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MOTTO 
 

                            

 “Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri 

” (Q.S. Ar Ra’d : 11)” 
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