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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya, Pasal 24 

ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:
 1

  

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 

dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi”. 

Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu 

pelaksana kekuasaan kehakiman, disamping MA.
2
 Kewenangan MK diatur 

dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 yang menyatakan:
3
  

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum”. 

Disebutkan dalam penjelasan Umum UU MK bahwa tugas dan 

fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara 

konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan 

                                                           
1
  Perubahan Keempat Undang-Udnang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2
  Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,2010, Hukum Acara Mahkamah 

Konstitusi, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, hal, 9 
3
  Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita 

demokrasi.
4
 Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki 

yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu berdasarkan 

pertimbangan konstitusional. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 5 

(lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui 

wewenangnya yakni 1) Pengawal konstitusi (the guardian of the 

constitution); 2) Penafsir final konstitusi (the final interpreter of the 

constitution; 3) Pelindung hak asasi manusia (the protector of human 

rights); 4) Pelindung hak konstitusional warga Negara (the protector of 

citizen’s constitutional rights; 5) Pelindung demokrasi (the protector of 

democracy).
5
 

MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi 

produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak 

konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal 

konstitusionalitasnya.
6
 Karenanya, sudah barang tentu Putusan MK 

menjadi hal yang selalu dinantikan oleh banyak pihak sebagai lembaga 

negara yang diharapkan mampu menjalankan fungsinya dalam menjaga 

konstitusi.  

Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan: 

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 

selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Berdasarkan 

                                                           
4
  A. Muktie Fajar, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat dan 

Kepaniteraan MK RI, hal, 119.  
5
  Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op. Cit, hal, 10 

6
  Saifudien Djazuli, Agustus 2014 01:40,  Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi, dalam 

http://apafungsinya.blogspot.com/2014/08/peran-dan-fungsi-mahkamah-konstitusi.html, 

diunduh Rabu 5 Agustus 2015 pukul 23:13  

http://apafungsinya.blogspot.com/2014/08/peran-dan-fungsi-mahkamah-konstitusi.html
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ketentuan tersebut maka, sebagai pengadilan tingkat terakhir dengan 

putusan yang bersifat final dan mengikat sejak putusannya diucapkan 

dalam sidang pleno terbuka untuk umum, jelas bahwa putusan MK tidak 

dapat lagi diubah-ubah oleh siapapun juga.
7
 Termasuk tidak dimungkinkan 

untuk diajukan upaya hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi dan 

seterusnya.
8
 

Dalam praktiknya, beberapa putusan MK justru menimbulkan 

kebimbangan karena terdapat inkonsistensi dalam putusan yang diambil. 

Seperti putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa 

Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali, namun Putusan 

Nomor 34/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Peninjauan Kembali dapat 

dilakukan lebih dari satu kali.
9
 

Demikian pula dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, MK 

memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon berkaitan dengan 

Pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan putusan MK terssebut, pemilihan 

kepala daerah tidak termasuk dalam rezim Pemilu akan tetapi masuk 

dalam rezim Pemerintahan Daerah, sehingga MK tidak lagi berwenang 

mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dalam putusan 

terdahulu Nomor 072-073/PUU-II-2004, mayoritas hakim secara tidak 

langsung telah menafsirkan bahwa penentuan pilkada sebagai bagian dari 

                                                           
7
  Jimly Asshiddiqie, 2012, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta : Sinar Grafika, 

hal. 211 
8
  Bambang Sutiyoso, Op. Cit, hal 22. 

9
  Susana Rita Kumalasanti, Rabu 7 Januari 2015, Saat Konsistensi Putusan Dipertanyakan, 

dalam 

http://nasional.kompas.com/read/2015/01/07/13000061/Saat.Konsistensi.Putusan.Dipertanyaka

n., diunduh Jumat Agustus 2015 pukul 01:31  

http://nasional.kompas.com/read/2015/01/07/13000061/Saat.Konsistensi.Putusan.Dipertanyakan.
http://nasional.kompas.com/read/2015/01/07/13000061/Saat.Konsistensi.Putusan.Dipertanyakan.
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pemilihan umum merupakan kebijakan terbuka bagi pembentuk undang-

undang, sehingga MK berwenang untuk mengadili sengketa pilkada.
10

 

Kritik terhadap Putusan MK juga timbul pada Putusan Nomor 22-

24/PUU-VI/2008, menurut Maria Farida Indrati putusan tersebut disatu 

sisi MK mendukung adanya afirmative action bagi perempuan namun 

disisi lain MK seakan menafikkannya dengan menganut sistem suara 

terbanyak.
11

 

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji kontradiksi 

Putusan MK yang penulis khususkan pada Putusan Nomor 22-24/PUU-

VI/2008. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka 

penulisan hukum dengan judul KONTRADIKSI PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Putusan Nomor 22-

24/PUU-VI/2008). 

