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MOTTO 

 

“Barang Siapa Keluar Untuk Mencari Ilmu Maka dia berada di 

jalan ALLAH”. 

(HR. Turmudzi) 

Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. 

Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi 

kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan Kamu tidak Mengetahi”.  

(Al-Baqarah:216) 

 

Man Jadda Wa Jadda “Barang siapa yang bersungguh – sunggu akan 

mendapatkannya”. 
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