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MOTTO 

 

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak 

disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang 

berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia 

(yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Ali 

Imran Ayat 18) 

“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti 

berperang dijalan Allah hingga pulang.” (H.R.Tirmidzi) 

Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati 

hari ini (James Dean) 
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