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MOTO 

 

       

Artinya:  Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap.
1
 

 

“Kamu tidak bias kembali dan mengubah masa lalu, 

maka dari itu tataplah masa depan dan jangan membuat 

kesalahan untuk kedua kalinya” 

(Penulis) 

 

 

 

 

  

                                                             
11

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahnya( Bandung: Syamil 

Qur’an, 2012 ),6. 
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