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Halaman  :
Perkembangan komputer yang semakin pesat menjadi suatu fasilitator untuk
mendapatkan informasi. Internet adalah salah satu cara untuk mendapatkan
informasi. Dengan adanya internet seseorang bisa mendapatkan informasi yang
tepat guna tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Selain itu, internet juga dapat
dijadikan sarana promosi. Situs ini dibuat agar masyarakat lebih mengenal
tentang organisasi Formasi.                     Daftar Pustaka  : 4 (2000 - 2010)  
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