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MOTTO 

                         

                            

Artinya: hai Rasul, Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadmu dari 

Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, 

berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu 

dari gangguan manusia. sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang kafir (QS: Al-Maidah: 67).  
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