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8. Teman-teman INVERTER 2011. Terima kasih atas persahabatan, 

kebersamaan, kerja sama, dan segalanya yang kalian berikan selama 

menempuh kuliah. Semoga kita semua beruntung, sukses di dunia, dan sukses 

di akhirat. Amin. 
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