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MOTTO  

 

Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, Ia akan mendapati 

pahitnya kebodohan senpanjang hidupnya (Imam Syafi’iy). 

 

Kehilangan harta bukanlah apa-apa. Kehilangan nyawa adalah kehilangan 

setengah. Tapi kehilangan kepercayaan adalah kehilangan segala-galanya. (Sri 

Sultan Hamenku Buwono IX) 
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