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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan 

baru sebagai bentuk lain dari perbudakan masa kini (modern slavery). Tindak 

pidana perdagangan orang ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, namun 

juga masyarakat luas, penegak hukum, bahkan dunia internasional. Kemiskinan 

mendorong orang berusaha menyelesaikan persoalan–persoalan perekonomi 

annya, misalnya melunasi hutang–hutang yang semakin membengkak dan  

memenuhi kebutuhan yang mendesak. Hal tersebut mendorong mereka mau 

melakukan pekerjaan apa saja demi menyelesaikan problem perekonomiannya 

yang sudah sangat kompleks, sehingga mengakibatkan terbuka kesempatan 

terjadinya perdagangan orang.1 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  Pasal 1 angka 1 yang 
dimaksud perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan,  pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 
memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang 
yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam 

                                                 
1 Diperoleh dari http://www.unej.ac.id/index.php/berita/245-strategi-pemberantasan-tindak-pidana-

perdagangan-orang-dalam-perspektiflokal-nasional-dan-internasional.html , 19 Oktober 2010, pukul 
16.10 
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negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi.2 

 
Tuntutan globalisasi zaman mendorong setiap orang berlomba–lomba 

meningkatkan taraf hidup mereka setinggi mungkin. Semua orang ingin cepat 

kaya dengan jalan semudah dan secepat mungkin. Tingkat pendidikan dan 

ketrampilan yang rendah membuat seseorang mengalami keterbatasan dalam 

kesempatan kerja. Hal ini mendorong orang tersebut mencari pekerjaan yang 

mudah dan tidak menuntut tingkat pendidikan maupun ketrampilan yang tinggi. 

Orang –orang tersebut menjadi rentan menjadi korban perdagangan orang. 

Kurangnya wawasan masyarakat mengenai perdagangan orang membuat 

masyarakat umumnya kurang memberi perhatian pada hal tersebut. Masyarakat 

menjadi kurang peka terhadap kasus–kasus perdagangan orang yang terjadi di 

sekitarnya sehingga cenderung tidak sadar dan waspada akan bahaya perdagangan 

orang yang mengintainya karena mereka tidak tahu bagaimana cara pelaku 

perdagangan orang menipu dan menjerat korbannya.3 Perdagangan orang dapat 

mengambil korban dari siapapaun, misalnya: orang-orang dewasa dan anak-anak, 

laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi yang 

rentan.  

Korban perdagangan orang ini biasanya, meliputi: laki-laki, perempuan 

dan anak-anak, dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah 

                                                 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, 2007, Citra Umbara, Bandung, hal 3 
3 http://deirdre-beekaboo.blogspot.com/2008/II/menyoroti-perdagangan-manusia.html, 19 Oktober 

2010, pukul 16.15 
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kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas yang 

terlibat masalah ekonomi, politik dan soaial yang serius, anggota keluarga yang 

menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami atau orang tua, 

suami atau orang tua sakit keras, atau meninggal dunia, anak-anak, putus sekolah, 

korban kekerasan fisik, psikis seksual, para pencari kerja, perempuan dan anak 

jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang 

mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan 

pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja keluar negeri menjanjikan 

pendapatan lebih. Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan tersebut 

biasa menggunakan rayaun, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, 

menipu atau janji palsu, menjebak, menagancam, menyalahgunakan wewenang 

atau mencari, menculik, menyekap atau memperkosa.  

Secara doktrinal permasalahan pokok yang menjadi kajian Hukum pidana 

meliputi tindak pidana (criminal act), kesalahan atau pertanggungjawaban pidana 

(criminal responsibilitylcriminal liability), pidana dan korban.  

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan 

hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk: 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.  

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan.  
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c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.4 

Fungsi hukum pidana menurut Soedarto, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

fungsi yaitu: 

1. Fungsi umum  

Fungsi umum hukum pidana yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, atau 

menyelanggarakan tata dalam masyarakat.  

2. Fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan umum 

(nyawa, badan, kehormatan, harta, kemerdekaan).5 

Laporan dari para masyarakat mengenai tindak pidana yang dialaminya 

membuat pihak kepolisian kewalahan dalam menanganginya, karena banyaknya 

laporan yang diterima. Laporan-laporan yang telah diterima oleh pihak kepolisian 

kemudian diperiksa oleh penyidik. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 KUHAP 

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan.6 

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses penyidikan 

adalah bertujuan untuk mencari kebenaran terhadap suatu perkara. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu 

                                                 
4 Tongat, 2008, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, 

Malang, hal 14 
5 Ibid, hal 21-22 
 
6 Kitab Undang-undang  Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya, hal 3 Pasal 1 Angka 1 
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perkara. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum khususnya oleh 

pihak penyidik untuk mencari kebenaran suatu perkara pidana dimaksudkan untuk 

menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, 

hal ini sebagaimana ditentukan dalam KUHP pasal 1 (1) disebutkan bahwa tiada 

suatu perbuatan dapat dipidana kecuali aturan pidana dalam perundang-undangan 

yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.7 

Perbuatan perdagangan orang ini sangat meresahkan masyarakat banyak, 

terutama masyarakat yang mempunyai pendidikan yang rendah dan rentan 

sebagai korban perdagangan orang. Pada kasus perdagangan orang terutama 

perempuan, biasanya para pelaku kejahatan jenis ini menggunakan operandi 

dengan tipu daya dan ajakan-ajakan. Artinya, si korban ditipu dengan ajakan-

ajakan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan. Sebagai 

pramusaji direstorant atau sebagai atau sebagai pembantu rumah tangga, akan 

tetapi yang sebenarnya terjadi adalah mereka dijual kepada mucikari untuk 

dijadikan sebagai pekerja sex komersial. Biasanya para pelaku kejahatan jenis ini 

menutupi aksinya dengan menggunakan kedok sebagai perusahaan pengarah jasa 

tenaga kerja Indonesia atau PJTKI.  

Secara hukum bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau 

penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam 

dengan pidana penjara lima sampai lima belas tahun (pasal 324-337 KUHP) 

namun kemajuan teknologi informasi komunikasi dan transportasi yang 
                                                 
7 Moeljatno, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hal 3, Pasal 1 (1) 
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mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh hamba kejahatan 

atau menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang 

baru yaitu perdagangan orang, yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di 

luar hukum. Pelaku perdagangan orang yang dengan cepat berkembang menjadi 

sindikasi lintas batas Negara dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi 

dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban 

menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.  

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap hak asasi 

manusia, yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tindakan disiksa, 

kebebasan pribadi, fikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, 

dan lainnya. Perdagangan orang telah memasukkan banyak migran yang 

berkualitas, yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat, dan 

bagi para korban sering kehilangan haknya dan jatuh dalam kehidupan yang tidak 

manusiawi. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban 

perdagangan orang, mendapatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko, 

khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental 

spiritual dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tidak 

dikehendaki dan inveksi penyakit sexsual termasuk HIV/AIDS. Kondisi 

perempuan dan anak yang seperti itu akan mengancam kualitas ibu bangsa dan 

generasi penerus bangsa Indonesia.   

Perdagangan orang menjadi ancaman bagi keamanan dalam negeri, karena 

telah menjadi sumber penghasilan yang sangat besar sebagai sindikat kejahatan 
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internasional. Kejahatan lintas batas ini juga menjadi ancaman bagi kesehatan 

manusia karena korbannya adalah pria, wanita dan anak-anak diperjualbelikan 

dengan tidak ada rasa kemanusiaan dan tidak memperdulikan akibat kejiwaan dan 

penyakit yang dapat menimpa korbannya.  

Salah satu contoh kasus perdagangan orang yang terjadi di Polresta 

Malang adalah kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh Aminah (nama 

pengganti), umur  33 tahun, kelahiran Malang 16 Februari 1977, agama islam, 

pekerjaan swasta yaitu PSK (pekerja sex komersial), alamat Dsn. Gang Tretes 

Kenanga No. 41 Rt. 04 Rw. 05 Kel. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau Jl. 

