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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

❖ “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 

telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 

Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap”. (Q.S Al Insyirah : 5-8) 

 

❖ “Jika kau telah berada di jalan Allah, melesatlah dengan kencang. Jika sulit, 

maka tetaplah berlari meski kecil langkahmu. Bila engkau lelah, berjalanlah 

menghela lapang. Dan bila semua itu tak mampu kau lakukan, tetaplah maju 

meski terus merangkak, dan jangan pernah sekalipun berbalik ke belakang.” 

(Imam Syafi’i) 

 

❖ Be happy with you have ! 

“Bersyukur” 
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