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MOTTO

•
•

Jadilah diri sendiri – Donny Dhirgantara Dalam 5 cm

Menyerah hanyalah milik mereka yang tak mau berbuat lebih untuk apa yang
sedang mereka inginkan
•

Hiduplah Untuk Memberi Sebanyak-Banyaknya – Dalam Film Laskar
Pelangi
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