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MOTTO : 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Asy-Syarh : 6) 

“Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” (QS. Asy-Syarh : 8)1  

 
Semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya 

untuk itu berusahalah dan bersabarlah dan jangan lelah untuk selalu 

memohon petunjuk dari-Nya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir bil Hadis), Cordoba Internasional 

Indonesia, Bandung: 2013, hlm. 596 
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