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MOTTO 

 

                        

                   

“Dan sesungguhnya telah kami muliakn anak anak adam, kami 

angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka 

rezeki dari yang baik baik dan kami lebihkan dengan kelebihan 

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 

ciptakan”  ( Al-isyra’:70) 
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