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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Pendidikan di 

pesantren selalu mengajarkan serta menekankan akan pentingnya akhlakul 

karimah sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat sehari-hari (Hasbullah, 

1999: 39). 

Keberadaan pondok pesantren di Nusantara dulunya sebagai lembaga 

pendidikan dan pengajaran Islam, meski menggunakan nama dan istilah yang 

berbeda seperti; Meunasah di Aceh, Surau di Minangkabau dan Pesantren di 

Jawa. Namun, keberadaan pesantren tersebut pada awalnya ialah untuk 

menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, sekaligus mencetak kader-

kader ulama dan da’i (Depag, 2003: 3). 

Wacana mengenai pondok pesantren tidaklah terlepas dari sebuah sistem 

pendidikan (Usman, 2008: 38), yaitu sekelompok elemen-elemen yang saling 

berkaitan yang secara bersama-sama diarahkan untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan. Adapun pesantren memiliki sebuah elemen-elemen di mana satu 

sama lain saling berhubungan dan saling memperkuat, di antaranya; pondok, 

masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan kyai, ini merupakan 

lima elemen dasar dari tradisi pesantren, bahwasanya dalam suatu lembaga 
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pengajian yang telah berkembang hingga memiliki kelima elemen tersebut, 

maka akan berubah statusnya menjadi pesantren (Dhofier, 1982: 44). 

Perkembangan dewasa ini menuntut adanya pembinaan terhadap nilai 

dan sikap yang dilaksanakan secara seimbang antara pendidikan cognitive 

(pengetahuan dan kecerdasan), Psychomotor (keterampilan dan kekaryaan) 

dan affective (mental, emosi, dan perasaan) yang dilandasi dengan keimanan 

dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta kepedulian terhadap lingkungan dan 

masyarakat sekitar. Asas pendidikan yang integral dan komprehensif seperti 

inilah yang diupayakan pengejawatannya melalui sistem pendidikan nasional 

dan peranan pondok pesantren di dalamnya, tentu akan lebih signifikan 

(Depag, 2003: 64). 

Pondok pesantren selalu diselenggarakan dalam bentuk asrama atau 

komplek  di mana para santri tinggal dalam situasi lingkungan sosial 

keagamaan yang kuat, sehingga mereka mendapatkan pengetahuan tentang 

ajaran Islam. Dalam perkembangannya, munculah pondok pesantren yang 

mengajarkan pelajaran ilmu agama, tetapi juga memberikan ilmu pengetahuan 

umum, yaitu dengan sistem madrasah atau sekolah. Namun, ilmu pengetahuan 

umum tersebut hanya sekedar sebagai pelengkap saja (Arifin, 1991: 243). 

Perjalanan lembaga pesantren selalu mengalami dinamika yang tidak 

pernah berhenti sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi. Dalam 

perkembangan pondok pesantren mengalami perubahan yang pesat, bahkan 

sebagian pesantren telah mengembangkan kelembagaannya dengan membuka 
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sistem madrasah (pendidikan formal) yang diharapkan bisa menghadapi 

tuntutan perkembangan zaman dibidang pendidikan. 

Semenjak perang kemerdekaan, terjadilah perubahan-perubahan 

mendasar dalam pola pendidikan dan pengajaran di Indonesia tidak terkecuali 

pada pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen yang berada  di 

sebuah Desa Pringan RT 01/ RW 01, Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten 

Sragen. Diantara perubahan yang ada di pondok pesantren Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen tersebut adalah cederung ke pola pendidikan khalaf 

atau dikenal dengan pola pendidikan modern. Pendidikan tersebut tidak 

sepenuhnya pada pendidikan keagamaan saja melainkan juga menggabungkan 

dengan pendidikan umum (pendidikan formal) yang berada di bawah 

DEPDIKNAS. Selain itu pula dikembangkan program-program 

pengembangan masyarakat di pondok pesantren, sebagai upaya pemberdayaan 

pontensi yang dimiliki santri-santrinya. 

