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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Work hard is silence, let success make the noise. 

 

Keep learning, be thankful, laugh and enjoy the life 

(Harfri Lazuardi) 

 

Because A man who doesn‟t spend time with his family can never be a real man 

(Don Corleone) 
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