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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan kedunia 

selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia yang 

lainnya dalam pergaulan hidup. Dijelaskan dalam Undang-undang No 1 tahun 

1974 tentang perkawinan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan 

Yang Maha Esa sehingga kehidupan di alam ini berkembang dengan baik”. 

Regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur 

bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi 

beberapa persyaratan baik administratif atau subtantif. Berbagai persyaratan 

perkawinan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut 

mendapatkan kepastian hukum serta agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat 

terwujud yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 

Persoalan perkawinan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, 

mencakup seluruh segi kehidupan manusia. Karena itu adanya kepastian 

hukum bahwa telah terjadinya suatu perjanjian pernikahan mudah diketahui 

dan diadakan alat-alat buktinya. Sejak dahulu dengan adanya perkembagan 

pola hidup masyarakat yang semakin modern dan pengaruh budaya asing yang 
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masuk ke negara kita terdapat fenomena pelaksanaan perkawinan dibawah 

umur. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum perkawinan timbul 

dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah 

umur. Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena 

memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun juga 

menjadi isu internasional. Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi 

karena sejumlah alasan dan pandangan, di antaranya karena telah menjadi 

tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik.1 

Didalam pasal 7 ayat (1) undang-undang No 1 tahun 1974 telah 

membatasi umur untuk pelaksanaan perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan 

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 

wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan ini adalah 

untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur. 

Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan 

agar calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang 

jiwa raganya, sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya 

tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan 

sehat.2 

Tetapi dalam kenyataanya di masyarakat telah terjadi perkawinan 

dibawah umur yang dilakukan. Permasalahan ini terjadi karena berbagai latar 

belakang yang menyebabkan perkawinan tersebut. Ada kalangan yang memang 

mengharapkan atau menginginkan perkawinan diusia muda dan ada yang 

                                                           
       1 Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hal 7 

       2 R.Badri, Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan & KUHP, (Surabaya: CV. 

Amin, 1985), hal 29 
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melakukan perkawinan itu harus dilakukan sebelum seseorang mencapai umur 

yang sesuai daripada ketentuan yang sudah ditetapkan Undang-undang dengan 

pertimbangan apabila perkawinan itu tidak dilakukan maka akan menimbulkan 

akibat yang negatif atau merugikan baik kedua belah pihak atau bagi orang lain 

yang bersangkutan dalam hal untuk menjaga nama baik. Penyimpangan 

terhadap ketentuan dalam ayat (1) hanya dimungkinkan dengan meminta 

dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang 

tua pihak pria maupun pihak wanita (pasal 7 ayat 2 UU No.1 tahun 1974  

tentang Perkawinan). 

Dispensasi adalah pengecualian tindakan berdasarkan hukum yg 

menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk 

suatu hal yg khusus. Permohonan dispensasi perkawinan dini diajukan oleh 

kedua orang tua pihak pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama dalam 

wilayah hukum Pemohon. Setelah pemeriksaan dalam persidangan dan 

berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan 

dispensasi perkawinan di bawah umur dengan suatu penetapan. Salinan 

penetapan ini dibuat dan diberikan kepada Pemohon untuk memenuhi 

persyaratan melangsungkan perkawinan. 

Berbagai alasan permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh para 

pihak yang berkepentingan, diantaranya adalah anak yang akan melangsungkan 

perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala 

konsekuwensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar agama 

karena telah aqil baligh, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau 

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=pengecualian&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=tindakan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=berdasarkan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=hukum&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=menyatakan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=bahwa&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=suatu&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=peraturan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=undangan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=tidak&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=berlaku&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=untuk&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=suatu&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=hal&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=khusus&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
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terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung moril 

atau materil dan lain sebagainya. Yang lebih parah lagi terkadang pihak wanita 

tersebut telah hamil sebelum mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. 

Sikap-sikap tersebut sedikit banyak mempengaruhi para hakim dipengadilan 

atau pejabat lain yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberikan 

dispensasi kawin bagi para pihak. 

Dari permohonan dispensasi kawin pada tahun 2013, permohonan 

terbanyak berasal dari Kabupaten Malang, jumlah pengajuan tercatat 370 

permohonan, sementara di Banyuwangi dan Blitar masing-masing sebanyak 

359 dan 280 permohonan. “Kabupaten Malang paling banyak karena 

wilayahnya memang Luas,” ujar Syaifuddin Latief selaku wakil Panitera 

Penggadilan Tinggi Agama Surabaya.3 Menurut Bupati Malang, Jawa Timur, 

Rendra Kresna, mengakui angka pernikahan dini di daerahnya dari tahun ke 

tahun terus meningkat, yakni mencapai 30,5% pada 2011, dan 32,49% pada 

2012.4 

Sebagian besar penyebab dilakukannya pernikahan dini adalah faktor 

“kecelakaan” sebagian besar memang karena married by accident atau karena 

hamil lebih dulu. Kehamilan remaja itu 60 % terjadi karena kekerasan seksual. 

