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MOTTO 

“Hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram” 

QS. Ar-Rad : 28 

 

“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) 

yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan”  

QS. Asy-Syura : 43 

 

“Kedzaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi 

karena diamnya orang-orang baik” 

Ali bin Abi Thalib 

 

“Bencilah perilakunya yang tidak baik, jangan membenci orangnya. 

Karena orang masih bisa memperbaiki diri dan menjadi baik” 

KH. Mustofa Bisri 

 

“Wanita diciptakan istimewa. Tetap tegar meski nyaris menyerah, tetap sabar 

meski ingin mengeluh, tetap kuat meski hampir terjatuh” 

UNKNOWN 
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