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terima kasih karena “kembali” tidak menyerah untuk segala hal yang telah 
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Besar harapan saya bahwa penyusunan tugas akhir ini dapat bermanfaat 
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yang meyebabkan kematian oleh pelaku anak. Demikian tugas akhir ini disusun, 
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