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MOTTO 

 ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 

(QS. Alam Nasyrah: 6)
1
 

  

                                                           
1Al-Qur’an, Surat Alam Nasyrah  6, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Depok, 

Departemen Agama Republik Indonesia, Sabiq, 2005, hlm. 597.   
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Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Agung 

kita yakni Nabi Muhammad SAW yang memberikan jalan dari zaman 
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