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MOTTO

 鬼規貴 亀 鬼 鬼  妓 亀 鬼 鬼  偽 妓 鬼 妓貴 鬼幾 鬼 妓 鬼 鬼  騎翫 妓 鬼  亀  妓 偽 鬼貴
“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan

supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”
1

Az-Zariyat Ayat 49

1 Departemen Agama RI, Al Qur’anulkarim Special For Woman (Jakarta: PT SYGMA
EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2009), 522.
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