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M O T T O 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Oleh 

karena itu, jika kamu telah selesai dari suatu tugas, kerjakan tugas 

lainnya denagan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Tuhanmulah 

hendaknya kamu memohon dan mengharap” 

(Q.S Al-Insyira : 6-8) 

 

 

 

“Keberhasilan tidak hanya diperoleh dari doa dan usaha, tetapi 
juga kepercayaan untuk memperolehnya” 

 

 
 

 

  


