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MOTTO 

 

• Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan 

barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan 

yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan 

bagi tiap-tiap sesuatu. 

(Surat At-Talaq Ayat 3) 

 

• Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah 

selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh-sungguh (urusan) 

yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap 

(Qs. Alam Nasyrah: 7,9) 

 

• "Barangsiapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan 

memudahkan baginya jalan ke surga."  

(HR Tirmidzi No. 2570) 

 

• Thoughts give birth to actions, actions spawned a habit, habit bore the 

character, and the character created fate.  

(Aristoteles) 

 

• Tuhan menilai apa yang kita beri dengan melihat apa yang kita simpan.. 

(Buya Hamka) 

 

• Life sould not be made difficult. 

(SATR) 
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