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MOTTO 

 

اِنَّ َمَع اْلُعْسِريُْسًرا 
قلى 

( فَاَِذافََرْغَت فَاْنَصْب ٦)
ال

(٧) 

َواِٰلى َربَِّك فَاْرَغْب 
ع 

(٨) 

 

Artinya: “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (6)  

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah 

bekerja keras (untuk urusan yang lain) (7) Dan hanya kepada 

Tuhanmulah kamu berharap (8).”
1
 

(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1

 Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama 

Republik Indonesia, Al-Qur’an Cardoba Special For Muslim, (Bandung: 

PT Cardoba Internasioanal Indonesia, 2012), 378. 
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