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menyelesaikan studi penulis dan meraih gelar Magister Manajemen di Universitas 
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sebenarnya. 
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sederhana, menanamkan nilai – nilai bermakna untuk memaknai hidup ini dan 

selalu bersedia ditanya dan membagi ilmunya.  
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