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MOTTO

ِحْیمِ  ْحَمِن الرَّ بِْسِم ّهللاِ الرَّ

ۡؤِمنِیَن ۡألَۡعلَۡونَ ٱتَِھنُوْا َوَال تَۡحَزنُوْا َوأَنتُُم َوَال  ١٣٩إِن ُكنتُم مُّ

Artinya :

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah
orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Al-
Imran: 139) (Departemen Agama RI, 2012, hal. 68).
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