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MOTTO 

                        

                              

           

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 

kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan”.
1
 

 

 

  

                                                           
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemah, PT. Karya 

Toha Putra, Semarang,2006, h. 86 
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