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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

 

”No man's knowledge here can go beyond his experience” –John Locke 

 

Artinya: Tidak ada pengetahuan manusia di sini yang bisa melampaui 

pengalamannya. 

 

َها َياُبَني َّ َقالََّ َتكَُّ إِن َّ إِن  ة َّ ِمث  َدل َّ ِمن َّ َحب  َرة َّ فِي َفَتُكن َّ َخر  َمَواتَِّ فِي أَو َّ َصخ  ِضَّ فِي أَو َّ الس  َر  َُّ بَِها َيأ تَِّ اْل  ََّ إِن َّ َللا   َللا 

 َخبِير َّ لَِطيف َّ

“Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan 

berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan 

mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha 

Mengetahui.” (QS. Luqman : 16) 
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