 

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah  

Agar dalam penulisan ini tidak terjadi pengertian yang kabur, maka 

penulis membatasi penulisan skripsi ini dengan beberapa rumusan 

masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik 

rumusan masalah yang akan penulis kaji antara lain: 

                                                           
10

  Eka N. A. M. Sihombing, 26 Maret 2015, Penyelesaian Sengketa Pemilukada Pasca Putusan 

MK Nomor 97/PUU-VI/2013, dalam 

https://ppkjatiwaras.wordpress.com/2015/03/26/penyelesaian-sengketa-pemilukada-pasca-

putusan-mk-nomor-97puu-xi2013/, diunduh Jumat 7 Agustus 2015 pukul 01:51  
11

  Hukumonline.com, Rabu, 24 Desember 2008 :MK Putusakan Pemilu Gunakan Suara 

Terbanyak, dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20796/mk-putuskan-pemilu-

gunakan-suara-terbanyak, diakses Jumat 7 Agustus 2015 pukul 02:44. 

https://ppkjatiwaras.wordpress.com/2015/03/26/penyelesaian-sengketa-pemilukada-pasca-putusan-mk-nomor-97puu-xi2013/
https://ppkjatiwaras.wordpress.com/2015/03/26/penyelesaian-sengketa-pemilukada-pasca-putusan-mk-nomor-97puu-xi2013/
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20796/mk-putuskan-pemilu-gunakan-suara-terbanyak
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20796/mk-putuskan-pemilu-gunakan-suara-terbanyak
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1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan peluang 

pada kebijakan affirmative action ? 

2. Benarkah terjadi kontradiksi dalam putusan nomor 22-24/PUU-

VI/2008 ? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Dalam penulisan kali ini, sesuai dengan perumusan masalah 

yang ada penulis bertujuan: 

a. Untuk mendeskripsikan apakah putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut telah memberikan peluang terhadap kebijakan affirmative 

action. 

b. Untuk memberikan penjelasan mengenai apakah benar terjadi 

kontradiksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-

24/PUU-VI/2008. 

2. Manfaat Penelitian  

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan di bidang ilmu hukum secara umum dan dalam bidang 

affirmative action, serta pemilu yang demokratis secara khusus. 
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b. Manfaat Praktis  

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan ilmu yang lebih luas 

bagi penulis khususnya terutama dalam bidang ketatanegaraan serta 

agar dapat memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Landasan Teori 

1. Hak Asasi Manusia 

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia 

semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan 

karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum 

positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai 

manusia.
12

 Pada dasarnya Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat umum 

(universal), yang diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia 

tidak memiliki perbedaan atas bangsa, jenis kelamin atau ras. Dasar 

hak asasi manusia adalah manusia berada dalam kedudukan yang 

sejajar dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai macam 

aspek untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya.
13

 

Konsep dasar hak-hak asasi manusia menurut Frans Magnis 

Suseno mempunyai dua dimensi pemikiran yaitu:
14

 

                                                           
12

  Jack Donnely dalam Rhona K.M, dkk, 2010, Hukum Hak  Asasi Manusia,  Yogyakarta: Pusat 

Studi Hak Asasi Manusia Universitas  Islam Indonesia, hal, 11 
13

  Ali, Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Pakar, dalam 

http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-ham-hak-asasi-manusia.html, diunduh 

Jumat 7 Agustus 2015 pukul 21:51 
14

  Frans Magnis Suseno dalam Putera Astomo, 2014, Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek, 

Yogyakarta: Thafa Media, hal 97 

http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-ham-hak-asasi-manusia.html
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1) Dimensi universalitas, yakni subtansi hak-hak asasi manusia itu 

pada hakikatnya bersifat umum. Hak asasi manusia akan selalu 

dibutuhkan oleh siapa saja dan dalam aspek kebudayaan 

dimanapun itu berada, entah dalam kebudayaan Barat maupun 

Timur. Dimensi hak asasi manusia itu pada hakikatnya akan selalu 

dibutuhkan dan menjadi sarana bagi individu untuk 

mengekspresikan dirinya secara bebas dalam ikatan kehidupan 

kemasyarakatan. Dengan kata lain, hak asasi manusia ada karena 

yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, jadi 

sejauh manusia itu spesies homo sapiens, dan bukan karena ciri-ciri 

tertentu yang dimiliki. 

