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MOTTO 

  

“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ’’ QS. Ar Ra’d : 11). 

  

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya” (An Najm : 39).  

  

“Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang 

ditunjukan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan 

kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga 

nanti pada hari kiamat (riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu)” 

  

“Kita tidak bisa menjamin kesejahteraan kita, kecuali dengan menjamin 

kesejahteraan orang lain juga” (Bertrand Russell) 
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