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MOTTO 

 

Perlawanan dan kepatuhan ini adalah dua kebajikan warga 

negara. dengan kepatuhan ia memastikan keteraturan, dengan 

perlawanan dia menjamin kebebasan. 

(Emile Augiste Chartier). 
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