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Motto 

 

                      (٢: املائدة) 

 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran….” (Qs. al-Maidah: 2)1
 

 

                                                 
1
Al-Qur’an Surat al-Maidah ayat 2, Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, Al-

Qur’an dan Terjemahnya, Karya Toha Putra, Semarang, 1995, hlm. 156. 
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