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MOTTO 

 

 خير الناس أنفعهم للناس
Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang 

lain. (HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni. Dishahihkan Al 

Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah) 

 

 

YAKIN 

USAHA 

SEMANGAT 

DAPAT  
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