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MOTTO 

 

“ Hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram” 

QS. Ar-Rad: 28 

 

“janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal 

kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman” 

QS. Al- Imran: 139 
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