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MOTTO 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakan kebenaran karena ALLAH, menjadi saksi dengan adil. 

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada ALLAH, 

sesungguhnya ALLAH maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS 

AL-Maidah (5):8) 
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