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MOTTO 

 

     

Artinya: “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
 1

  (QS. Insyirah: 

6) 

        

Artinya: “ Dan hanya Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap”
2
 (QS. Insyirah: 8) 
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