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Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, segala Puji dan Syukur penulis 
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Untuk semua teknik mesin 09 jangan pernah lupa dengan almamater, dipatri 

didalam bilik-bilik jiwa kita “solidrity forever” kebersamaan yang terus ada.  
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