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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Ketika modernitas dengan globalisasi dan kecanggihan tekhnologi 

memunculkan pola hidup dan pola hubungan kemanusiaan yang berbeda dengan 

masa lalu, maka dirasalah semakin lebar gap Islam dengan realitas. Islam seolah-

olah menjadi agama langit yang tidak membumi dan kehilangan tenaga untuk 

menjawab permasalahan-permasalahan zaman. Kenyataan inilah yang mengetuk 

kesadaran pemikir-pemikir muslim kontemporer untuk merobohkan stagnasi dan 

membangun kembali wajah Islam yang responsif atas kemajuan zaman. Maka 

muncullah istilah Islam progresif dan Ijtihad progresif. Hukum Islam sering kali 

digugat sebagai penyebab munculnya image Islam sebagai agama normatif dan 

tradisional. Perkembangan hukum Islam pasca fase kodifikasi telah memosisikan 

ketertinggalan Islam jauh di belakang perkembangan peradaban manusia secara 

umum.
1
 

 Perkembangan hukum Islam mengalami kejumudan, isu tertutupnya pintu 

ijtihad yang sangat mendominasi selama berabad-abad benar-benar menjadikan 

umat Islam bergantung kepada referensi intelektual abad pertengahan yang 

dibarengi oleh ketidakmampuan berdialog dengan realitas yang senantiasa 

berkembang. Bahkan dalam menyelesaikan masalah kontemporer seperti saat ini, 

kembali pada makna harfiyah teks adalah sesuatu yang tidak mungkin 
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menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri, yakni terelienasinya 

ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Hal ini berimplikasi pada runtuhnya 

kemuliaan Islam sebagi agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-

satunya soslusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna 

universal, dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian 

diterapkan dalam wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan 

kemaslahatan umum atau yang dikenal dengan sebutan maqashid-based ijtihad.
2
 

Peranti ushuli yang sebenarnya membuka peluang pembaharuan  hukum Islam 

harus tunduk patuh di bawah dominasi “kesakralan” teks yang diinterpretasi oleh 

generasi awal. Adalah tepat apa yang disimpulkan oleh Khaled Abou El Fadl 

bahwa hukum Islam sesungguhnya masih hidup, tetapi peranti metodologis dan 

landasan epistemologinya telah mati. Inilah yang menjadikan hukum Islam 

stagnan dan tidak berdaya berdialog dengan realitas yang semakin berkembang.
3
 

 Untuk menjawab stagnasi hukum Islam tersebut, maka perlu menggiatkan 

kembali proses ijtihadi agar hukum Islam selalu tetap berkembang dan relevan 

dengan perkembangan zaman serta bisa menjawab persoalan-persoalan 

kontemporer yang muncul. Berkenaan dengan proses ijtihad tersebut, Abdullah 

Saeed mengidentifikasi tiga model ijtihad yang menurutnya berpengaruh pada 

masanya masing-masing sepanjang sejarah hukum Islam: pertama adalah text-

based ijtihad, yakni metode ijtihad yang lazim yang lazim dilakukan oleh fuqaha 

klasik dan masih memiliki banyak pengaruh di kalangan pemikir tradisionalis. 
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Pada model ini text berkuasa penuh, baik itu nash Qur’ani, hadits ataupun 

pendapat ulama sebelumnya baik yang berupa ijma’ ataupun qiyas; kedua adalah 

electid ijtihad, yakni upaya memilih nash atau pendapat ulama sebelumnya yang 

paling mendukung pendapat dan posisi yang diyakininya. Yang ada adalah upaya 

justifikasi bukan pencarian kebenaran; ketiga adalah context-based ijtihad, sebuah 

fenomena baru yang mencoba memahami masalah-masalah hukum dalam konteks 

kesejarahan dan konteks kekiniannya (modern). Pada biasanya, pendapat akhirnya 

akan mengacu pada kemaslahatan umum sebagai maqashid al-syari’ah.
4
 

 Ijtihad model ketiga inilah yang dilakukan oleh para progressive 

ijtihaditsts. Kalau metodologi klasik biasanya memecahkan permasalahan hukum 

dengan mendasarkannya pada teks al-Qur’an, kemudian memahami apa yang 

dikatakan teks tentang permasalahan tersebut, dan paling jauhnya kemudian 

menghubungkan teks itu dengan konteks sosio-historisnya, maka progressive 

ijtihaditsts mencoba lebih jauh lagi menghubungkannya dengan konteks kekinian 

sehingga tetap up to date dan bisa diterapkan. Inilah sesungguhnya yang 

dilakukan oleh, antara lain Muqtader khan, Thariq Ramadlan, Bassam Tibi, 

Aminah Wadud, Farid Esack, Irsyad Manji, Ebrahim Mossa dan lain sebagainya.  

