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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

 

“Al fatihatulmaaqara „ata lahu” 

 

“Aku akan melakukan apapun untuk menggapai kesuksesan dunia dan 

akhirat”  

 

“Alif Laam Raa; inilah ayat Al-Qur’an dan bahwa yang diturunkan kepadamu dan 

Tuhanmu adalah haq, namun, kebanyakan manusia tidak beriman” 

(Q.S. AR RA’D :1) 

 

“Berbahagialah orang-orang yang beriman. Yaitu mereka yang khusyuk 

menjalankan shalat. Dan yang meninggalkan tindakan-tindakan yang sia-sia.“ 

(Q.S. AL MU’MINUUN:1-3) 
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