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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Di era globalisasi yang begitu pesat belakangan ini, perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dihindari lagi. Dengan 

berkembangnya teknologi informasi, masyarakat menjadi dimudahkan dalam 

memperoleh arus informasi, baik informasi dari dalam maupun luar negeri, 

sekaligus mempermudah orang untuk berkomunikasi jarak jauh hingga 

melintasi batas ruang dan waktu. Salah satu perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi antara lain yaitu Internet (Interconnection 

Network)
1
  

Data e-marketer menyebutkan jumlah pengguna internet di Indonesia 

setiap tahun terus bertambah. Pada 2013, jumlah pengguna internet tercatat 

72,8 juta, yang kemudian naik menjadi 102,8 juta di 2016. Di 2017, pengguna 

internet Indonesia diprediksi mencapai 112,6 juta. Wakil Gubernur Jawa 

Barat, Deddy Mizwar mengungkapkan bahwa Indonesia menempati urutan 

ke-6 pengguna internet terbanyak dunia.
2
 Bahkan Indonesia diproyeksikan 

menyalip Jepang ke peringkat lima tahun ini. Perkembangan internet 

(Interconnection Network) ini memiliki banyak  sekali manfaat yang dapat 

diperoleh sebagai pengguna internet, antara lain sarana informasi, sarana 
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kegiatan bisnis, sarana komunikasi, sarana pendidikan dan sarana hiburan.
3
 

Ternyata internet memiliki dampak yang sangat besar di bidang kegiatan 

bisnis di Indonesia. Transaksi dalam perdagangan menjadi dapat dilakukan 

secara langsung maupun secara tidak langsung melalui internet. Transaksi 

perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet telah mengubah dunia 

bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan yang 

lebih modern, yaitu sistem perdagangan secara virtual yang dikenal dengan 

istilah Electronic Commerce (E-Commerce).
4
 

Dengan E-commerce ini transaksi jual beli dalam perdagangan dapat 

dilakukan tanpa penjual (seller) dan pembeli (buyer) yang harus bertemu 

secara langsung. Transaksi antar penjual dan pembeli dapat dilakukan melalui 

email, dan media sosial lainnya yang kini peredarannya semakin banyak. 

Masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan jual beli dengan adanya 

E-Commerce ini. Selain itu pembayaran juga dapat dilakukan melalui internet 

yang biasa dikenal sebagai Internet Banking yang mana pembayaran ini dapat 

melintasi ruang dan waktu tanpa batas.  

Perusahaan e-commerce di Indonesia, salah satunya adalah Lazada yang 

dikenal sebagai perintis e-commerce (online shopping) di beberapa negara 

dengan pertumbuhan tercepat di dunia yang menawarkan pengalaman belanja 
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online cepat, aman dan nyaman dengan produk-produk dengan kategori 

berbeda-beda. Lazada selalu memberikan pelayanan yang terbaik termasuk 

dengan menawarkan beberapa metode pembayaran, pengembalian gratis, 

layanan konsumen yang baik dan garansi komitmen. Lazada.co.id selalu 

menyediakan deretan produk tak terhitung jumlahnya yang selalu di update 

tiap hari dan menawarkan banyak sekali macam barang mulai dari yang 

harganya murah hingga yang mahal, dari barang yang baru hingga yang bekas 

yang diperjual belikan oleh para member. Barang-barang yang dijual antara 

lain buku, barang anti, peralatan dapur, make-up wanita, pakaian, sepatu, 

kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, tiket pesawat, peralatan rumah 

tangga, alat musik, makanan dan lain-lain.
5
 

 Transaksi di toko online seperti Lazada ini sangat berbeda sekali dengan 

berbelanja di toko konvensional biasanya. Di toko online, para pembeli harus 

mengakses situs internet dari si penjual. Apabila ingin belanja dari toko 

online lazada, maka pembeli harus mengakses www.lazada.co.id terlebih 

dahulu, kemudian baru dapat mencari barang yang diinginkan. Apabila 

pembeli ingin membeli barang yang diinginkan tersebut, pembeli dapat 

dengan mudah meng-klik tabel bertuliskan beli dan konfirmasi pesanan, 

setelah itu pembeli dapat diberikan beberapa pilihan mekanisme pembayaran 

seperti cicilan 0%, transfer bank, cash on delivery atau kartu kredit, 

kemudian pembeli tinggal menunggu proses data pembelian dan pengiriman 
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barang. Singkatnya, sistem electronic commerce ini dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat dan mudah.
6
   

