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MOTTO 

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan 

sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), 

kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling 

sempurna”. 

(An-Najm : 39 - 40) 

 

“Tiap-tiap orang bertanggung jawab terhadap segala yang diperbuatnya”. 

(Al – Mudatsir : 38) 

 

“Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan apa yang kamu punya. 

Lakukan yang kamu bisa, dan bermanfaat untuk sesama” 

(Ainur Rohmatul Mahfiyah) 
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