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MOTTO 

 

SETIAP PROSES YANG KAMU TEMPUH TIDAK AKAN 

SIA-SIA JIKA NIATMU TULUS KARENA-NYA. 

 

REAL POWER DOESN’T HIT HARD, BUT STRAIGHT 
TO THE POINT.
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