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MOTTO 

 

“Jaga Allah, Allah akan jaga kamu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat 

(pula) kepadamu” (Ustadz Hanan Attaki) 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  (Q.S Al-Insyirah: 5-6) 

“Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya 

kemudahan dalam urusannya.”  (Q.S At-Talaq: 4) 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”  

(Al-Baqarah: 286) 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al Baqarah : 216) 

"Ketika dunia jahat kepadamu, maka berusahalah untuk menghadapinya, karena 

tidak ada orang yang membantumu jika kau tidak berusaha." (Roronoa Zoro) 

"Hidup ini tak akan pernah adil, jika kau terus-menerus membandingkan dirimu 

dengan orang lain." (Monkey D Luffy)  
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