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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan dari 

tahun ke tahun berkembang dari Negara agraria menuju Negara yang 

berorientasi ke industrial. Demikianlah sudah menjadi pengetahuan umum 

perkembangan industri berskala kecil yang berupa Usaha Kecil Menengah 

(UKM) maupun industri-industri berskala besar yang menyerap ribuan tenaga 

kerja dan tentu bermuara kepada semakin membanjirnya produk-produk 

industri di tanah air kita. Kalau melihat dilapangan usaha  semakin banyaknya 

pelaku usaha barang dan jasa menawarkan produknya ditengah-tengah 

masyarakat sebagai konsumen tentu hal tersebut tidak dapat lepas dari 

terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di berbagai daerah di 

Indonesia yang tidak lain dominasi sengketa berasal dari ketidak sesuaian 

antara barang yang dikonsumsi dengan harapan para konsumen.1 Tentu dalam 

melihat persoalan sengketa konsumen harus objektif untuk melihat terlebih 

dahulu kasus-kasusnya karena sifatnya kasuistis, maka perlu dilihat apakah 

sengketa konsumen yang lahir berasal dari buruknya karya pelaku usaha atau 

hanya komplien berlebihan dari konsumen sendiri terhadap barang yang ia 

konsumsi. 

 

                                                 
1 Yusuf Shofie, 2002, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
(UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,  Hlm.39. 
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 Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, tidak secara langsung dapat menjamin terwujudnya 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, karena dalam pelaksanaan di 

lapangan penerapan beberapa pasal dari undang-undang ini diperlukan adanya 

dukungan pembentukan kelembagaan antara lain Badan Pernyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau 

Daerah Kota yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan melalui cara Konsiliasi, 

Mediasi dan Arbitrase. Pembentukan BPSK ini dimaksudkan untuk membantu 

penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan. 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas 

menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga 

khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Perlindungan 

Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau 

perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.2 Hal ini mendasarkan pada 

Pasal  49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999  

yang berbunyi  “Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di 

luar pengadilan”. 

 

 

                                                 
2 Ibid, hal. 38. 
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Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan sebuah 

badan yang berada dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang 

bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.3 

Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini merupakan amanat 

dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Peraturan hukum yang mendukung terbentuknya Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen:  

1. Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen;  

2. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); 

3. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 301 

MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pengangkatan 

Pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK); 

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301 

MPP/Kep/10/2001 Tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan 

Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); 

5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 

605/MPP/Kep/8/2002 Tanggal 29 Agustus 2002 Tentang Pengangkatan 

Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 

6. Peraturan  Menteri Perdagangan Republik Indonesia  Nomor: 13/M-

DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota 

                                                 
3 Ibid, Hal. 39. 
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Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Sekretariat Badan 

Penyelesaian; 

7. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan 

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

Pasal 23 Undang – Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan 

bahwa apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan 

dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka 

konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha, dan menyelesaikan 

perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, 

atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat 

kedudukan konsumen. Disini dapat dilihat ada dua hal penting: 

1. Bahwa Undang – Undang Perlindungan Konsumen memberikan alterrnatif 

penyelesaian melalui badan diluar sistem peradilan yang disebut dengan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  

2.  Bahwa penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha bukanlah 

suatu pilihan yang eksekutif, yang tidak dapat harus dipilih. Pilihan 

penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

adalah parallel atau sejajar dengan pilihan penyelesaian sengketa melui 

badan peradilan.4  

 

 

                                                 
4 Ibid, hlm.40-41. 
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Undang – Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan secara 

khusus pengertian sengketa konsumen. Rumusan sengketa konsumen dapat 

dilihat pada Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001, yang menyatakan bahwa sengketa konsumen adalah: 

“sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi 

atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.”  

Budaya hukum masyarakat termasuk faktor yang mempengaruhi arti 

penting penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan melalui mediasi. 

