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mendoakan penulis. Serta tak lupa juga penulis sampaikan kepada sosok yang telah 

hadir dan memberikan warna ceria dalam kehidupan, yang memberikan motivasi 

dan mendoakan penulis, yakni kekasih hati penulis dr. Mohd. Reza Lubis. 
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