2) Dimensi kontekstualitas, menyangkut penerapan hak asasi manusia 

bila ditinjau dari tempat berlakunya hak-hak asasi manusia 

tersebut. Maksudnya, bahwa ide-ide hak asasi manusia dapat 

diterapkan secara efektif sepanjang tempat ide-ide hak asasi 

manusia itu memberikan suasana kondusif untuk itu. Dengan kata 

lain, ide-ide hak asasi manusia akan dapat dipergunakan scara 

efektif dan menjadi landasan etik dalam pergaulan manusia, jikalau 

struktur kehidupan masyarakat entah itu di Barat maupun Timur 

sudah tentu tidak memberikan tempat bagi terjaminnya hak-hak 

individu yang ada di dalamnya. 

Menurut teori Universalis, hak asasi manusia berangkat dari 

konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-

kode moeral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. 
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Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang 

bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasikan 

secara rasional.
15

 Sementara menurut teori Relativisme Budaya, 

gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan 

merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.
16

 

Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks 

kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai 

hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati.
17

 

2. Tindakan Khusus Sementara (Affirmative Action) 

Travaux preparation (kerja persiapan) Konvensi menggunakan 

istilah yang berbeda-beda dalam mengartikan “tindakan khusus 

sementara” (temporary special measures) seperti ditentukan dalam 

Pasal 4, ayat 1. Komite itu sendiri, dalam rekomendasi umum 

sebelumnya, menggunakan berbagai istilah. Negara pihak kadang 

menyamakan “tindakan sementara” dengan pengertian tindakan 

korektif, pengganti/imbangan (compensatory) dan pemajuan 

(promotional) dengan istilah “tindakan afirmasi” (affirmative action), 

“tindakan positif” (positive action), “langkah-angkah positif”, 

“kebalikan diskriminasi” (reserve discrimination), dan “diskriminasi 

positif” (positive discrimination).
18

 

                                                           
15

  Rhona K.M, dkk, 2010, Hukum Hak  Asasi Manusia,  Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi 

Manusia Universitas  Islam Indonesia, hal, 19 
16

  Jack donely dalam Rhona K.M., Ibid. 
17

  Ibid, hal 20 
18

  Kelompok Kerja Convention Watch Dan Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas 

Indonesia, 2007, Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keeadilan 

Gender, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hal., 141 
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3. Teori Kedaulatan Rakyat  

Kedaulatan merupakan padanan istilah sovereignity (bahasa 

inggris), souverainete (bahasa Perancis), souvereiniteit (bahasa 

Belanda), sovranus (bahasa Italia). Istilah –istilah asing ini berasal dari 

kata Latin “superanus” yang mempunyai arti tertinggi.
19

 Kedaulatan 

adalah kekausaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku bagi 

seluruh wilayah dan rakyat negara tertentu. Sementara “rakyat” suatu 

negara adalah semua orang yang berada di dalam wilayah negara dan 

tunduk pada kekuasaan negara.
20

 

Kedaulatan rakyat atau kerakyatan secara harfiah berarti 

kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Negara yang menempatkan 

kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi.
21

 

Kedaulatan rakyat juga diagungkan dengan istilah “demokrasi” terdiri 

dari dua kata yakni demos=rakyat=people, dan 

kratos=kratein=pemerintahan/kekuasaan=rule.
22

 

Istilah ‘demokrasi’ berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni 

demos dan kratein, yang seccara literer bermakna ‘pemerintahan 

rakyat’.
23

 

                                                           
19

  Sri Soemantri M., Masalah Kedaulatan Rakyat Berdasarkan UUD 1945, dalam Padmo 

Wahyono (editor), 1984,  Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hal, 67 
20

