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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :

o Berjuang dalam keadaan tertekan akan menjadikan
pribadi yang bertanggung jawab dan pantang
menyerah dengan keaadaan sulit.
o Pantang menyerah untuk terus berbuat baik dan
jujur.
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