Budaya tradisional yang menekankan kepada komunitas, kekerabatan, 

harmoni, primus interpares, telah mendorong penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan yang formal. Demikian budaya yang menekankan kepada efisiensi 

dan efektifitas sama kuatnya mendorong penyelesaian sengketa bisnis tanpa 

melalui pengadilan.5 

 Dalam mediasi penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK (Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen) secara normatif dapat merujuk kepada 

Pasal 47 UUPK yang berbunyi “Penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk 

dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin 

tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang 

diderita oleh konsumen.” Yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana 

usaha dari mediator untuk menyelesaikan sengketa konsumen khususnya 

                                                 
5 Erman Rajagukguk, “Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan” Jurnal 
Megister Hukum,”  UII, Yogyakarta, Volume II No. 4, Oktober 2000, Hal. 7. 
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mengenai teknis-teknis cara mediasi yang baik di dalam praktiknya yang di 

UUPK tidak diatur secara jelas. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik dan menuangkan 

dalam penelitihan skripsi dengan judul “STUDI TENTANG PERAN 

MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN 

OLEH BPSK (BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN) 

DI SEMARANG” 

 

B. Perumusan Masalah 

Dengan berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan problematikanya sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peran mediator dalam penyelesaian sengketa konsumen 

oleh BPSK di Semarang? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh BPSK dalam 

meyelesaikan sengketa konsumen di Semarang? 

3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para mediator dalam 

penyelesaian sengketa konsumen? 

4. Bagaimana solusi penyelesaian hambatan-hambatan oleh mediator dalam 

menyelesaikan sengketa konsumen? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan peran mediator dalam penyelesaian sengketa 

konsumen oleh BPSK di Semarang. 

2. Untuk mendeskripsikan  pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh BPSK 

dalam meyelesaikan sengketa konsumen di Semarang. 

3. Untuk mendeskripsikan dengan mengeksplanasikan hambatan-hambatan 

yang dihadapi oleh para mediator dalam penyelesaian sengketa konsumen 

dan mengetahui solusi penyelesaian hambatan-hambatan tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang 

telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. 

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk 

memecahkan masalah-masalah yang timbul, khususnya masalah yang 

berhubungan dengan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK secara 

mediasi. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dibidang ilmu 

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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E. Metode Penelitian 

1. Metode  Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.6 Hal ini disebakkan di 

dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagi keseluruhan 

asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam 

masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses 

yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, 

sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, 

sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi 

antar mereka. Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat 

keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang 

berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu mengenai peran mediator dalam 

penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK (Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen) di Kota Semarang. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) Semarang. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan 

secara purposive, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, 

yaitu: pertama, karena selama ini mengenai keberadaan peran serta BPSK 

dalam penyelesaian sengketa masih menjadi hal yang tabu dimasyarakat 

kita, sehingga penelitian ini dapat menjadi instrumen sosialisasi kepada 

                                                 
6 Soetandyo Wignjosoebroto, 2003, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana 
Universitas Airlangga, Surabaya,  Hal. 1 dan 3. 
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masyarakat tentang eksistensi peran BPSK bagi masyarakat. Kedua, 

Penelitian ini dilakukan di Semarang sehingga mempermudah administrasi 

bagi penulis yang berkedudukan di Jawa Tengah. Ketiga, sebagai lembaga 

publik milik pemerintah, maka Penulis berharap dengan memilih tempat 

penelitian di BPSK Semarang maka mengenai data-data penelitian dapat 

lebih mudah didapatkan karena lembaga tersebut adalah milik publik dan 

sifatnya terbuka bagi masyarakat yang ingin mengakses segala informasi 

tentang BPSK  khususnya di Semarang. 

3. Spesifikasi Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena 

bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup 

kemungkinan pada taraf tertentu juga akan 

mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan 

objek yang diteliti, yaitu peran mediator dalam penyelesaian sengketa 

konsumen oleh BPSK di Semarang, pelaksanaan mediasi yang dilakukan 

oleh BPSK dalam meyelesiakan sengketa konsumen di Semarang serta 

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para mediator dalam penyelesaian 

sengketa konsumen dan bagaimana solusi penyelesaian hambatan-

hambatan tersebut. 

4. Sumber dan Jenis Data  

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua 

sember yang berbeda, yaitu :  
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a. Data Primer 

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang 

berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,7 dari pihak-pihak 

yang terlibat dengan objek yang diteliti (sesuaikan dengan obejk 

masing).  