Dari 60 % itu, sebagian besar dilakukan orang dewasa. Sisanya dilakukan 

pelaku seumuran dengan korban. Meskipun ada yang dilakukan secara suka 

sama suka, namun menurut Undang-undang Perlindungan Anak, tidak ada 

                                                           
       3 Ben/fai/idl, 2014, 436 Siswa Ajukan Dispensasi Nikah, Surya Hadline News, edisi 21 

februari 2014 

       4 Jalaludin. 2013. “Pernikahan Dini Di Indonesia”. http://www.referensimakalah.com. 

diakses tanggal 02-12-2013, pukul 20.00 
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istilah suka sama suka. Baik dilakukan secara paksa maupun tidak, anak-anak 

tetaplah sebagai korban, jelas Hikmah Bafaqih Ketua Fatayat NU Jawa Timur 

yang juga Ketua Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.5 

Dari tingginya presentase perkawinan pada usia dibawah usia 

perkawinan di Malang sudah bukan merupakan rahasia umum (kebiasaan), hal 

tersebut seakan menjadi suatu tradisi masyarakat setempat yang menganggap 

perkawinan pada usia dibawah perkawinan sudah lumrah dilakukan oleh 

masyarakat. Budaya lain yang turut mempengaruhi banyaknya perkawinan 

dibawah usia perkawinan adalah pergaulan anak-anak itu sendiri. Teknologi 

yang semakin canggih memudahkan anak-anak mendapatkan informasi yang 

mungkin belum seharusnya didapatkan. Terlebih dengan adanya institusi 

dispensasi nikah memberikan peluang yang lebih potensial untuk terjadinya 

perkawinan di bawah umur. Dispensasi ini banyak berdalih untuk 

pertimbangan tentang pencegahan hubungan di luar perkawinan yang serta 

merta dipertahankan untuk menjaga moralitas dan norma kesucian perempuan 

yang akan berdampak pada anak-anak yang lahir di luar institusi perkawinan 

yang sampai saat ini masyarakat masih menganggap sebagai suatu pelanggaran 

norma. Walaupun hal ini dalam perspektif agama merupakan suatu keharusan, 

akan tetapi bukan berarti harus mengabaikan bahaya serta resiko yang akan di 

timbulkannya. 

                                                           
       5 Ben/fai/idl. Loc. cit 
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Berdasarkan urain tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang : “ANALISIS ALASAN-ALASAN 

PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA 

KABUPATEN MALANG” 

 

B. Rumusan Permasalahan 

Rumusan masalah yang hendak diteliti dan dibahas dalam penelitian ini 

dapat penulis rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Alasan-alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang?  

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dilakukanya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu, begitu pula dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk 

mencapai tujuan berikut: 

1. Untuk mengetahui alasan-alasan permohonan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin 

di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan 

sumbangan pengetahuan serta pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya 

tentang materi hukum keluarga. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini diharapkan nantinya akan menjadi pengetahuan 

baru guna menambah wawasan terhadap permasalahan yang diangkat 

dan juga sebagai prasyarat akademis untuk mendapat gelar kesarjanaan 

(S1) dalam bidang Ilmu Hukum. 

b. Bagi Masyarakat 

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami 

permasalahan yang diangkat yaitu mengenai alasan-alasan permohonan 

dispensasi kawin.  

c. Bagi Instansi Terkait 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pedoman untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan 

dengan baik sehingga dapat meminimalisir kesalahan sehingga 

tercapainnya Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Asas Kepastian 

Hukum. 
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E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis 

Sosiologis. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu cara untuk 

memberikan kajian dan penjelasan tentang pokok permasalahan yang 

ditinjau dari gejala-gejala yang terjadi di masyarakat dan didukung dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian yang 

menelusuri kenyataan hukum di tengah masyarakat (yuridis empiris) 

objeknya adalah peraturan, penegakan hukum serta bagaimana hukum yang 

hidup di dalam masyarakat.6 

Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara jelas tentang apa yang terjadi dilapangan secara 

fakta yang terkait mengenai alasan-alasan permohonan dispensasi kawin. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 

Jl. Panji No 202, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Alasan 

penelitian dilakukan disana karena tingkat permohonan dispensasi 

perkawinan dibawah usia perkawinan di Kabupaten Malang tertinggi 

diwilayah jawa timur dan semakin meningkat setiap tahunnya. Dari  

fenomena tersebut penulis ingin melakukan penelitian yang lebih maksimal, 

sehingga penulis lebih mengetahui dan mengerti mengapa Pengadilan 

                                                           
       6 Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum, Malang, UMM Press. 

Hal. 103 
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Agama Kabupaten Malang mengabulkan permohonan dispensasi 

perkawinan dibawah umur.  

