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MOTTO 

 

 “Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia 

akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barang siapa memberi 

pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu” 

(QS. An-Nisa’ 4:85) 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmu lah engkau berharap”  

(Q.S Al Insyirah : 5-8) 

 

“Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, 

sehingga engkau menjadi puas” 

(QS. Ad-Duha 93:5) 

 

“Tidak ada sesuatu pun yang terselesaikan, tanpa langkah pertama” 

(Maharani Cahya Dewi) 

 

“Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kamu tidak bahagia, perbaiki apa 

yang salah dan teruslah melangkah” 

(Maharani Cahya Dewi) 

 

“If you get tired, learn to rest. Not quit” 

(Maharani Cahya Dewi) 
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