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MOTTO 
 

ُتْم تـَْعَلُمْونَ (١١٤)   ٰقَل ِاْن لَِّبثْـُتْم ِاالَّ َقِلْيًال لَّْو اَنَُّكْم ُكنـْ
Artinya : 

“Dia (Allah) berfirman, “Kamu tinggal (di bumi) hanya sebentar saja, 
jika kamu benar-benar mengetahui.” 

(Q.S. Al-Mu’minun [23]:114)1 
 

َنا تـُْرَجُعْونَ (٥٧) َقُة اْلَمْوتِۗ مثَُّ اِلَيـْ ى�
ۤ
 ُكلُّ نـَْفٍس َذا

Artinya : 
“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, maka hanya kepada Kami 

engkau dikembalikan.” 
(Q.S. Al-Ankabut [29]:57)2 

 

 ِانَّ َصَالِيتْ َوُنُسِكْي 
ۙ
)١٦٢(َوَحمَْياَي َوَممَاِيتْ ِ�ِّٰ َربِّ اْلٰعَلِمْنيَ  ُقلْ  

Artinya : 
“Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku 

dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.” 
 (Q.S. Al-An’am [6]:162)3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1 Al-Qur’an, Al-Mu’minun ayat 114, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: 

Departemen Agama RI, 2002), 349. 
2 Al-Qur’an, Al-Ankabut ayat 57, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: 

Departemen Agama RI, 2002), 403. 
3 Al-Qur’an, Al-An’am ayat 162, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: 

Departemen Agama RI, 2002), 150. 
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