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MOTTO 

 

“Ya Allah tidak ada kemudahan  

kecuali yang Engkau buat mudah.  

Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan),  

jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah” 
 
 
 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada 
kemudahan.Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 

Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 

kepada Tuhanmulah engkau berharap.”- QS. Al-insyirah, 6-8 

 

 

“If you do something give your best and  

let Allah do the rest” 
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