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12. Toto, Birna, Ronggo, Ardi, Gan Gan dan seluruh ternan-ternan di angkatan

2000 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

13. Ternan-ternan kecil saya yang banyak rnernberi bantuan dan dukungan
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