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MOTTO 
 

َّ
 
ِإن

َ
 ُيًسا الُعسرَّ َمعََّ ف

“Sesungguhnya setelah kesulitan (masalah) pasti ada kemudahan (jalan 

keluar)” 

َّ
 
 ُيًسا الُعسرَّ َمعََّ ِإن

“Setelah kesulitan (masalah) pasti ada kemudahan (jalan keluar)” 

Al-Qur’an Surat Al-Insyirah : 5-6 

 

“Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi 

orang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan”  

(Ali bin Abi Thalib) 

 

“Buat Apa Sarjana, buat apa magister, buat apa doktor dan buat apa gelar 

profesor apabila semakin tinggi gelar tak pernah membuatnya semakin 

takut kepada yang Maha Tinggi bukankah ilmu itu adalah milik Allah Sang 

Maha Mengetahui segala hal” 

(D.N.) 

 

“Teruslah berjuang dan jangan pernah berputus asa, karena kemenangan 

hanya untuk orang-orang yang sudah berjuang” 

(D.N.) 
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