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MOTTO 

 

                             

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap.” (QS. Al-Insyiroh: 6-8)
1
 

 

                            

       

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di 

segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya 

kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”(QS. Al-Mulk :15).
2
 

 

“Kemenangan bukanlah prioritas utama dalam suatu perlombaan, tapi yang 

dapat menjadi pengalaman dan motivasi diri.”
3
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