Seiring dengan berjalannya waktu pondok pesantren Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen dalam menyelenggarakan pola pendidikan, 

pembinaan dan pengembangan santri untuk keunggulan dan kesempurnaan 

melalui program pendidikan yang utuh dan terpadu ini telah mengoptimalkan 

perannya, sehingga tidak terjadi split (perpecahan) dan contradiction 

(perbenturan) antara satu komponen dengan komponen yang lain. Tujuan 

pendidikan diarahkan untuk pemahaman Islam yang kuat (tafaquh fiddin) dan 

kemampuan hidup bermasyarakat agar bahagia di dunia dan akhirat. Ustadz 

berperan sebagai pendidik, disamping sebagai pengajar di kelas, pembimbing 



 4 

di dalam kegiatan harian dari bangun tidur sampai tidur kembali (kegiatan 

ibadah dan non ibadah). Santri merupakan pelaku pendidikan yang aktif, tidak 

hanya obyek yang dinamis, menempatkan diri sebagai individu yang mandiri, 

menerapkan ilmu yang telah didapatkan kehidupan sehari-hari di pesantren 

dan lingkunan masyarakat. Kurikulum yang seimbang dan proposional antara 

keagamaan dan keilmuan umum serta life skill. Pendekatan pendidikan pun 

menggabungkan cara dan metode yang sesuai dan efektif. 

Pendidikan yang diajarkan pondok pesantren Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen tidak hanya dikelas tetapi juga di luar kelas seperti 

masjid, kamar, halaman, kebun dan lain sebagainya sesuai materi dan kondisi 

yang ada. Materi yang diajarkan di kelas diperkaya dan diperdalam di 

laburaturium, pelatihan di lapangan dan bimbingan belajar di kamar dan juga 

program belajar mandiri. Untuk menjamin keimanan dan ketaqwaan serta 

kemandirian yang konsisten pendidikan dirancang secara praktis dan 

fungsional sehingga dapat menyatu dalam kehidupan sehari-hari para santri. 

Pola hubungan antara santri, ustadz dan lingkungan pendidikan dijalin 

sedemikian rupa sehingga terjadi proses pembelajaran yang intensif dan 

mutualistik dalam kerangka masyarakat belajar (learning society) yang 

dinamis. 

Dari gambaran singkat diatas, merupakan pinjakan bagi penulis untuk 

meneliti tentang pola pendidikan di pondok pesantren Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen, sehingga penulis mengambil judul “POLA 
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PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DARUL IHSAN 

MUHAMMADIYAH SRAGEN”. 

 

B. Penegasan Istilah  

Sebelum melangkah ke dalam bagian demi bagian pada penelitian ini 

maka alangkah baiknya apabila penulis memaparkan dan memperjelas istilah-

istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga bisa terhindar dari 

kesalah pengertian dan kesimpangsiuran dalam pemahamannya. Beberapa 

istilah yang penulis paparkan antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Pola Pendidikan 

Pola Pendidikan berasal dari dua kata yaitu pola dan pendidikan, 

pola yang berarti adalah sistem atau cara kerja dan juga sama dengan 

bentuk atau model (KBBI, 2002: 885). Pendidikan adalah bimbingan atau 

pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama (Zuhairi, dkk, 

1993: 9). Dalam (KBBI, 2002: 263) menyebutkan bahwa pendidikan 

adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan atau proses, cara, perbuatan mendidik.  

Dari keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan pola pendidikan 

adalah suatu bentuk atau model pendidikan oleh pendidikan terhadap 

peserta didik dalam rangka mengubah sikap dan tata laku jasmani menuju 
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terbentuknya kedewasaan dan perilaku yang utama melalui pengajaran 

dan pelatihan.  

2. Pondok Pesantren 

Pondok Pesantren ialah asrama tempat santri atau tempat murid-

murid belajar mengaji. (Alwi, 2003: 194)  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya pondok 

pesantren adalah sebuah asrama atau tempat pendidikan Islam tradisional 

dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan 

seorang (atau lebih) guru yang lebih disebut dengan sebutan “Kyai” 

(Dhofier, 1982: 44). 

3. Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen 

Adalah nama sebuah pondok pesantren Muhammadiyah dengan 

unit pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) yang beralamatkan di desa Pringan RT 01/ RW 01, 

Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah. Jadi 

pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah adalah sebuah asrama 

pendidikan Islam atau tempat untuk belajar agama yang terletak di desa 

Pringan RT 01/ RW 01, Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten Sragen, 

Propinsi Jawa Tengah. 

Adapun yang dimaksud dengan Pola Pendidikan Pondok 

Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen adalah suatu bentuk atau 

model pengelolaan oleh pondok pesantren dalam rangka mengubah sikap 

dan tata laku, baik jasmani maupun rohani menuju terbentuknya 
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kedewasaan dan prilaku yang utama melalui pengajaran dan pelatihan 

yang diterapkan di pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah yang 

terletak di desa Pringan RT 01/ RW 01, Kecamatan Sragen Kota, 

Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka ada 

beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti. Adapun permasalahan 

tersebut yang dapat dirumuskan antara lain: 

1. Bagaimana pola pendidikan yang dipilih di pondok pesantren Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen ? 

2. Apa faktor pendukung dan kendala pola pendidikan di pondok pesantren 

Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen serta cara mengatasinya ? 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui apa pola pendidikan yang dipilih pondok pesantren 

Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala pola pendidikan 

pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen serta cara 

mengatasinya. 
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2. Manfaat 

Penelitian tersebut diharapkan dapat menambah wawasan dan 

hasanah keilmuan dalam bidang pendidikan terutama pola pendidikan 

pondok pesantren baik untuk penulis maupun pihak-pihak yang terkait. 

Sedangkan bagi pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen 

sebagai masukan dan pertimbangan untuk pengembangan dan kemajuan 

pondok pesantren dan memberikan saran atau masukan bagi pengelola 

pendidikan pondok pensatren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen dalam 

meningkatkan pendidikannya. 

 

E. Kajian Pusataka 

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalah yang penulis 

angkat anatara lain ialah: 

1. Supriyanto (UMS, 2007) dengan judul “Pola Pendidikan Pondok 

Pesantren Al Mujahidin Surakarta”. Penulis memberikan kesimpulan: 

Pola pendidikan yang diterapkan di pondok pensatren Al Mujahidin 

Surakarta adalah termasuk pola pendidikan pondok modern karena 

kurikulum dan ilmu-ilmu yang diajarkan merupakan perpaduan antara 

pesantren dan umum serta ilmu pengembangan diri. 

2. Mahrus Salim (UMS, 2008) dengan judul “Partisipasi Pondok Pesantren 

Al-Manar Salatiga Dalam Pendidikan Kemasyarakatan terhadap Santri” 

Penulis memberikan kesimpulan: Bahwasanya pondok pesantren juga 

turut memberikan pendidikan bagi masyarakat, partisipasi pondok 
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pesantren Al-Manar dalam pendidikan kemasyarakatan terhadap santri 

adalah keikutsertaan dalam upaya memberikan pendidikan dan 

pengajaran, pengarahan, bimbingan dan penyuluhan dalam pendidikan 

kemasyarakatan yaitu pendidikan keagamaan dan pendidikan 

keterampilan yaitu ditujukan kepada para peserta didik (santri) pondok 

pesantren Al-Manar. Dengan tujuan untuk memberikan bekal para santri 

agar trampil, memiliki pengetahuan dan memiliki kemampuan yang 

memadai dalam bidang keagamaan maupun ketrampilan. 

3. Dalam buku “Pola Pembelajaran Di Pesantren” (Depag, 2003). Penulis 

memberikan kesimpulan : 

Secara umum pesantren dapat diklarifikasikan menjadi dua yakni : 

a. Pesantren salaf atau tradisional yaitu sebuah pesantren dalam kegiatan 

pendidikannya semata-mata berdasarkan pada pola-pola pengajaran 

klasik atau lama, yakni berupa pengkajian kita kuning dengan metode 

pembelajaran tradisional serta belum dikombinasikan dengan pola 

pendidikan modern.  

b. Sedangkan pesantren khalaf atau modern adalah pesantren yang 

disamping tetap dilestarikan didalamnya unsur-unsur modern yang 

ditandai dengan sistem klasikan atau sekolah dan adanya ilmu-ilmu 

umum digabangkan dengan pola pendidikan pesantren klasik.  

