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MOTTO 
 

                      

              

Artinya: “mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu 

melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu membaca Al kitab 

(Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir (Q.S Al-Baqarah :44). 
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