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MOTTO 

 

 

ُ بِقَْوٍم  َ الَ يُغَيهُِر َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَيهُِرواْ َما بِأَْنفُِسِهْم َوإِذَا أََرادَ ّللاه إِنَّ ّللاه

ن دُونِِه ِمن َواٍل ﴿١١﴾  ُسوًءا فاَلَ َمَردَّ لَهُ َوَما لَُهم مهِ

 

”Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Ar-Ra’d 

13:11) 
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