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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kita 

rumuskan bahwa dari setiap perkawinan begitu besar harapan pasangan suami istri 

tersebut mendapatkan keturunan sebagai penerus dalam keluarga. 0rang tua 

mempunyai kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak untuk tumbuh dan 

berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.
1
 

Sebagai  bagian dari penerus cita-cita perjuangan bangsa maka sangat diperlukan 

pembinaan bagi seorang anak sejak dini demi kelangsungan hidup, perkembangan 

fisik, mental dan sosialnya. Untuk melanjutkan keturunan dalam suatu perkawinan 

adalah hak setiap pasangan suami istri karena salah satu buah cinta dari semua 

pasangan. Hadirnya seorang anak adalah kebahagian sebuah keluarga dan 

kehadiran seorang anak merupakan wujud nyata keberlangsungan setiap keluarga. 

Mengembangkan keturunan adalah naluri setiap individu yang sudah terikat 

pernikahan, dimana dari pernikahan itu terjalin ikatan suami istri lalu 

terbentuknya sebuah keturunan berupa anak-anak. Maka dengan demikian 
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kehadiran seorang anak tidak hanya konsekuensi dari hubungan biologis antara 

jenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

Kelahiran seorang anak sangat ditunggu dalam sebuah keluarga tanpa 

kehadiran seorang anak biasanya kurang lengkap keharmonisan keluarga tersebut. 

Bahkan dalam beberapa kasus tanpa seorang anak adalah merupakan aib bagi 

keluarga sehingga timbul rasa kurang percaya diri dari pasangan pernikahan itu. 

Dalam hal tersebut perasaan cemas mungkin saja akan terjadi baik dari pihak 

suami maupun pihak istri. 

Pada saat setiap pasangan yang mendambakan seorang anak atau 

keturunan tidak diperoleh secara alamiah maka pasangan suami istri akan 

melakukan pengambil alihan anak dari orang lain. Lalu selanjutnya anak tersebut 

dijadikan salah satu anggota keluarga sebagai pengganti anak yang tidak bisa 

diperoleh dari proses alami tersebut. Pasangan yang ingin mempunyai anak tetapi 

tidak dapat menghasilkan keturunan masih bisa memiliki anak dengan cara 

mengadopsi atau mengangkat anak. Anak yang akan diangkat nantinya disebut 

anak angkat.
2
 Pengangkatan anak merupakan salah satu alternatif bagi pasangan 

untuk menyelamatkan perkawinan dan mencapai kebahagian rumah tangga. Bila 

kita kembali pada tujuan perkawinan maka jelas perkawinan dilakukan pada 

dasarnya untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Besarnya pengaruh anak 

sehingga dapat muncul beberapa peristiwa hukum, tingginya frekuensi perceraian, 

poligami dan pengangakatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin 

merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, 
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dikarenakan  tujuan perkawinan itu tidak tercapai.
3
  Pengangkatan anak haru 

dipandang sebagai upaya untuk meniru pristiwa alam untuk menciptakan 

keturunan secara buatan. Secara umum pengangkatan anak ini menurut hukum 

adalah pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara 

keseluruhan dan sesuai ketentuan adat setempat supaya sah. Jadi orang tua 

kandung sudah melepaskan tanggung jawabnya terhadap anaknya tersebut dan 

tanggung jawab segera beralih kepada orang tua angkatnya. 

Sebelumnya kita harus membedakan terlebih dahulu antara anak angkat, 

anak pungut dan anak asuh, dimana perbedaan dari ketiganya yakni sebagai 

berikut: 

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan 

keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan 

keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
4
   

2. Anak pungut adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua 

yang memungutnya dengan resmi menurut hukum adat setempat, dengan 

tujuan untuk melangsungkan keturunan dan atau pemeliharaan harta keluarga 

rumah tangga.
5
      

3. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk 

diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, 
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 Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 

1983), halaman. 275 
4
 Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007  Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak  
5
 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), 

halaman. 38 
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karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin 

tumbuh kembang anak secara wajar.
6
  

Kedudukan seorang anak sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk 

sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam 

status hukum dan tergolong tidak mampu atau tergolong dibawah umur. Tidak 

mampu yang dimaksud adalah karena akal dan pettumbuhan fisik yang sedang 

berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakan anak sebagi subjek 

hukum yang lahir dari proses sosialisai berbagai nilai kedalam peristiwa hukum 

secara substansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kotrak 

yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat 

dipisahkan.
7
   

Perkembangan pengaturan pengangkatan anakdalam peraturan perundang-

undangan sedikit banyak memberikan kepastian. Perkembangan dalam peraturan 

melalui peraturan perundangan ini ditambah dengan beberapa petunjuk 

Mahkamah Agung melalui sejumlah surat-surat edarannya yang mana Mahkamah 

Agung memiliki peran penting dalam meningkatkan kepastian dan keseragaman 

pengaturan pengangkatan anak. Dari perundang-undangan yang telah ada terdapat 

beberapa prinsip yang mengidentifikasikan beberapa sifat pengangkatan anak, 

yaitu sebagai berikut:  

1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum. 

2. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi 

kepentingan anak. 
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Anak  
7
 Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, 

(Jakarta: Grasindo, 2000), halaman. 3 
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3. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon 

anak angkat dan calon orang tua angkat, 

4. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan 

orang tua kandungnya. 

5. Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal usulnya dan orang tua 

asalnya. 

6. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan mendapatkan penetapan atau putusan 

Pengadilan, kecuali pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat. 

7. Bimbingan dan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat.
8
   

Dasar hukum pengaturan pengangkatan anak sebelum berlakunya Perauran 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, 

dilaksanakan berdasarkan pada hukum adat, hukum syari’ah dan juga berdasarkan 

akta pengangkatan anakyang dibuat dihadapan Notaris, namun setelah berlakunya 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak, maka pengangkatan anak harus dilaksanakan melalui putusan atau 

penetapan Pengadilan.
9
 Tujuannya adalah demi mewujudkan kesejahteraan anak 

dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat, 

maka sangat diperlukan putusan atau penetapan Pengadilan untuk mewujudkan 

keadilan dan kepastian hukum bagi anak. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah yang menyatakan “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan 

dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut 
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 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), halaman. 

107-110 
9
 Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 
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kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau 

penetapan pengadilan.”
10

 

 Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Notaris berperan dalam pembuatan perjanjian 

akta pengangkatan anak, dimana sebelum berlakunya peraturan tersebut 

pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta Notaris.
11

 Peraturan 

ini berlaku bagi golongan timur asing tionghoa saja, sehingga pengangkatan anak 

diluar peraturan ini tidak dibenarkan.
12

 Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diberlakukan, terdapat juga 

upaya menampakan peranan Notaris dalam proses pengangkatan anak, walaupun 

peranan Notaris tidak ternyata secara tegas dan jelas tetapi dimungkinkan dalam 

hal Notaris membuat akta pengangkatan anak yang mana tetap harus melalui 

pengesahan Pengadilan.
13

 

Pengangkatan anak merupakan sebuah proses yang pada prinsipnya 

mempunyai 3 (tiga) faktor penting yang diperlukan sebgai pengaturan substantif 

dalam kaitannya dengan perlindungan anak yaitu pra pengangkatan anak, 

pengangkatan anak dan pasca pengangkatan anak.  Diperlukan pembenahan 

sistem hukum pengangkatan anak di Indonesia terutama dengan memfokuskan 

penjabaran prinsip kesejahteraan dan perlindungan anak. Notaris dapat 

ditingkatkan peranannya terutama pada tahap proses pra pengangkatan anak 

berdasarkan hakikat profesi seorang Notaris yaitu tidak memihak, realitas sosisal 
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 Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak 
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 Pasal 10 Ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak  
12

 Pasal 6 Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak  
13

 Pasal 13 Huruf I, J Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

pengangkatan Anak 
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di masyarakat yang mulai menggunakan layanan Notaris khususnya pada bidang 

hukum keluarga serta seruan salah satu eksekutif negara. 

Di Indonesia sistem hukum pengangkatan anak juga berbeda-beda 

tergantung pada golongan penduduknya. Untuk golongan Eropa setelah lahirnya 

KUH Perdata lembaga pengangkatan anak tidak dikenal lagi. Terhadap golongan 

Timur Asing Tionghoa diberlakukan BAB ke II dari staatsblad tahun 1917 

Nomor 129 sedangkan untuk golongan masyarakat adat diserahkan pengaturannya 

berdasarkan hukum adat masing-masing yang pada umumnya tidak tertulis. 

Secara etimologi istilah “Notaris” yang merupakan pengemban profesi 

pada lembaga keNotarisan berasal dari bahasa latin yaitu Notarius dan secara 

terminologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah Notaris sebagai 

kata benda berarti orang yang mendapat kuasa dari Pemerintah dalam hal ini 

yakni Departemen Kehakiman untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai 

surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya. Dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: 

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akya otentik 

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. 

2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat 

sebagai seorang Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang 

meninggal dunia. 

