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MOTTO 

 

 

ُ إِلَۡيكَ   َوأَۡحِسن َڪَمآ أَۡحَسَن ٱَّلله

“Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik kepadamu” 

(Surah Al - Qashash : 77) 
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