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MOTTO  

 

 “Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”  

(Q.S Al-Baqarah : 282) 

“Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar 

kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. 

Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya 

menjadi mudah. Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan 

dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang agung”. 

 (QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4). 
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