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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan.”(Q.S Al-Insyirah : 5-6) 

 

“Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan 

baginya kemudahan dalam urusanya.”(Q.S At-Talaq : 4) 

 

Manjadda Wajadda “barang siapa yang bersungguh-sungguh maka terjadilah” 

 

“Innama a’malu bin niat “ sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat  

 

Kerjakan apa yang kau yakini dengan niat dan ikhlas dan selalu berdoa kepada 

Allah  
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