3. Jenis dan Sumber Data 

a.  Data Primer 

Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian.7 Penelitian dilakukan sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai 

dengan 20 Mei 2014. Sumber data pada penelitian ini yaitu data dari 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa putusan Pengadilan Agama 

yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan diambil data 

dispensasi kawin pada tahun 2013, yang didalam berkas putusan tersebut 

dapat diketahui alasan-alasan permohonan dispensasi kawin dan 

pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian kepustakaan 

dan perundang-undangan, buku-buku literature.8 Sumber Perundang-

undangan yang terkait antara lain : 

a) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

b) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

c. Data Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari jurnal 

dan kamus hukum.9 

 

                                                           
       7 Pedoman penulisan hukum, fakultas hukum UMM, 2012, hal 18 

       8 Ibid 

       9 Ibid 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini 

adalah: 

a. Wawancara 

 Yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh dari penjelasan 

pihak-pihak terkait dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan 

objek penelitian. Wawancara juga bisa disebut metode bertatap muka 

dengan responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada, pendapat 

maupun persepsi dari responden. Hasil Wawancara yaitu pengumpulan 

data yang dilakukan dengan jalan wawancara dengan pihak yang 

berkompeten. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial 

sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan tanya jawab 

secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematik jelas 

dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. 

Populasi responden tersebut diantaranya adalah : 

1. Orang Tua, Ayah atau Ibu dan calon mempelai yang mengajukan 

permohonan dispensasi perkawinan dibawah usia perkawinan diambil 

pada tahun 2013 sebanyak 370 permohonan, dengan mengambil 

sebanyak 5 responden secara random sampling dari 10 sampel putusan  

yang diperoleh penulis secara maksimal dari Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang dan tidak mewakili dari 370 permohonan 

dispensasi kawin pada tahun 2013. 
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Responden Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang  

 

No. Pemohon / Orang Tua Calon Mempelai Lk/Pr 

1. Muhison 
M. Faruk Ayyuba 

Adik Putri Aprillia 

2. Juamin 
Rohmad Lasin 

Wulan Puji Rahayu 

3. Rianto 
Galuh Andreyas 

Sekar Ayu Rahmawati 

4. Turiman 
Dedik Kuncahyo 

Titik Nur Aidah 

5. Mat Sirat 
Muhamad Abdul Rohman 

Latifatul Riskia  

Sumber Data : Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2013 

Daftar Pertanyaan : 

1) Apakah saudara mengajukan permohonan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang? 

2) Saat umur berapa saudara mengajukan permohonan dispensasi 

kawin? 

3) Apa alasan anda mengajukan permohonan dispensasi kawin? 

4) Menurut saudara faktor apa yang menjadi alasan permohonan 

dispensasi kawin? 

5) Apakah saudara sudah siap menjalani hidup rumah tangga? 

2. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Drs. H, Bambang 

Supriastoto, S.H., M.H dan para hakim selaku instansi Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang yang dipilih (purposive sampling) yang 

berhubungan langsung dengan judul dan permasalahan yang diangkat 

oleh penulis, dari dua belas hakim di Pengadilan Agama Kabupaten 
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Malang diambil tiga hakim yang paling sering memutus perkara 

Dispensasi perkawinan dibawah usia perkawinan, yaitu: 

1. M. Nur Syafiuddin, S.Ag M.H 

2. Drs. Suhaili, S.H, M.H 

3. Drs. Ali Wafa’  

4. Drs. H. Mulyani, M.H 

Daftar Pertanyaan : 

1) Berapa tingkat permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang? 

2) Alasan-alasan apa yang biasanya diajukan pemohon dalam 

permohonan dispensasi kawin? 

3) Menurut hakim faktor-faktor apa yang mempengaruhi permohonan 

dispensasi kawin? Dan faktor apa yang tertinggi? 

4) Pertimbangan apa yang dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi kawin? 

5) Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dalam permohonan 

dispensasi kawin? 

b. Studi Dokumen 

Yaitu berupa pengumpulan data-data melalui dokumen tertulis dari 

putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa penetapan 

dispensasi kawin yang di perlukan untuk mendukung kelengkapan bahan 

materi yang lain. 
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c. Studi kepustakaan 

Yaitu dengan melakukan pencarian atau penelusuran bahan-bahan 

kepustakaan seperti berbagai literature, buku-buku atau jurnal serta 

peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang No 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan . 

5.  Teknik Analisis Data 

Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik 

wawancara, studi dokumen, maupun studi kepustakaan telah dirasa cukup, 

maka penulis menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif yang 

menjabarkan atau menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan 

yang mendalam mengenai persoalan yang dikaji.10 Kemudian mendasarkan 

pada teori yang ada dalam peraturan perundang-undangan kemudian diteliti 

dan dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan. Maka dari itu data didalam 

suatu penelitian merupakan hal yang penting karena data-data yang sudah 

terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dapat 

menghasilkan jawaban dari permasalahan. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

                                                           
       10 Bambang Sunggono, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, hal 38 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan 

uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana dan kajian 

yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan 

permasalahan yang akan dijadikan penulisan hukum, yaitu tinjauan tentang 

Perkawinan, Tinjauan tentang Dispensasi Perkawinan Dibawah Usia Kawin 

dan Tinjauan Umum Kewenangan Pengadilan Agama. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan yang diteliti serta 

pemaparan hasil penelitian terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan berdasarkan pada teori dan kajian pustaka, yaitu Gambaran 

Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, alasan-alasan permohonan 

dispensasi kawin dan juga tentang pertimbangan hakim dalam penetapan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penulisan serta saran-saran dengan harapan dapat menjadi masukan terhadap 

pihak-pihak yang terkait. 

 


