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MOTTO 

 

 

 

 

 “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-

orang yang berilmu beberapa derajat 

(Q.S Al-Mujadilah : 11) 

 

“Sesungguhnya bila engkau berangkat di pagi hari lalu menuntut satu bab ilmu 

adalah lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat” 

(Sabda Rasulullah S.A.W) 

 

“Bekerjalah dengan baik tanpa menghiraukan persepsi orang karena persepsi  

orang terkadang tak memakai otak” 

(Albert Einstein) 
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