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MOTTO 

 

Jangan tertipu dengan sarjanamu, jangan tertipu dengan wisudamu, 

jangan tertipu dengan pencapaianmu.  

Karena tingkatan tertinggi seorang berilmu adalah “saya tidak tau apa-

apa.”  

Dan tingkatan terendah orang berilmu adalah “saya sudah bisa apa-

apa” 

(KH. Hasan Abdullah Sahal) 

 

“Ijazah bisa dibeli adalah BIASA, tapi kalo orang yang berijazah bisa 

dibeli adalah CELAKA” 

(KH Hasan Abdullah Sahal) 

 

Jangan malu karena kau lemah, tapi malulah jika kau tak mau 

berubah 

(Feugoleon Vermilion) 

 

“Jangan hanya mengeluhkan keadaan, dasar payah, dasar lemah” 

(Killer Bee) 

 

“Kematian pasti datang, jadi jagalah nyawa kalian sampai saatnya tiba” 

(Tobirama Senju) 

 

Bukannya keras kepala, hanya saja aku tidak tahu kapan harus 

menyerah 

(Zaenisme) 
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