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MOTTO
$tΒuρ 3 #Z ÏWŸ2 #Zö yz u’ÎAρé& ô‰s)sù sπyϑò6Åsø9$# |N÷σãƒ ⎯tΒuρ 4 â™!$t±o„ ⎯tΒ sπyϑò6Åsø9$# ’ÎA÷σãƒ
∩⊄∉®∪ É=≈t6ø9F{$# (#θä9'ρé& HωÎ) ã2¤‹tƒ
Allah menganugerahkan Al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran
dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang
dianugerahi hikmah, ia benar-benar Telah dianugerahi karunia yang banyak. dan
Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman
Allah). (QS. Al-Baqoroh: 269)
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Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah,
adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada Pelita
besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang
bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang
berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan
tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi,
walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah
membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah
memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha
mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nuur: 35)
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PERSEMBAHAN
Yang berlalu biarlah berlalu, cita-cita adalah harapan yang belum pasti, dan
bagiku hanyalah saat yang sedang dijalani......
Kesulitan sekeras apapun akan terasa ringan dengan adanya senyuman dari
orang yang terpercaya.
Lihatlah, Aku adalah tanah yang gersang
Tak mudah tanaman tumbuh berkembang
Namun sekali tanaman sanggup bertahan
Takkan mudah tumbang atau diruntuhkan
Karena akar-akarnya kuat mencengkeram

Kupersembahkan untuk......
Ibu dan Bapak yang kusayangi......
Kakak dan adikku yang kusayangi.....
Teman-teman yang kusayangi......
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