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MOTTO 

 

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولََِٰئَك َكاَن َعْنُه  َوََل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ۚ ِإنَّ السَّ
 َمْسُئوًَل 

 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 

tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 

diminta pertanggungan jawabnya” (QS. Al-Isra’ : 36 ) (Kementrian Agama, 2011: 

1440). 
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