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MOTTO 

 

 

 فَإَِذا فَرَۡغَت فَٱنَصۡب 
Artinya : “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 

urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain,,” (QS. Al-Insyirah: 7).
1
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari 

Agung, 2017), 425. 
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