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MOTTO 

 

هَُو َشرٌّ  ى اَْن تُِحبُّْوا َشْيـ ًٔا وَّ
ٰٓ هَُو َخْيٌر لَُّكْم ۚ َوَعس  ى اَْن تَْكَرهُْوا َشْيـ ًٔا وَّ

ٰٓ َوَعس 

 ُ
يَْعلَُم َواَْنتُْم ََل تَْعلَُمْونَ  لَُّكْم ۗ َوللّا   

Artinya: “Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik 

bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat 

buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui,sedang kamu tidak 

mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah : 216).
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1
Al Quran, Al-Baqarah ayat 216, Alquran dan Terjemahnya 

(Jakarta: Departemen Agama RI, Jabal Roudhah Jannah, 2010), 34. 
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