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MOTTO 

 

“Aku tahu rizkiku takkan mungkin diambil orang lain, karenanya hatiku tenang. 

Aku tahu amalan-amalanku takkan mungkin dilakukan orang lain, karenanya 

kusibukkan diriku bekerja dan beramal. Aku tahu Allah Swt. selalu melihatku, 

karenanya aku malu bila Ia mendapatiku melakukan maksiat. Aku tahu kematian 

selalu menantiku, karenanya kupersiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabb-

ku” (Hasan Al Bashri). 


