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MOTTO 

 

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 

dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka  

selain DIA. " 

(QS: Ar-Ra'd Ayat: 11) 

 

 

"Semua kesulitan sesungguhnya adalah merupakan kesempatan bagi jiwa 

kita untuk tumbuh" 

 (John Gray) 
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