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HALAMAN MOTTO

٦ارُیسِۡرُعسۡلۡٱَمَعِإن٥ًَّراُیسِۡرُعسۡلۡٱَمَعَفِإنَّ
Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,1

1 Al-Qur’an dan Terjemah ,Bandung, Jabal, 2010, hlm. 596
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