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di 

dunia. Beberapa tahun terakhir, makin banyak pelaku usaha, baik perusahaan 

besar maupun ritel, beralih atau mengembangkan usaha ke arah 

digital.  Ketua Umum Indonesian E-Commerce Association (idEA), Aulia E. 

Marinto menyebutkan bahwa jumlah pelaku e-commerce akan terus 

bertumbuh apabila dilihat dari data Sensus Ekonomi 2016 melalui Badan 

Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan, industri e-Commerce Indonesia 

dalam sepuluh tahun terakhir tumbuh sekitar tujuh belas persen dengan total 

jumlah usaha e-Commerce mencapai 26,2 juta unit. Hal ini diperkuat oleh 

survei lembaga riset teknologi informasi komunikasi dalam dan luar negeri.
7
 

Riset global dari Bloomberg menyatakan, pada 2020 lebih dari separuh 

penduduk Indonesia akan terlibat di aktivitas e-Commerce. McKinsey dalam 

laporan bertajuk „Unlocking Indonesia‟s Digital Opportunity‟ juga 

menyebutkan, peralihan ke ranah digital akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi hingga US$ 150 miliar dolar pada 2025. Laporan itu menyatakan 

pula, 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses internet melalui 
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perangkat selular. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah dalam lima 

tahun ke depan.
8
 

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan internet, terutama di 

bidang e-commerce, pemerintah Indonesia mengatur secara sah segala 

kegiatan yang menggunakan sistem internet ini melalui Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut 

Undang-Undang ITE).  

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Tahun 2016, disebutkan bahwa  transaksi elektronik 

adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, 

jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Kemudian dalam ketentuan 

Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa para pihak yang terkait di dalamnya juga 

melakukan suatu hubungan hukum melalui suatu perjanjian elektronik, yang 

dimana di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) dinyatakan bahwa kontrak elektronik adalah 

perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. 

Dalam kegiatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) seringkali 

ditemui adanya kontrak untuk melakukan transaksi jual beli produk yang 

ditawarkan melalui website atau situs internet. Kontrak dalam e-commerce 

berbeda dengan kontrak biasa nya di dunia nyata. Kontrak elektronik (e-
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contract) yaitu kontrak yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, 

dimana para pihak tidak bertemu secara langsung. 

Dalam hal kontrak elektronik, kesepakatan merupakan hal yang sangat 

penting karena para pihak tidak bertemu secara langsung melainkan melalui 

jaringan internet, sehingga diperlukan pengaturan mengenai kapan 

kesepakatan tersebut dianggap telah terjadi. Pengaturan tentang Kontrak 

Elektronik (e-contract) dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 

tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 

47 dan Pasal 48. Di dalam Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Transaksi 

Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk 

kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para 

pihak. Kemudian di dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Kontrak Elektronik 

dianggap sah apabila: 

1. Terdapat kesepakatan para pihak; 

2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang 

mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. Terdapat hal tertentu; dan 

4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Kontrak elektronik juga tunduk pada aturan hukum kontrak/ hukum 

perjanjian/ hukum perikatan yang dimana kontrak elektronik juga harus 

memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan asas asas perjanjian. Meskipun 

kontrak elektronik kebanyakan berbentuk kontrak standar yang sudah 
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ditentukan oleh pihak penjual, kontrak standar tersebut tidak boleh melanggar 

hak - hak pembeli sebagai konsumen. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui 

sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar 

berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. 

