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MOTTO 

 

 

                        

     

 

 

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. 

(Q.S. Al Jumu’ah ayat 10).1
 

 

 

 

         

 

 

 

Tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). 

(Q.S. Ar Rahman ayat 60).2
 

 

 

 

 

 

                                                      
1
Q.S. Al Jumu’ah ayat 10. 

2
Q.S. Ar Rahman ayat 60. 
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