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MOTTO 

 

عروِف َويَنَهوَن َعِن 
َ
َولَتُكن ِمنُكم أُمٌَّة يَدعوَن ِإََل اخَلرِي َويَأُمروَن بِامل

نَكِر 
ُ
فِلحونَ  ُهمُ  َوأُوٰلِئكَ  ۚ  امل

ُ
 ﴾٤٠١﴿ امل

 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf 

dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang 

yang beruntung”.  

(Q.S. Ali Imran : 104)
1
 

 

 

 

  

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an- Al-Karim dan 

Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 63. 
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