Terlepas dari regulasi UU ITE yang mengatur jalannya e-commerce di 

Indonesia dan keuntungan yang ditawarkan oleh e-commerce tersebut, di sisi 

lain, perubahan perilaku belanja masyarakat dari belanja konvensional 

menjadi belanja online di Indonesia memiliki beberapa permasalahan. Ketua 

Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi 

mengatakan, salah satu permasalahan yang saat ini sedang dihadapi 

masyarakat adalah belum kuatnya pengawasan terhadap e-commerce 

sehingga menyebabkan pengaduan e-commerce melonjak dengan signifikan 

di Indonesia.
9
  

Berdasarkan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, e-commerce 

menempati peringkat ketiga dari total pengaduan sebanyak 781 pengaduan 

langsung dan 1.038 melalui telepon pada tahun 2016 dan terus meningkat 

setiap tahunnya. Pengaduan yang kerap kali dijumpai terbagi menjadi enam 

masalah utama, seperti barang tidak dikirim, proses pengembalian uang, 

misleading information, pembatalan sepihak meski pembayaran sudah 

dilakukan hingga penyelesaian sengketa. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen 
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Indonesia, Tulus, mengatakan masalah-masalah yang sering diadukan 

konsumen bukanlah permasalahan dari penjual, melainkan dari sistem e-

commerce. Seringkali permasalahannya bukan dari penjual atau 

pembayarannya tetapi pada sistemnya. Dimana sistem tersebut dijaga melalui 

regulasi. Selain itu, konsumen di Indonesia belum mampu menyelesaikan 

masalahnya sendiri apabila mengalami masalah. Dengan ini dapat 

disimpulkan bahwa konsumen di Indonesia masih kurang berdaya dalam hal 

e-commerce, bukti masyarakat Indonesia masih kurang berdaya ini dilihat 

dari Indikator Keberdayaan Konsumen yang hanya mencapai 31, sedangkan 

di Eropa telah mencapai 52, yang menandakan bahwa masyarakatnya sudah 

berdaya.
10

 

Melihat masih kurang berdayanya masyarakat Indonesia, menyebabkan 

semakin bertambahnya pengaduan masalah e-commerce di Indonesia, 

terutama dalam masalah pembatalan sepihak yang dilakukan oleh para pelaku 

usaha. Seringkali kasus pembatalan sepihak ini dilalukan oleh  lazada , dan 

juga oleh sejumlah perusahaan online lainnya seperti tokopedia, tiket.com, 

lazada, blibli dan masih banyak lagi. Direktur Jenderal Perlindungan 

Konsumen dan tata Tertib Niaga, Widodo, juga menyatakan mayoritas 

pengaduan menyangkut wanprestasi penjual terhadap barang yang 

diperdagangkan seperti hal nya penjual online yang secara tiba-tiba 

membatalkan secara sepihak (wanprestasi). Widodo juga menyebutkan, 
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pelaku e-commerce yang menjadi obyek pengawasan toko online salah 

satunya adalah Lazada.
11

  

Lazada memiliki sistem dan metode pembayaran yang cukup lengkap dan 

aman sebagai toko yang berbasis online. Namun ternyata dengan sistem 

pembayaran yang sedemikian rupa, masih seringkali ditemui terjadinya kasus 

pembatalan sepihak oleh PT. Lazada ini. Berikut beberapa fakta-fakta 

mengenai kasus pembatalan sepihak yang dilakukan oleh PT. Lazada 

terhadap konsumennya: 

1. Andri – Banjarmasin
12

 

Pada tanggal 1 Juli 2014, Andri melakukan pemesanan Blackberry 

Z3 secara online dari Lazada dengan pembayaran mengunakan 

kartu kredit dan telah mengverifikasi data dengan mengirimkan 

scan KTP dan kartu kredit hari itu juga. Sore harinya, status order 

masih „roses verifikasi‟. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2014, 

pesanan Andri telah dibatalkan secara sepihak dan uang akan 

dikembalikan dalam masa 14 hari kerja. Andri telah mengirimkan 

email ke email resmi Lazada, tetapi Lazada bersikeras tidak 

menerima email dari Andri. 
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2. Yusfi – Jakarta
13

 

Pada tanggal 17 Juni 2017, Yusfi memesan 2 item saat ada 

program flash sale Lazda dan sudah melakukan pembayaran. 

