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kasih sayang, doa, motivasi, arahan, nasehat dan juga semangat yang ananda terima 
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15. Terimakasih buat teman-teman PPLT SMK MUSDA Perbaungan. ( Egic, Adit, 

Akbar, Saskya, Ida, Indy, Fida, Ade, Erwin, Markus, B’Hendri, B’Frans, 
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