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MOTTO 

 

                       

                         

     

Artinya : 
“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam 

hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau 
memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, 

agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka 
mengingkari nikmat Allah. ” 

(Q.S. An Nahl : 71)1 
 
 
 

 

  

                                                             
1 Alqur’an, An-Nahl ayat 71, Al-Quranulkarim: Al-Qur’an Hafalan 

(Bandung: Cordoba Internasional, 2017), 274 
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