3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai 

Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk 

sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. 
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4. Dihapus  

5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk 

perkumpulan berbadan hukum. 

6. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah 

suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. 

7. Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat 

oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang ini. 

8. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para 

penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol 

Notaris. 

9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian 

bawah salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama 

bunyinya”. 

10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari suatu atau beberapa bagian 

dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa “diberikan 

sebagai KUTIPAN”. 

11. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan 

kepala Akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. 

12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan 

pada suatu Kabupaten/Kota. 
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13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip 

negarayang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hukum.     

Kedudukan Notaris sebagai pembuat dokumen yang kuat dalam suatu 

peristiwa hukum. R. Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa “Notaris yang 

dalam profesinya sesungguhnya merupakan instatnsi yang dengan akta-aktanya 

menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat keaslian dan juga 

otentik, menurut pendapat kami dapat berbuat banyak untuk mendorong 

masyarakat guna alat-alat pembuktian.”
14

 

Produk hukum dari Notaris adalah akta Notaris, dimana akta Notaris dapat 

dijadikan sebagai alat bukti tertulis. Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu 

perkara perdata, pada dasarnya berbentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, 

sumpah dan tertulis yang dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai 

pembuktian. Parameter tentang keabsahan dari suatu akta adalah ketentuan yang 

diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang mana dinyatakan bahwa “akta otentik 

ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang 

oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana 

akta dibuat” dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
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 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983), halaman 
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Undang_undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam hal 

wewenang Notaris.”
15

  

Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang 

dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna 

karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan 

pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht), kekuatan pembuktian formal 

(formale bewijskracht) dan kekuatan pembuktian material (materiele 

bewijskracht).
16

 

Pada penelitian ini konsep pengangkatan anak yang dimaksud adalah 

proses peralihan hak seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua 

kandung atau walinya yang sah kedalam lingkungan keluarga angkatnya sehingga 

melahirkan akibat-akibat hukum baik sebagian maupun keseluruhan bagi pihak 

yang mengangkat maupun anak anak angkat berdasarkan putusan atau penetapan 

Pengadilan. Berdasakan hal tersebut konsepsi dari penelitian ini adalah peranan 

Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang mampu melindungi kepentingan 

pihak orang tua angkat serta anak angkat pada lembaga pengangkatan anak di 

Indonesia.    
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 Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 

Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 47. 
16

 Komar Andasasmita, Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia 

Jabatannya, (Bandung: Sumur, 1981), halaman. 37  
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat yang 

menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi akta Notaris berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak? 

2. Bagaimana eksistensi akta Notaris yang dibuat setelah berlakunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tulisan ini dibuat sebagai tugas akhir dan merupakan sebuah karya ilmiah 

yang bermanfaat bagi semua kalangan baik akademisi, pemerintah maupun 

masyarakat luas pada umumnya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana status anak angkat menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan hukum atas akta-akta 

pengangkatan anak yang dibuat dihadapan Notaris sesudah berlakunya 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak. 

1.4 Metode Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : 

1. Manfaat Teoritis. 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan bagi perkembangan 

bidang hukum keluarga pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Hakim dalam menangani 

dan memberikan putusan terhadap permasalahan status dan batas usia 

pengangkatan anak di Indonesia setelah berlakunya Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

b. Lembaga pengangkatan anak sebagai pelaksana pengangkatan anak, supaya 

dapat lebih meningkatkan pelayanannya dalam hal memberikan 

perlindungan terhadap kesejahteraan anak angkat. 

c. Bagi masyarakat luas sebagai subjek hukum dalam rangka pengangkatan 

anak yang bermanfaat sebagai pedoman bagi masyarakat dalam pelaksanaan 

pengangkatan anak. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, dibuat sistematika sebagai berikut: 

Bab I  : Pendahuluan 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisanyang berupa uraian singkat mengenai isi dari bab-bab 

yang terdapat dalam tesis ini. 

Bab II  : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini merupakan tinjauan pustaka yang akan dipakai 

sebagai dasar oleh penulis dalam penelitian, yaitu antara lain 
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mengenai implementasi akta Notaris sesuai aturan-aturan positif 

di Indonesia Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

Bab III : Metode Penelitian 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai metode atau 

cara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Penulis 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan 

menggunakandata sekunder berupa studi pustaka. 

Bab IV :  Analisa dan Pembahasan 

Bab ini akan menganalisa dan membahas tentang hasil penelitian, 

peran serta Notaris dalam membuat akta pengangkatan anak 

setelah munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

Bab V   :  Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran sebagai hasil 

dari penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




