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MOTTO 

 

Karena sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. 

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 

engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 

(untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 

berharap.  

- QS. Al-Insyirah: 5-8 

 

“Ing ngarso sung tulodo, Ing madya mangun karso, Tut wuri 

handayani” 

- Ki Hajar Dewantara 

 

“Ulah mareuman lampu batur, caangan bae lampu sorangan” 

- Kiyai. H. Bai Makmun 

 

“Hanya ada dua pilihan, menang atau kalah, kuat atau lamah, 

pecundang atau pejuang” 

- HMG-16121 
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