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MOTTO 

 

مْ  هر َنْ ُفسر ُوا َما ِبر ُ َما برَقْوٍم َحَّتى يُ َغّيِر  إرنى  هللَا اَل يُ َغّيِر
“sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri” (QS. Ar Ra’d: 11). 

“cara mengatasi rasa malas yang paling ampuh ialah dengan 

membandingkan diri kita dengan orang lain, melihat bagaimana 

kemajuan orang lain dan diri kita yang tertinggal jauh dibelakang” 

(Penulis) 
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