 Dalam meretas persoalan kejumudan tersebut dan untuk menampilkan 

wajah baru Islam, Abdullah Saeed
5
 menawarkan gagasan tentang Ijitihad 

Progresif yang didekasikan untuk memberikan solusi terhadap keterbelakangan 
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yang berkaitan dengan ketidakmampuan “cara berfikir” dan “analisis keilmuan” 

yang dikembangkan ilmu-ilmu agama (Ulum al-Din) dalam menjawab problem-

problem modernitas dan kebutuhan kontemporer. Hal ini disebabkan beberapa 

alasan; pertama, pola pemikiran “ijtihad progresif” yang dikembangkan oleh 

Abdullah Saeed sebagai jawaban atas studi/penelitian atau pemetaan yang 

dilakukannya sendiri atas trend pemikiran muslim kontemporer dan dianggap 

paling tepat untuk menjawab problem modernitas dan kebutuhan kontemporer. 

Kedua, pola pemikirannya dipandang lebih maju karena berupaya mendialogkan 

antara “cara berfikir” dan “analisis keilmuan” yang dikembangkan ilmu-ilmu 

agama seperti tafsir, hadits, kalam, fiqh, dan tasawuf dengan cara berfikir dan 

analisis keilmuan dalam ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, filsafah, sosiologi, 

antropologi, dan hukum.  

 Ketiga, sekaligus secara pragmatis, menghadirkan tulisan/ijtihad Abdullah 

Saeed dari Australia dimaksudkan untuk memberikan penyadaran dan 

pembelajaran bagi muslim yang tinggal di negara-negara yang mayoritas Muslim, 

bahwa ada genre baru kelompok masyarakat dan corak intelektual muslim yang 

tumbuh berkembang di wilayah benua-benua yang berpenduduk mayoritas non 

muslim, seperti Australia dan sebagainya.
6
 

 Munculnya istilah ijtihad progresif yang meniscayakan penafsiran ulang 

nash-nash hukum dan pembingkaian ulang metode penetapan hukum sehingga 

sifat fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam yang dicanangkan oleh para 
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mujtahid masa lalu tidak hanya tertulis dikitab-kitab kuning melainkan menjadi 

kenyataan sehari-hari. Abdullah Saeed adalah salah satu dari sekian cendikiawan 

yang peduli dengan proyek ini.
7
 

 Segala sesuatu di dunia ini selalu mengalami perubahan seiring 

berjalannya waktu. Ilmu pengetahuan di segala bidang akan selalu berkembang 

dengan penemuan-penemuan mutakhir. Tidak terkecuali dengan ilmu hukum, 

yang juga senantiasa mengalami dinamika dan pasang surut. Hukum ada untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yang secara naluriah menginginkan hidup dalam 

suasana yang tenang dan tertib. Oleh karena itu disusunlah hukum berupa 

peraturan-peraturan dalam rangka mewujudkan ketertiban di masyarakat.
8
 Namun 

sayangnya seringkali peraturan-peraturan itu tidak dapat mewujudkan ketertiban 

yang diinginkan oleh masyarakat, karena perkembangan masyarakat yang lebih 

cepat dari pada peraturan-peraturan tersebut sehingga peraturan-peraturan itu 

tidak dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul. Yang lebih 

ironis adalah, peraturan-peraturan yang telah disusun tersebut membuat 

masyarakat yang diaturnya sengsara dan tidak bahagia.
9
 

 Persoalan terkait hukum yang seharusnya, menurut pendekatan sosiologi 

hukum, bergerak bersama dengan perkembangan masyarakat, tidak hanya tidak 

berlaku pada hukum Islam, hal ini juga terjadi dalam perkembagan hukum 

Indonesia. Perkembangan teori hukum masa kini tidak lah terlepas dari 
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perkembangan teori sosial, hal tersebut karena dinamika keilmuan hukum dan 

