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MOTTO 

 

 

أُِمُرواَوَما.…(٥)  يَنلَُهُمْخلِِصيَناللََّهلَِيْعُبُدواإَِّلَّ  ُحَنَفاءالدِّ

Mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah kepada Allah 

dengan ikhlas menaati-Nya dalam (menjalankan) agama dengan 

lurus, 

 (Al-Bayyinah: 05) 

 

 

 

Man Jadda Wa Jadda, Man Shabara Zhafira, Man Sara’ala Ad-Darbi 

Washala Sebagai Campuk Tekad Menebar Manfaat Meraih Ridho 

Ilahi 

 

 

Kesuksesan Berbanding Lurus Pada Tindakan Yang Dilakukan  
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