Penjual juga sudah menerima pesanan. Kemudian tanggal 21 Juni 

2017, pesanan telah dibatalkan sepihak. Yusfi menyampaikan 

keluhannya ke customer service dan keesokan harinya pihak 

penjual menyampaikan bahwa pembatalan dilakukan karena 

perusahaan jasa ekspedisi sudah tutup dan refund akan diproses 

oleh Lazada. 

3. Dyah Wahyu Winarti – Jakarta
14

 

Pada 2 Januari 2016, Dyah melakukan pemesanan Ipad Mini 4 

warna silver dengan sistem pembayaran kartu kredit dan berhasil. 

Pengiriman akan dilakukan pada 9-14 Januari 2016. Kemudian 

pada tangal 4 Januari 2016, pemesanan Ipad Mini 4 telah 

dibatalkan secara sepihak oleh Lazada. Lazada juga mengirimkan 

email yang berisi bahwa pesanan Dyah telah dibatalkan atas 

permintaan dari customer, padahal Dyah tidak melakukan 

pembatalan sama sekali. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2016, 

harga penjualan Ipad Mini 4 itu sudah berubah harganya menjadi 2 

juta lebih mahal dari yang Dyah liat pada tanggal 2 Januari lalu. 
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Dari beberapa kumpulan kasus pembatalan sepihak yang dilakukan oleh 

PT. Lazada terhadap konsumennya diatas dan laporan  jumlah konsumen 

yang mengadu tentang e-commerce yang masih tinggi menurut Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus 

Abadi menuyatakan bahwa dari 642 pengaduan konsumen di YLKI tahun 

2017 terakhir, persentase yang tinggi adalah pengaduan yang terkait dengan 

dimensi ekonomi digital seperti e-commerce. Aduan mengenai e-commerce 

menempati peringkat pertama yang paling banyak dari total aduan konsumen 

tahun 2017, yakni sebesar 16%, yang di dalamnya mencakup aduan seperti 

barang yang tidak dikirim, misleading information hingga pembatalan 

sepihak.
15

  

Melihat beberapa fakta kasus mengenai permasalahan e-commerce di 

Indonesia terutama kasus pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Lazada, 

membuat Penulis tertarik dengan salah satu kasus pembatalan sepihak yang 

dilakukan oleh PT. Lazada Indonesia terhadap Achmad Supardi yang 

bertempat tinggal di Cikarang, Bekasi. Achmad Supardi membuat pengakuan 

bahwa Lazada sudah membatalkan secara sepihak transaksi yang sudah 

dibayar lunas konsumen dan mengembalikan dana konsumen tersebut dalam 

bentuk voucher belanja yang hanya bisa dibelanjakan di Lazada. 
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Berikut kronologis yang menimpa Achmad Supardi:
16

 

Achmad membeli 1 unit sepeda motor honda vario dan 3 unit sepeda motor 

Honda Revo pada 12 Desember 2015 di Lazada, 3 unit Honda Revo dibeli 

dengan harga masing masing Rp 500 ribu dengan total Rp 1.500.000, 

sementara 1 Unit Honda Vario dibeli dengan harga Rp 2.700.000 untuk 

pembelian cash on the road, harga pada situs Lazada adalah harga sepeda 

motor secara cash on the road , bukan kredit, dan angka tersebut bukan angka 

uang muka, dan Achmad mengira harga murah bagian dari promosi gila 

gilaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), dan ia sudah melakukan 

pembayaran transfer melalui ATM BCA, transaksi sah dan dikonfirmasi 

Lazada. 

Pada 14 Desember 2015, Achmad kembali membuka situs Lazada dengan 

tampilan sama namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah 

merupakan harga kredit, di tanggal yang sama, ia ditelepon pihak Honda 

Angsana yang merupakan tenant sepeda motor Lazada, staf Angsana 

menanyakan apakah sepeda motor dibeli secara kredit, Achmad menjelaskan 

sepeda motor dibeli secara cash on the road, pihak Angsana menelepon 

hingga dua kali. 