dinamika keilmuan sosial dewasa ini cenderung memasuki ranah-ranah yang sama 

dan saling bersinggungan, sehingga untuk memahami hukum dengan baik dan 

linear perlu pendekatan inter, multi, dan trans disiplin, khususnya dengan ilmu-

ilmu sosial. Paradigma hukum sebagai sistem yang mendominasi pemikiran utama 

kalangan hukum, baik teoritisi maupun akademisi, sejak lahirnya negara modern 

pada abad 17 hingga kini, maka kita akan mulai memahami terjadinya pergeseran 

paradigma ilmu pengetahuan dan khususnya pergeseran paradigma hukum 

sebagai sistem ke paradigma baru yang non sistemik (disorder of law).  

 Secara paradigmatik dapat dijelaskan bahwa modernisme terkait 

dengan berkembangnya tradisi pemikiran yang mengedepankan rasionalitas 

daripada hal-hal yang bersifat metafisika sebagaimana yang berkembang di 

era sebelumnya. Tradisi pemikiran akan ilmu pengetahuan didominasi oleh 

adanya paradigma Cartesian/Baconian/Newtonian telah merubah dunia menuju 

era masyarakat modern dengan modernismenya. Secara singkat tradisi tersebut 

adalah cara berpikir yang menonjolkan aspek rasional, logis, memecah atau 

memilah (atomizing), matematis, masinal, deterministik dan linier.
10

  

 Di Indonesia, hukum oleh beberapa kalangan, dianggap sebuah virus yang 

membuat masyarakat berupaya sekuat tenaga untuk menghindar. Dapat dilihat 

dengan terbitnya peraturan baru pasti bukan kabar gembira yang diterima akan 

tetapi  sukacita. Pembentuknya saja tidak antusias. Dan kalau digugat malah 
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berkilah bahwa ketentuan semacam itu terpaksa dibuat. Padahal tidak pernah ada 

inspirasi dalam aksi terpaksa. Jadi, salah besar kalau pemimpin negara berharap 

rakyat akan lekas bergerak asal peraturan dibuat. Sebab, tindakan sadar butuh 

alasan, bukan sekadar rangkaian perintah dan pembatasan. Hukum itu bukan 

hanya tatanan determinatif yang sengaja dibikin (rule making) tetapi perlu 

dilakukan terobosan-terobosan (rule breaking) untuk mencapai tujuannya yang 

paling tinggi. Karl Ranner menyatakan agar hukum itu dibiarkan mencari dan 

menemukan jalannya sendiri secara progresif, “the development of the law 

gradually works out what is socially reasonable”.  

 Di saat peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir secara yuridis 

kepentingan masyarakat atau di kala penerapan hukum mematahkan pemenuhan 

hak dan kewajiban masyarakat, maka hukum sebagai suatu cerminan sosiologis 

masyarakat akan mencari dan menemukan jalannya sendiri. Dengan kata lain 

bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nilai ini 

menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum itu 

sendiri, melainkan manusia. Bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa 

manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan lalu diusahakan, mungkin juga 

dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh 

hukum. Pandangan ini adalah pandangan yang menolak logosentris dengan 

berpaling pada antoposentris yang humanis. Dengan memperhatikan masyarakat, 

maka hukum akan terus hidup (living) dalam masyarakat. Dapat dibilang hukum 
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itu menjadi progresif.
11

 Inilah yang menjadi gagasan Satjipto rahardjo
12

 dalam 

melakukan pengembangan hukum di Indonesia ini.   

 Oleh karenanya hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang 

paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini, hal ini menarik 

dibicarakan karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern 

yang telah dianggap mapan dalam berhukum selama ini. Walaupun sebenarnya 

banyaknya lagi tokoh-tokoh di bidang  yang melakukan pembaharuan hukum di 

Indonesia, misalnya Mochtar Kusumaatmadja, dengan teori Hukum 

Pembangunan, dan Romli Atmasasmita, dengan teori Hukum Integratifnya. Akan 

tetapi apakah teori hukum kontemporer tersebut, sudah banyak berfungsi untuk 

kemaslahatan rakyat saat ini?.  

