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dukungan kepada penulis dalam berbagai bentuk. Terima kasih mamah, 
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6. Pimpinan serta seluruh petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang telah 

memberikan izin untuk penelitian, serta Bapak Sandi selaku pembimbing 
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