Dua hari kemudian, Achmad mengecek status transaksi di Lazada dan ia 

terkejut karena transaksi yang dikonfirmasi dan tinggal menunggu 

pengiriman ternyata berubah menjadi ditolak dan ditutup oleh Lazada. Secara 

sepihak Lazada memproses refund dengan memberikan voucher belanja 

                                                           
16

 Ridho Syukro, “Batalkan Transaksi Lazada Langgar UU Perlindungan Konsumen”, diakses dari 

http://www.beritasatu.com/iptek/337594-batalkan-transaksi-lazada-langgar-uu-perlindungan-

konsumen.html, pada hari senin 9 Juli 2018, pukul 11.00 WIB 
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sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor 

dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp 4,2 juta. Achmad mengaku 

kecewa, karena voucher tidak bisa diuangkan, sebagai konsumen ia meminta 

Lazada meminta maaf, dan sebagai perusahaan besar tidak selayaknya 

memperlakukan konsumen dengan tidak terhormat. 

Berdasarkan kasus yang telah disebutkan seperti diatas, penulis tertarik 

untuk membahas lebih dalam mengenai pembatalan transaksi sepihak yang 

dilakukan oleh pelaku usaha online Lazada terhadap konsumen Achmad 

Supardi berdasarkan KUH Perdata, UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan UU 

Perlindungan Konsumen Nomor 6 Tahun 1999. Untuk itu, penulis menulis 

penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : “Analisis Kasus 

Pembatalan Sepihak Oleh PT. Lazada Terhadap Achmad Supardi 

berdasarkan KUH Perdata, UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan UU 

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang yang sudah penulis tulis diatas, dapat dirumuskan 

pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah kasus pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli elekronik 

yang dilakukan oleh PT. Lazada terhadap Achmad Supardi merupakan 

Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik (E-

Commerce)? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

         Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis kasus pembatalan sepihak dalam 

transaksi jual beli elekronik yang dilakukan oleh PT.Lazada terhadap 

Achmad Supardi merupakan suatu wanprestasi atau perbuatan 

melawan hukum. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa kasus 

pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli elekronik yang 

dilakukan oleh PT.Lazada terhadap Achmad Supardi berdasarkan 

KUH Perdata, UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Perlindungan 

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat 

praktis bagi para pembaca : 

a. Secara teoritis diharapkan dapat menjadi  bahan tambahan atau 

masukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, 

khususnya dalam bidang pembatalan sepihak dalam transaksi 

elektronik (E-Commerce) berdasarkan  KUHperdata, UU ITE Nomor 

11 Tahun 2008, UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999. 

b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pemerintah dalam mengembangkan peraturan dalam perdagangan 

secara elektronik khususnya mengenai ganti rugi, serta memberikan 

informasi yang bermanfaat mengenai perlindungan hukum dan 

penyelesaian sengketa pembatalan sepihak dalam E-Commerce 

kepada masyarakat. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam rangka mempermudah pembaca dalam mengikuti pembahasan 

materi penelitian ini, penulis akan menguraikan bab demi bab untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas dalam alur pembahasan. Sistematika 

penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi tujuh poin. Ketujuh poin tersebut 

adalah : 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi lima, yaitu 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematikan penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam landasan teori ini dibagi menjadi menjadi dua, yaitu 

landasan teoritis dan landasan konseptual. Landasan teoritis 

secara garis besar mengenai teori hukum perlindungan 

konsumen, teori perikatan dan teori perdagangan 

elektronik. Selanjutnya, dalam landasan konseptual 

diuraikan pengertian mengenai hal-hal yang terkait dengan 

perlindungan konsumen, perikatan dan perdagangan 

elektronik (e-commerce) agar tidak terjadi perluasan makna 

atau penyimpangan dalam penulisan penelitian ini.  

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan 

yang menjadi landasan penulis, yaitu jenis penelitian, jenis 

data, teknik analisis data dan pendekatan penelitian. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab hasil penelitian dan analisis ini, penulis akan 

menguraikan dua hal penting yang relevan dengan 
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permasalahan yaitu menganalisis mengenai kasus 

pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli elekronik 

yang dilakukan oleh PT. Lazada terhadap Achmad Supardi 

merupakan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum 

dan penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik (E-

Commerce) 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Isi bab ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dibahas mulai dari Bab I. Selain itu, Penulis juga akan 

memberikan saran yang relevan dengan permasalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


