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MOTTO 
 

 ُ  َوَال �ََْب َكاِتٌب اَْن يَّْكُتَب َكَما َعلََّمُه ا�ّٰ
ِۖ

 ِ�ْلَعْدل
ۢ
َنُكْم َكاِتٌب  َوْلَيْكُتْب بـَّيـْ

Artinya : “ Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar, janganlah penulis menolak untuk 

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan 
kepadanya.”1 (Qs. Al-Baqarah : 282) 

 
Man Jadda Wa Jadda 

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil”2 
(Pepatah Arab) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1 Alquran, al-Baqarah ayat 282, Alquran dan Terjemahanya 

(Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit 
Alquran, 2001), 48. 

2 Pepatah Arab. 
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