Berdasarkan penelitian di atas, serta kajian terhadap beberapa buku 

tentang pendidikan maka, penulis terinpirasi untuk meneliti tentang pola 

pendidikan di pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen adapun 
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tepatnya beralamatkan desa Pringan Rt/Rw : 01/10, Karang Tengah, Sragen 

Kota, Sragen, Jawa Tengah yang sebelumnya belum pernah ada yang 

meneliti, sehingga penelitian ini memenuhi unsur kebaruan. 

 

F. Metode Penulisan 

Untuk melakukan penelitian ini diperlukan metode penelitian yang 

tersusun secara sistematis, dengan tujuan agar data yang diperoleh valid, atas 

dasar itu penelitian ini layak untuk diuji kebenarannya. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jika ditinjau dari segi tempat penelitian, maka peneletian ini 

termasuk penelitian lapangan (Field Research), sebab data-data yang 

dikumpulkan dari lapangan langsung terhadap objek yang bersangkutan 

yaitu pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen. Jika dilihat 

dari sifat penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, 

yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis 

mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bersifat verbal, 

kalimat-kalimat, fenomena-fenomena, dan tidak berupa angka-angka  

(Sukmadinata, 2009:60). 

2. Metode Penentuan Subjek 

Untuk menggunakan atau meneliti subjek yang ada di lapangan 

penelitian ini menggunakan metode populasi dan sampel. 

 

 



 11 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang 

lingkup yang ingin diteliti (Sugiarto, dkk, 2001: 2). Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi sensus. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan pondok pesantren, 

seluruh staf pengajar/ustadz, santri dan karyawan dan santri pondok 

pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen dengan rincian sebagai 

berikut: 

- Staf pengajar yang berjumlah 29 orang 

- Santri berjumlah 228 orang 

- Karyawan berjumlah 5 orang 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih 

dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat 

mewakili populasinya (Sugiarto, dkk, 2001: 2). Kemudian metode 

sampel yang penulis gunakan adalah purposive sampling . Metode 

purposive sampling yaitu sampel yang dipilih dengan cermat hingga 

relevan dengan desain penelitian (Nasution, 2000: 48). Pemilihan 

sampel dilakukan dengan ditunjuk oleh mitra penulis, dalam hal ini 

yaitu pimpinan pondok pesantren, seluruh staf pengajar dan karyawan, 

serta santri pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen. 
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Mengenai pedoman pengambilan sampel yaitu “Apabila 

subyeknya kurang dari seratus, maka lebih baik diambil semua 

sehingga penilitannya merupakan penelitian populasi. Tetapi apabila 

jumlah subyeknya besar maka dapat diambil anatara 10 – 15 % atau 

20 – 25 % atau lebih (Arikuto, 1993: 104).  Sampel pada penelitian ini 

berjumlah 26 subjek yang terdiri dari pimpinan pondok pesantren, 15 

staf pengajar/ustadz, 5 staf karyawan, 5 santri pondok pesantren Darul 

Ihsan Muhammadiyah Sragen. 

3. Subyek dan Tempat Penelitian 

Subyek dan tempat yang akan diteliti adalah pondok pesantren Darul 

Ihsan Muhammadiyah Sragen yang meliputi pimpinan pondok pesantren, 

staf pengajar/ustadz dan karyawan, santri, sarana dan prasarana yang 

beralamat di Desa Pringan, Karang Tengah, Sragen Kota, Kabupaten 

Sragen, Jawa Tengah. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah sebagai 

berikut : 

a. Metode observasi 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian 

(Margono, 2004: 158). Melalui metode ini penulis mengadakan 

pengamatan secara langsung mengamati gejala-gejala atau fenomena 

yang terjadi dan timbul dari objek penelitian. Metode ini digunakan 
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untuk mengambil data-data yang mudah dipahami dan diamati secara 

langsung. Dalam hal ini peneliti akan langsung melakukan 

pengamatan terhadap pola pendidikan yang ada di pondok pesantren 

Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen untuk memperoleh gambaran 

secara menyeluruh tentang pondok pesantren tersebut.  

