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MOTTO


“Bersemangatlah untuk mengerjakan

sesuatu yang bermanfaat bagimu,
mohonlah pertolongan kepada Allah,

dan jangan lemah!”

 Imam Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, Dar Thayyibah, Riyadh, 2006, hal. 1229
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