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MOTTO 

 

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga 

engkau dan engkau akan menjaga harta. Ilmu adalah 

penghukum (hakim) sedangkan harta adalah terhukum. 

Kalau harta itu berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu 

akan bertambah apabila dibelanjakan”
1
 

(Ali bin Abi Thalib) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
                 1 Amir Mubarak, Kumpulan Kata Bijak Khulafaur Rasyidin 
(Yogyakarta: Suaka Media, 2013), 87. 
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