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MOTTO 

 

 

Dan ketika dia telah cukup dewasa Kami Berikan kepadanya 

kekuasaan dan ilmu. Demikianlah Kami Memberi balasan kepada 

orang-orang yang berbuat baik. 

(Yusuf : Ayat 22) 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 

carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan 

berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung. 

(Al-ma’idah : Ayat 35) 

 

Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju 

Tuhan-mu, maka kamu akan menemui-Nya. 

(Al-Insiqaq : ayat 6) 
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mengucapkan terima kasih kepada : 
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