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MOTTO 

                          

          

Artinya:  

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah 

di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan 

hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.  

(QS. Al-Mulk: 15)
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1
Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Sari Agung, Jakarta, 2002, hlm. 869. 
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