 Menurut Satjipto rahardjo secara umum, hukum progresif memandang 

realitas kehidupan masyarakat dalam berhukum yang tidak hanya terpagari oleh 

tekstualisasi undang-undang tetapi juga eksistensi perilaku manusia yang 

senantiasa dinamis dan bergejolak. Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi 

dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada 

kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut 

tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, 

melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia.
13

 

Penekanan utama penulis adalah kemampuan hukum dalam melakukan rule 
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breaking atau mematahkan dan menerobos hukum yang ada dalam hal hukum 

dihadapkan pada kondisi yang luar biasa. 

 Inilah dua gagasan besar yang sangat berpengaruh dalam membongkar 

kejumudan berfikir dalam berhukum serta melakukan pembaruan-pembaruan di 

bidang hukum dan dari gagasan inilah peniliti tertarik untuk membedah gagasan 

kedua tokoh besar tersebut, sehingga dituangkan kedalam suatu penelitian dengan 

judul STUDI PERBANDINGAN TENTANG IJTIHAD PROGRESIF 

PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED DAN HUKUM PROGRESIF 

PEMIKIRAN  SATJIPTO RAHARDJO. 

B. Perumusan Masalah 

 Dari gambaran dan uraian di atas dapat peneliti kemukakan beberapa  

pokok permasalahan sehubungan dengan judul yang diajukan tersebut di atas  

antara lain:  

 1. Bagaimana pemikiran Abdullah Saeed tentang Ijtihad Progresif dan Satjipto 

Rahardjo tentang Hukum Progresif serta latar belakang pemikiran keduanya?  

2. Apa sajakah persamaan dan perbedaan antara pemikiran Ijtihad Progresif 

Abdullah Saeed dan Hukum Progresif  Satjipto Rahardjo?  

3. Bagaimana relevansi antara kedua gagasan tersebut dalam memberikan 

kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia?  
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Perumusan masalah tersebut, coba peneliti telisik sampai akhir  sebagai 

hasil penelitian dan bagaimana penelitian ini mencapai kesimpulan  yang menjadi 

jawaban ilmiah atas masalah-masalah yang mendasar. 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pemikiran Abdullah Saeed tentang Ijtihad Progresif dan 

Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif serta latar belakang pemikiran 

keduanya. 

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pemikiran Ijtihad Progresif 

Abdullah Saeed dan Hukum Progresif  Satjipto Rahardjo. 

3. Untuk mengetahui relevansi antara kedua gagasan tersebut dalam memberikan 

kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia 

D. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

 Penulis berharap, penelitian ini dapat menjadi bagian dari upaya 

meningkatkan kualitas intelektual penulis dalam melihat melihat persoalan 

disekitar sehingga tetap mampu menjaga kepekaan kritis penulis sebagai insan 

akademis yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupan ditengah-tengah 

masyarakat. 
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2. Bagi Perguruan Tinggi 

 Berawal dari keharusan menyelesaikan tugas akhhir studi di kampus 

Universitas Muhammadiyah Malang, penulis berharap agar penelitian ini dapat 

memperkaya wacana dan wawasan akademis komunitas perguruan tingi dalam 

menyikapi diskursus yang muncul sebagai respon akademis terhadap fenomena 

hukum yang terus berkembang. 

3. Bagi Pihak Lain  

 Bagi yang menganggap penelitian ini layak umtuk dijadikan sebagai 

rujukan, memberikan sumbangsih pandangan, dan merefleksikan sikap kritis 

dalam kerangka akademis ketikan melihat realitas sosial di sekitar kita, semoga 

penelitian ini bermanfaat dan diharapkan hasil dapat digunakan sebagai refrensi 

untuk menambah pengetahuan dan informasi untuk penelitian selanjutnya, 

khususnya bagi pihak-pihak yang terkait pada bidang dan permasalahan ini.  

E. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan, memberikan 

sumbangsih pandangan, dan merefleksikan sikap kritis dalam kerangka akademis 

ketikan melihat perkembagan hukum yang terus menerus memang perlu untuk 

dikembangkan. 

F. Metode Penelitian 

 Adapun metode penelitiannya ialah: 
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1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif yang berupa penelitian 

kepustakaan (library research). Artinya penelitian yang bersifat kepustakaan 

murni yang data-datanya didasarkan/diambil dari bahan-bahan tertulis, baik yang 

berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik/tema pembahasan 

penelitian  ini.
 

Isi studi kepustakaan dapat berbentuk kajian teoritis yang 

pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan yang hendak 

dipecahkan melalui penelitian.  