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para 

informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara purposive, 

dengan menentukan informan dan situasi soisal awal terlebih dahulu.8 

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa 

informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) mereka yang 

menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses 

enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan ( didalam ) 

kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai 

kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.9 

Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan 

awal adalah : (1) Ketua BPSK Semarang; dan (2) Mediator yang 

menanganai perkara BPSK yang bersangkutan. 

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap 

informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari 

                                                 
7  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 

112 
8  Sanapiah Faisal, Op. Cit, hal 56. 
9  Ibid, hal 58; Bandingkan dengan James P. Spradley, The Etnographic Interview, 

Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul Metode  Etnografi.  Tiara 
Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61. 
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informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip snow bolling10 dengan 

tetap berpijak pada kriteria-kriteria diatas. 

Sementara itu, penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan 

dengan mengamati proses objek yang diteliti Penentuan situasi sosial 

yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada: (a) situasi 

sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) 

situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi 

awal.11 

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila 

dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap 

penambahan sampel yang dilakukan. 12 

 
b. Data Sekunder 

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :  

1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-

buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari 

lembaga-lembaga yang terkait.  

2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang 

dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang 

terkait denga fokus permasalahannya. 

 

                                                 
10  Ibid, hal 60. 
11  Ibid, hal 59-60. 
12  Ibid, hal 61. 
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5. Metode Pengumpulan Data  

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan 

melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi 

kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, 

yang dilakukan dengan cara cara, mencari, mengiventarisasi dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-

data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya.  

Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam 

terhadap para informan, dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan 

terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi.  Kedua cara yang 

dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk 

memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa 

yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan 

terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari 

kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari 

fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari 

perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari 

fokus permasalahan tertentu. 

6. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen 

penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, 
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sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di 

lapangan, daftar pertanyaan dan tape recorder.  

7. Metode Analisis Data 

        Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka 

dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan  metode analisis secara 

kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara 

metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. 

Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk 

tahapan-tahapan  sebagai berikut:  pertama akan dilakukan analisis 

domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh  

gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup 

disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh 

masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain 

atau kategori-kategori konseptual. Bertolak dari hasil analisis domain 

tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk 

memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya 

mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula 

penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-

masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-

elemen yang berkesamaan disuatu domain. 

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada 

waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan  hubungan internal 

yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis 
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komponensial akan dicari  kontras antar elemen dalam domain. Dengan 

mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan 

hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis 

taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui 

analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang 

komprehensip, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang 

diteliti.13 Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan 

pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan 

dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertama, 

dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, 

yang dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan 

orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) 

membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang 

berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan; Kedua, pemeriksaan sejawat melalui 

diskusi analitik. 14 

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan 

akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada 

diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di 

satu sisi dengan data di sisi lain.  Dengan malalui cara ini, selain nantinya 

                                                 
13  Sanapiah Faisal. Op. Cit. 74-76 
14 Sanapiah Faisal, Op. Cit. hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, The 
Etnographic Interview, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul Metode  
Etnografi.  Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998. 
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diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk 

menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, 

diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan 

dengan kenyataan kemasyarakatannya. 

 

F. Sistimatika Skripsi 

Agar mendapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang 

lingkupnya, maka sistimatika skripsi ini secara garis besarnya sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang: latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

sistematika. 

Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan tentang: Badan Perlindungan 

Sengketa Konsumen, Penyelesaian Sengketa Konsumen, Badan Perlindungan 

Sengketa Konsumen (BPSK), Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan 

Sengketa, Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi, Penyelesaian Sengketa 

melalui Mediasi  di BPSK, Teori Bekerjanga Hukum dalam Masyarakat dari 

Robert B. Seidmann. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan tentang: Peran 

mediator dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK di Semarang, 

Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh BPSK dalam meyelesaikan sengketa 

konsumen di Semarang, Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para 

mediator dalam penyelesaian sengketa konsumen, Bagaimana solusi 

penyelesaian hambatan-hambatan oleh mediator dalam menyelesaikan 
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sengketa konsumen. 

Bab IV Penutup, berisikan tentang: Kesimpulan dan Saran. 


