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Skripsi ini berkaitan dengan pengaturan hukum makelar dalam bidang properti
yang ada di Indonesia dan di Amerika Serikat. Penelitian ini berkaitan dengan
perbandingan pengaturan hukum makelar yang ada di Indonesia dan di Amerika
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di Indonesia dan di Amerika Serikat
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