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MOTTO 

 

“Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugrah. Tetap 

jalani hidup ini untuk melakukan yang terbaik. Tuhan 

pasti kan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi 

hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa” (D’Masiv) 
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