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menyelesaikan studi Strata Satu (S1)  disamping untuk meningkatkan kualitas 
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kegiatan riset di BPMPKB Kota Pangkalpinang. 
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telah membantu penulis dalam melakukan kegiatan riset di BPMPKB kota 
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Akhir kata penulis mau mengatakan bahwa kesempurnaan adalah milik 
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