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MOTTO 

 

So be patient. Indeed, the promise of ALLAH is truth. – (Q.S Ar-

Rum: 60) 

 

َ و نَو  ْ ا و   َ د  َ د   ْ اُو ا مَِّن ََّ د  َ ل ُُ  هَّن َفنَّ
 

Artinya, "Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya 

kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" (Q.S Al-

Ankabut : 6) 

 

ُْاَّو
َُ ر  َ ْ و  كِّب و رَن ِبتَو ا  ك  ب   َ لَّو  َُ َكبََُّبو َِّه   ب 

 

"Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan 

ketekunan." (Q.S Al Muzzamil : 8) 

 
 

ُ د ي د  ُُّ ُن و ا  َُّ نَُر رهِ  ْ دكَُّاَر رَوكَُّاَر ا و   َ َر  َُ ركَّ ا   َ  
 

"Wahai orang orang yang beriman, bersabarlah engkau dan 

kuatkanla kesabaranmu." (Q.S Al Imran : 200) 
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