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MOTTO 

 

                             

      

 Artinya: “… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran…”.(QS. al-Maidah: 2)*
1
 

          

Artinya: “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
2
 

  

                                                           
1
Al-Qur’an, Surat Al-Maidah Ayat  2, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, PT Sygma Examedia Arkanleema, 

Jakarta, 2009, hal. 106. 
2
 Al-Qur’an, Surat Al-Insyiraah Ayat  6, Ibid., hal. 596. 
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