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MOTTO  

                                 

                                        

                       

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun 
miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatanya. Maka janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan 
jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, 
maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu 
lakukan” (Qs. An-Nisa:135)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
*Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir                

Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 93.  
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