b. Metode wawancara (interview) 

Penelitian ini menggunakan metode interview, yaitu cara 

pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada informan 

atau pihak yang kompeten dalam suatu permasalahan (Sugiarto, dkk, 

2001: 17). Peneliti akan melakukan interview untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan tentang sejarah berdirinya pondok pesantren, struktur 

organisasinya, sarana dan prasarananya, kegiatan harian dan 

pembelajarannya, sedangkan yang menjadi sumber adalah Mudirul 

Ma’had (Direktur Pondok Pesantren), seluruh staf pengajar/ustadz dan 

karyawan, serta santri pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah 

Sragen. Metode ini penulis lakukan yaitu untuk memperoleh 

gambaran penerapan dan hasil yang di capai dalam menerapkan pola 

pendidikannya. 

c. Metode Dokumentasi  

Arikunto (1998: 223) menyatakan bahwa Dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan 
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data dari dokumentasi yang ada di pondok pesantren Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen untuk mendapatkan data tentang staf 

pengajar/ustadz dan karyawan, serta jumlah santri, sarana dan 

prasarana yang dimiliki, profil pondok, jadwal kegiatan santri, struktur 

organisasi pondok pesantren, dan struktur organisasi santri. 

5. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan cara pentahapan 

secara berurutan dan interaksionis, terdiri dari tiga alur kegiatan 

bersamaan yaitu : pengumpulan data sekaligus reduksi data (data 

reduction) penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan 

(verifikasi) (Moleong, 1991 :190). Pertama, setelah pengumpulan data 

selesai, terjadilah reduksi data yakni suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasi. Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan 

dalam bentuk narasi mapun matrik. Ketiga, adalah penarikan kesimpulan 

dari data yang telah disajikan pada tahap yang kedua dengan mengambil 

kesimpulan pada tiap-tiap rumusan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memudahkan dalam 

memahami dan mempelajari, adapun sistematika penulisan terdiri dari 

beberapa bab, yaitu antara lain: 
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Bab I : Memuat tentang pendahuluan yang terdiri atas: Latar Belakang 

masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II : Memuat tentang pengertian mengenai Pola Pendidikan. Pondok 

Pesantren, pengertian pondok pesantren, asal mula dan perkembangannya. 

Pola pendidikan pondok pesantren, pondok pesantren dengan pola salaf, 

pondok pesantren dengan pola modern, katagori pondok pesantren, 

pendidikan yang diselenggarakan pondok pesantren. Faktor-faktor pendukung 

dan penghambat pola pendidikan pondok pesantren, faktor pendukung pola 

pendidikan, faktor penghambat pola pendidikan. 

Bab III : Memuat tentang gambaran umum pondok pesantren Darul 

Ihsan Muhammadiyah Sragen yang meliputi, sejarah singkat pondok 

pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen, letak geografis, visi dan misi, 

kurikulum pendidikan, profil santri, staf pengajar dan karyawan, fasilitas 

pendukung, unit pendidikan. Pola Pendidikan pondok pesantren Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen, pola pendidikan, pendidikan yang diselenggarakan. 

Faktor-faktor pendukung dan penghambat pola pendidikan pondok pesantren 

Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen, faktor pendukung pola pendidikan 

pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen, faktor penghambat 

pola pendidikan pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen. 

Bab IV : Menjelaskan tentang analisis data yang telah terkumpul 

sehingga diketahui tentang pola pendidikan pondok pesantren Darul Ihsan 
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Muhammadiyah Sragen, pola pendidikan, pendidikan yang diselanggarakan. 

Faktor-faktor pendukung dan penghambat pola pendidikan pondok pesantren 

Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen, faktor pendukung  pola pendidikan 

pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen, faktor penghambat 

pola pendidikan pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen, solusi 

dari faktor penghambat pola pendidikan pondok pesantren Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen. 

Bab V : Kata Penutup, pada bab terakhir ini berisikan: kesimpulan, 

saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 