Muharto Gg. VII lokasi kampung anyar Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang kota 

Malang. Tersangka bertemu dengan korban di rumah salah satu temannya yang 

bernama Tina (nama pengganti), umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan swasta 

yaitu pedagang es, di jalan Brigjen Slamet Riyadi gang XIV no.27 RT. 04 Rw. 05 

kelurahan Oro-oro Dowo kecamatan klojen Kota Malang. Pada saat itu Tina 

mengatakan kepada tersangka bahwa korban mencari pekerjaan dan tidak mau 

untuk sekolah lagi. Setelah itu tersangka mengajak korban untuk bekerja sebagai 

PSK dan korban mau menuruti kemauan dari tersangka, karena korban 

membutuhkan uang untuk daftar ulang adiknya dan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya. Kemudian pada tanggal 20 juni 2010 tersangka memberitahu korban 

bahwa korban telah di tunggu oleh teman Tina yang bernama Dono (nama 

pengganti) di SMP Muhammadiyah Oro-oro Dowo. Kemudian Dono mengantar 

korban dan tersangka ke terminal Arjosari. Pada saat tersangka akan membawa 
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korban pergi ke Tretes tempat di mana korban akan bekerja, tersangka 

sebelumnya tidak memberitahu keluarga korban, dan keluarga korban tidak 

mengetahui juga keberadaan anaknya karena sekitar tanggal 19 Juni 2010 korban 

telah pergi dari rumahnya tanpa pamit. Setelah sampai di terminal korban dan 

tersangka naik bus jurusan Tretes Pasuruan. Sesampai di Tretes kemudian korban 

dikenalkan dengan pemilik wisma dan juga sebagai seorang germonya yang 

bernama Ita (nama pengganti). Pada saat korban bertemu dengan Ita, korban 

mengaku umurnya 16 tahun.  Korban tersebut berada di wisma milik Ita selama 1 

(satu) minggu. Selama satu minggu korban tinggal di wisma Ita, korban telah 

melayani pelanggan sebanyak 2 (dua) kali yang korban tidak mengetahui nama 

dan alamat pelanggan yang dilayani korban tersebut. Korban menerima uang 

sejumlah antara Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.350.000 

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap tamu atau pengunjung yang 

menyetubuhi korban. Namun, uang tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh 

korban tetapi korban bagi hasil dengan Ita dengan hitungan separuh untuk korban 

dan separuh untuk Ita sebagai pemilik wisma. 

Di dalam kasus di atas, penyidik menjatuhkan pasal kepada tersangka dalam 

pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2007 juncto pasal 55 Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana Subs pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia 

No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak lebih Subs pasal 332 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana.  
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 Karena tersangka turut serta melakukan pengiriman anak ke dalam atau luar 

negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tereksploitasi dan turut serta 

melakukan pengiriman, membawa, orang dengan cara posisi rentan atau manfaat 

yang mengakibatkan orang tereksploitasi dan atau setiap orang yang mengeksploitasi 

ekonomi atau sexsual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain dan atau melarikan anak belum dewasa. Dengan memberikan jeretan 

pidana kepada tersangka, penyidik mempunyai pertimbangan tersendiri untuk 

menentukan tersangka perdagangan orang.  

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

mengangkat judul “TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN 

PENYIDIK DALAM MENENTUKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG” (Studi Kasus NO. BP/221/IX/2010 Di Polresta 

Malang).  

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang sebagimana diuraikan diatas, maka dapat 

ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

Apa pertimbangan yuridis yang digunakan penyidik dalam menentukan tersangka 

tindak pidana perdagangan orang di Polresta Malang? 
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C. Tujuan penelitian  

Masalah yang ada adalah untuk mencapai tujuan yang diantaranya meliputi: 

Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan yuridis yang dilakukan 

penyidik dalam menentukan tersangka tindak pidana perdagangan orang di 

Polresta Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapakn 

mempunyai manfaat atau kegunaan antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana yang 

berhubungan dengan dasar pertimbangan penyidik dalam menentukan 

tersangka tindak pidana perdagangan orang. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Akademis 

Bagi akademis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum dan perguruan tinggi terutama Universitas 

Muhammadiyah Malang atau manfaat ilmiahnya adalah untuk dapat 

menambah khazanah dan wawasan kajian keilmuan mengenai perkembanagn 

tingkat kejahatan, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi penentuan 

kebijakan hukum pidana yang akan datang. 
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b. Bagi Aparat Kepolisian 

Bagi aparat kepolisian dapat memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai praktek hukum serta peraturan yang perlu diaplikasikan dalam 

mengatasi kasus yaitu dalam hal ini kasus perdagangan orang. 

c. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat dapat memberikan tambahan wawasan dan 

pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang upaya hukum 

yang dilakukan bagi tersangka perdagangan orang khususnya perempuan dan 

diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang perdagangan perempuan dan 

agar masyarakat waspada sehingga tidak terjerat dalam jaringan kejahatn ini.  

d. Bagi Penulis  

Bagi penulis melalaui penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis terhadap dasar pertimbangan penyidik 

dalam menentukan tindak pidana perdangan orang dan sekaligus sebagai 

persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan (SI) di bidang ilmu hukum 

pada Universitas Muhammadiyah Malang.  

