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MOTTO 

 

―…Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir…‖ 

(TQS. Yusuf : 87) 

 

―… dan (juga) pada dirimu sendiri (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah).  

Maka apakah kamu tiada memperhatikan?‖ 

(TQS. Adz Dzaariyat : 21) 

 

―Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya …‖ 

(TQS. Al Baqarah : 286) 
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