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MOTTO 

Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari 

ini. Bekerjalah untuk duniamu seakan – akan hidup selamanya . Dan beramallah 

untuk akhiratmu seakan – akan engkau akan mati besok. 
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