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MOTTO 

 

ِعَفُهۥ َلُهۥ َوَلُهۥٓ َأْجٌر َكرِيمٌ  ن َذا ٱلَِّذى يُ ْقِرُض ٱللََّه قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيضََٰ  مَّ
 

Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan 

pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat 

ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”  

(QS. Al-Hadid: 11) 
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