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MOTTO 

 

 “antara Ilmu, Amal, dan Ikhlas. . . sungguh celaka orang yang tidak berilmu, 

sungguh celaka orang yang beramal tanpa ilmu, sungguh celaka orang yang 

berilmu tetapi tidak beramal dan celakalah orang yang berilmu dan beramal 

tetapi ia tidakikhlas.” (H.R. Imam Syafi`i) 

 “Apabila kamu telah membulatkan tekat, maka bertawakallah kepada 

Allah.” 
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