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“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan”  

(Q.S. Al Insyirah : 5) 

 

 

 

“Tidak akan ada hasil yang menghianati usaha. Berusahalah 

hingga kamu merasa tidak mampu lagi untuk berusaha, sisanya 

serahkan kepada Allah SWT. Ia lebih mengetahui mana yang 

terbaik untukmu.”  
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