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MOTTO 

 

                  

                          

                         
Artinya : 

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-

orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan 

mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu 

berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan 

dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya 

telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti 

hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. 

(QS. Al-Kahfi : 28)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Al-Qur’an Surat Al-Kahfi ayat 28, Al-Qur’an dan Terjemahnya Departemen Agama RI, 

Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur’an, Jakarta, 2010, hlm. 121. 
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