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MOTTO 

 

Kesuksesan akan hadir bila didasari dengan D U I T (Doa, Usaha, 

Ikhtiar, Tawakkal) karena sesungguhnya Allah SWT tidak akan 

mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka sendiri yang 

mengubahnya. 
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