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MOTTO 

”ALLAH AKAN MENIGGIKAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN 

DIANTARA KAMU DAN ORANG-ORANG YANG DIBERI ILMU 

PENGETAHUAN BEBERAPA DERAJAT” 

(QS : AL-MUJADALAH AYAT 11)  

Berbuat baiklah bukan karena agar orang lain baik padamu, tapi karena Allah 

SWT melihatmu – Fakhrul Anam  

I walk slowly, but I never walk backward – Abraham Lincoln 
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