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis 

yaitu suatu pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosiologis yang ditempuh 

melalui penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu kerangka 

pembuktian untuk memastikan, memperluas dan menggali atau mendapatkan 
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data secara langsung dari lapangan terhadap objek yang diteliti, baik primer 

sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung atau 

pelengkap berdasarkan pengaturan Pasal 2 (1) Undang-undang RI No. 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 

implementasinya dalam kehidupan masyarakat atau melihat realita yang 

terjadi dimasyarakat.  

2.  Lokasi penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polresta 

Malang  didasarkan karena tersedianya data-data yang sangat diperlukan oleh 

penulis dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diharapkan mampu 

menjawab segala permasalahan yang telah diutarakan di atas serta 

berdasarkan pengalaman saya melakukan peneletian mulai tanggal 20 

Desember 2010 sampai 26 Januari 2011.  

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Karena pendekatan yang digunakan oleh penulis yuridis sosiologis 

maka dibutuhkan data primer, yaitu data yang diperoleh oleh penulis 

dengan melakukan tanya jawab langsung dengan Instansi terkait yang 

berwenang memberikan keterangan dan penjelasan mengenai 

Perdagangan Orang. Serta dalam hal ini penulis mendapatkan arsip-arsip 

yamg diperoleh dari Polsekta Lowokwaru dan peraturan perundang-

undangan sepereti, KUHP, KUHAP dan UU RI  No. 21 Tahun 2007 
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-

undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

Berita Acara Pendapat (Resume), dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 

b. Sumber Data Sekunder 

Selain data primer penulis juga membutuhkan data skunder, yakni 

data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai buku-buku 

literatur yang membahas mengenai Perdangan Orang serta media cetak 

maupun media elektronik berupa internet yang menguat mengenai 

informasi yang berkaitan dengan permasalahan.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi  Kepustakaan 

Yaitu data yang diperoleh dari membaca, mempelajari literatur buku-buku 

yang membahas mengenai Perdagangan Orang. 

b. Wawancara  

yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pinyidik 

yang memeriksa perkara perdangangan orang yaitu AIPTU Mohammad 

Ridho, SH,  BRIGADIR Agus Heri Setiawan, SH. 

c. Dokumentasi 

Yaitu mengumpulkan, mempelajari, mencatat, menyalin data-data yang 

berkaitan langsung dengan permasalahan dan peraturan prundang-

undangan seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang  Republik Indonesia  
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Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. 

5. Analisa Data 

Metode  yang digunakan untuk menganalisa data yang didapat 

adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan 

atau memaparkan secara jelas mengenai data-data dan kondisi atau kenyataan 

dilapangan, kemudian dianalisa dengan merujuk aturan hukum serta teori-

teori yang terkait dengan permasalahan yang diangkat sehingga diperoleh 

jawaban yang faktual dan objektif mengenai permasalahan.  

F. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan tugas akhir ini membagi dalam empat bab yang disusun sebagai 

berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penlitian, kegunaan penilitian, 

metode penelitian, diskripsi rujukan, serta sistematik penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Uraian pada bab ini mengandung tiga unsur penting, uraian dan penjelasan 

mengenai istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan 

penelitian, dasar konseptual yang menjelaskan sebagai dasar hukum yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang 
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memaparkan pendapat para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang 

bersangkutan dengan permasalahan dan konsep tentang anak itu sendiri.  

BAB III : PEMBAHASAN  

Bab ini berisi uraian data hasil penelitian, sekaligus hasil analisa peneliti terhadap 

data-data atau bahan-bahan hukum yang terkumpul, sesuai permasalahan yang 

menjadi kajian ini. Dalam menganilisa data, peneliti didukung oleh rujukan 

sebagaimana yang dipaparkan pada bab yang sebelumnya. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab terakhir dalam penulisan ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

berupa uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan, 

berdasarkan pembahasan bab analisa yang telah dirumuskan pada bab 

sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan sesuai hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