  Sudarsono dalam Putera Astomo, 2014, Hukum...Op.Cit, hal 43 
21

  Miriam Budiarjo dalam Anwar C, 2015, Teori dan Hukum Konstitusi, Malang: Setara Press, 

Hal 11 
22

  Subandi Al Marsudi, 2001, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, hal. 81. 
23

  Anthony H. Birch dalam Aidul Fitriciada A., 2005, Menemukan Demokrasi, Surakarta: 

Muhammadiyah University Press, Hal 1 
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Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat 

disebut negara demokrasi, yang secara simbolis sering digambarkan 

sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (from 

the people, of the people, for the people).
24

 

Henry B. Mayo menyebutkan beberapa nilai yang terkandung 

dalam demokrasi (the specific values of a democratic) pada umumnya 

sebagai berikut:
25

 

1. The peaceful voluntary adjusment of dispute and institutionalized 

peaceful settlement of conflict; 

2. Ensuring peaceful change in changing society; 

3. The orderly succesion of rules; 

4. That of the minimum of coercion’ 

5. That of diversity; 

6. The attainment of justice. 

Demokrasi adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai 

dan secara melembaga; menjamin terselenggaranya  perubahan secara 

damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; 

menyelenggarakan pergantian pimpinan seecara teratur; membatasi 

pemakaian kekerasan sampai minimun; mengakui serta menganggap 

wajar adanya keanekaragaman; dan menjamin tegaknya keadilan. 

 

E. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian. 

                                                           
24

  Bagir Manan dan Kuntana Magnar Dalam Anwar C, 2015, Teori Dan Hukum.., Op.Cit, Hal 40 
25

  Henry B. Mayo, dalam Anwar C, Ibid., 
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Jenis penelitian dalam penulisan kali ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa narasi dari gejala mengenai putusan MK sebagai 

perwujudan/refleksi dari sikap atau pikiran para hakim MK. 

2. Metode Pendekatan 

Pendekatan doktrinal (normatif) yakni pendekatan yang dikonsepkan 

sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 

lembaga atau pejabat yang berwenang. Yakni penelitian hukum yang 

objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan berupa studi kepustakaan dengan mencari, 

mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, antara lain 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang 

berwujud laporan dan sebagainya,
26

 berupa: 

1) Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

catatan, resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan 

dan putusan-putusan hakim,
27

 berupa: 

                                                           
26

  Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali 

Pers, hal. 30 
 
27

  Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta : Kencana, hal. 181 
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a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945. 

b. Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi 

terhadap wanita. 

c. Undang-undang tentang Hak Asasi manusia. 

d. Undang-Undang Pemiihan Umum DPR, DPD dan DPRD. 

e. Undang-Undang tentang Partai Politik. 

f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. 

2)  Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku-buku 

termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal 

hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar 

atas putusan pengadilan.
28

 

3)  Bahan Hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.
29

 

5. Metode Analisis Data 

Menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif yaitu 

menggambarkan fenomena sebagaimana adanya. Analitis yakni 

mengkaji hubungan antar berbagai faktor dalam parameter pengujian 

undang-undang dengan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh 

Mahkamah dalam putusan. 

 

                                                           
28

  Ibid, Hal 196. 
29

   Rony Hanitijo Soemitro dalam Suratman, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung : 

Alfabeta, hal. 67. 
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F. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan kemudahan memahami penulisan skripsi ini, 

maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan meliputi: 

BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar Belakang 

Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Hasil 

Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi uraian mengenai Teori 

Hak Asasi Manusia, Teori Affirmative Action (Tindakan Khusus 

Sementara), Teori tentang Pemilu dan Teori Kedaulatan Rakyat. 

BAB III adalah Analisis Tentang Putusan MK Nomor 22-24/PUU-

VI/2008, dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

rumusan masalah yaitu pertama, analisis mengenai peluang yang diberikan 

oleh MK terhadap kebijakan Affirmative Action berdasarkan putusan 

nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan kedua, analisis mengenai kontradiksi yang 

terjadi dalam putusan MK nomor 22-24/PUU-VI/2008. 

BAB IV adalah Simpulan dan Saran, yakni bagian akhir dari 

penulisan hukum yang berisi simpulan berdasarkan pembahasan yang 

telah diuraikan dalam bab sebelumya, serta saran yang ditujukan kepada 

pihak terkait. Lampiran dan daftar pustaka terletak di bagian akhir. 