2. Metode Pendekatan Penelitian 

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis 

normatif, dengan mempelajari dasar-dasar atau landasan hukum sebagai bahan 

kajian. Karena sasaran penelitian ini adalah produk pemikiran serta kaidah 

(norm). Penegertian kaidah meliputi asas hukum, kaidah dalam arti sempit 

(value), dan peraturan hukum hukum konkret.
14

 

3. Sumber Bahan Hukum 

a. Sumber Primer  

Sumber Primer dalam hal ini adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-

tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinil. Sumber primer ini berupa 

buku-buku dan karya ilmiah yang digunakan sebagai referensi utama, dan 

sebagian besar penulis gunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Adapun sumber primer tersebut adalah buku-buku atau tulisan karya Prof. 
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Abdullah Saeed dan Prof. Satjipto Rahardjo yang berkaitan dengan judul 

penelitian. 

b. Sumber Sekunder  

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan 

oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau 

berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan. Dengan kata lain penulis 

tersebut bukan penemu teori. Sumber sekunder ini digunakan sebagai bahan 

referensi tambahan untuk lebih memperkaya isi skripsi, dan sebagai bahan 

pelengkap dalam pembuatan skripsi ini. Sumber ini terdiri dari buku-buku 

atau karya ilmiah lain yang masih ada hubungannya dengan judul penelitian 

ini. 

c. Sumber Tersier 

Yaitu sumber atau jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang 

diperoleh dari Ensiklopedia, Kamus dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Dalam penyusunan skripsi ini, pengumpulan data dilakukam dengan 

menggunakan Teknik sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan manual, yang merupakan penelitian dengan bersumber 

pada buku-buku dan dokumen penelitian terdahulu. 

b. Studi kepustakaan digital, penelitian dengan bersumber pada pustaka 

digital yang berupa website, jurnal online dan makalah-makalah online. 
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 Studi kepustakaan merupakan penelitian untuk mendapatkan data 

penelitian tanpa adanya penelitian lapangan, hal ini dikarenakan persoalan 

dalam penelitian dapat dijawab dengan penelitian kepustakaan. Jadi penelitian 

kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan 

penelitian.
15

  

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

a. Metode Deskriptif  

Metode deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan yang ada.
16

 Atau 

usaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan mengenai apa yang 

ada tentang kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat (efek) 

yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.  

Metode ini digunakan untuk menginterpretasikan pemikiran kedua tokoh 

tersebut dan selanjutnya akan mengarah pada setting sosial atau latar belakang 

pemikirannya.  

b. Metode Interpretatif  

Metode interpretasi adalah “menyelami buku untuk dengan setepat 

mungkin mampu mengungkapkan arti dan makna uraian yang disajikan”. 

Metode ini digunakan untuk mengkritisi buku-buku karya kedua tokoh 

tersebut, yang memuat pemikiran-pemikirannya.  
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c. Metode Analisis Sintesis  

Menurut Pardoyo, analisis sisntesis dimaksudkan untuk menelaah secara 

kritis, menelaah istilah, definisi yang dikemukakan oleh para tokoh atau 

pemikir, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing 

untuk kemudian menemukan definisi atau pengertian baru yang lebih tepat 

dan lengkap. 

Metode ini digunakan untuk menelaah secara kritis terhadap pemikiran 

kedua tokoh tersebut, serta menganalisis pemikiran para tokoh yang mengkaji 

pemikirannya.  

d. Metode Komparatif  

Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Abdullah Saeed dan 

membandingkannya dengan pemikiran Satjipto Rahardjo serta apa saja yang 

melatar belakangi pemikiran keduanya dan juga membandingkan antara 

persamaan dan perbedaan diantara pemikiran keduanya. 

G. Sistematika Penulisan 

 Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya ialah: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang permasalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat serta kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode 

penelitian dan sistematika penulisan 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan deskripsi dan urain mengenai bahan-bahan 

teori dan doktrin tentang Ijtihad Progresif dan Hukum Progresif berdasarkan para 

ahli. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan riwayat hidup Abdullah Saeed 

dan Satjipto Rahardjo serta gagasan-gagasannya yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini dan relevansi antara dua gagasan tersebut dalam memberikan 

kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pada hasil penelitian serta 

saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan masalah tersebut yang 

diangkat. 


