


 

 



 

 MOTTO 

 

َشْيئاً َوهَُو َشرٌّ لَّكُْم َواللّهُ يَْعلَمُ َوأَنتُْم الَ تَعْلَُموَن ...َوَعَسى أَن تَْكَرهُواْ َشيْئاً َوهَُو َخْيٌر لَّكُْم َوَعَسى أَن تُِحبُّواْ 

(612)البقرة:   

Yang artinya : “ Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik 

bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. 

Allah Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahi “  

(Q.S Al-Baqarah : 216). 

 

    فَِإن َمَع اْلعُْسِر يُْسًر )األنشرح:5(

Yang artinya : “Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  

(Q.S Al-Insyirah :5). 

 

Man Jadda Wa Jadda “ Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan 

mendapatkannya”. 
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