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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jika kita mempelajari tentang kawasan Amerika Latin, sejarah kawasan ini 

hampir selalu diwarnai oleh kolonialisme dan eksploitasi. Dimulai dari pada abad 

ke-16 dan 17, Spanyol dan Portugal menguasai sebagian besar benua Amerika, 

menghancurkan peradaban penduduknya, dan merampas kekayaan yang dimiliki 

benua tersebut untuk dibawa ke negara mereka. Pada abad ke-19, banyak wilayah 

Amerika Latin yang merdeka dan menjadi negara sendiri. Tetapi negara-negara 

baru ini masih dihadapkan kepada ketimpangan sosial antara tuan tanah dan 

petani penggarap yang miskin, juga antara warga keturunan Eropa yang masih 

mendominasi pemerintahan dan warga pribumi yang masih saja terpinggirkan.  

Memasuki abad ke-20, muncul kolonialisme gaya baru lagi; yakni negara-

negara dan institusi-institusi Barat yang berupaya memaksakan sistem ekonomi 

neoliberal kepada negara-negara Amerika Latin. Sistem ekonomi tersebut ternyata 

gagal menciptakan kemakmuran di negara-negara Amerika Latin, justru membuat 

semakin banyak penduduk yang jatuh miskin dan memperlebar jurang antara 

penduduk kaya dan miskin. Situasi ini menumbuhkan kebencian masyarakat 

Amerika Latin terhadap negara dan institusi Barat. Banyak negara Amerika Latin 

yang kemudian beralih menganut politik berhaluan kiri, yakni memprioritaskan 

diri pada kesejahteraan sosial dengan menjaga jarak dari campur tangan Barat. Di 

beberapa negara, politik berhaluan kiri yang dijalankan bahkan dinilai cukup 
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radikal menurut kacamata AS, salah satunya adalah Bolivia selama masa 

kepemimpinan Evo Morales. 

Bolivia adalah sebuah negara kecil yang terletak di benua Amerika, 

khususnya di Amerika Selatan, yang diapit oleh negara-negara seperti Brazil, 

Argentina, Paraguay, Peru, dan Chile. Negeri ini terkenal akan keindahan alamnya 

yang spektakuler, dimana sebagian besar wilayahnya merupakan bagian dari 

Pegunungan Andes. Penduduk Bolivia dapat dikatakan unik, dimana sebagian 

besar penduduk Bolivia adalah keturunan suku Indian asli yang masih dengan 

setia mempertahankan kebudayaan mereka. Bolivia juga dikaruniai oleh sumber 

daya alam yang berlimpah; negeri ini kaya akan tambang gas alam, perak, dan 

timah.1  

                                Gambar 1.1: Peta Bolivia 
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1 “Country Profile: Bolivia” http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1210487.stm. 
Diakses pada 10 September 2012. 
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Sayangnya, semua kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Bolivia ini 

tidak berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dengan 34,3% 

penduduknya berpenghasilan kurang dari 2 dollar per hari, tingkat kematian bayi 

sebanyak 55 per 1.000 kelahiran, dan tingkat melek huruf pada kaum perempuan 

hanya berkisar 77% pada tahun 2005, Bolivia merupakan negara termiskin di 

Amerika Selatan.2 Hal ini masih diperparah dengan ketidakstabilan politik, 

korupsi, konflik antar ras, dan ekspolitasi sumber daya alam oleh para kapitalis 

yang terus mendera negeri ini sejak merdeka dari jajahan Spanyol pada tahun 

1825.  

Ironisnya lagi, sebagian besar penduduk miskin di Bolivia merupakan 

keturunan suku Indian asli, yang mencakup sekitar 55% dari total 10,9 juta 

populasi Bolivia (sisanya merupakan orang-orang keturunan Eropa dan Mestizo 

atau ras campuran). Sebagian besar warga Indian hidup sebagai petani miskin di 

pegunungan dan dataran tinggi di bagian barat negeri, sedangkan warga keturunan 

Eropa dan Mestizo, yang mendominasi politik dan ekonomi negeri ini, tinggal di 

dataran rendah di bagian timur. Ini menjadikan Bolivia seolah-olah terpisah 

menjadi dua bagian yang saling bertentangan.  

Usaha untuk memerangi kemiskinan di Bolivia telah muncul sejak tahun 

1952 dengan terjadinya Revolusi Nasional Bolivia. Saat itu, People’s 

Revolutionary Movement (MNR), sebuah partai yang merupakan aliansi antara 

kelompok-kelompok Indian dengan partai-partai buruh berhasil menumbangkan 

                                                        
2 Danny Palmerlee dkk. 2010. Lonely Planet: South America on a Shoestring. Melbourne: Lonely 
Planet Publications, hal. 165. 
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pemerintah junta militer dan menempatkan Víctor Paz Estenssoro sebagai 

Presiden Bolivia berikutnya. Rezim Estenssoro ini merupakan pemerintahan 

berhaluan kiri pertama di Bolivia. Di bawah pemerintahan presiden inilah mulai 

dikenalkan program-program kerja yang mengangkat harkat martabat orang 

banyak seperti nasionalisasi tambang timah, diberikannya hak pilih untuk kaum 

pribumi, resdistribusi tanah kepada para petani, didirikannya serikat-serikat 

dagang petani, dan disediakannya pendidikan gratis. Sayangnya, rezim ini gagal 

mengumpulkan devisa yang cukup untuk bisa terus menjamin program-program 

kerakyatan tersebut dan terpaksa kembali berhutang kepada AS. Kekuasaan MNR 

akhirnya digulingkan pada tahun 1964 oleh René Barrientos yang didukung AS.3  

Sekitar tahun 1990-an Bolivia dan sebagian besar negara Amerika Latin 

lainnya mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Situasi ini tidak disia-siakan 

aktor-aktor perekonomian Barat untuk mengintegrasikan Bolivia ke dalam sistem 

ekonomi global yang neoliberal . Kondisi ekonomi yang parah menyebabkan 

tidak ada pilihan lain bagi Bolivia selain meminta bantuan pinjaman dari 

lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank. Lembaga-

lembaga ini pun bersedia memberi bantuan dengan catatan Bolivia harus 

mengikuti “resep-resep” pemulihan ekonomi yang mereka tawarkan. 

IMF dan World Bank memperkenalkan apa yang dikenal sebagai 

Structural Adjustment Programme (SAP). SAP merupakan program yang 

bertujuan membantu suatu negara mempersiapkan perdagangan bebas yang 

                                                        
3 Forrest Hylton dan Sinclair Thomson. 2007. Revolutionary Horizons: Past and Present in 
Bolivian Politics. Charlottesville: University of Virginia, hal. 76. 
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dipercaya dapat membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, 

berbagai hal yang menghambat perdagangan bebas harus dihilangkan agar pasar 

menjadi kian kompetitif. Yang perlu dilakukan suatu negara untuk menciptakan 

perekonomian yang kompetitif adalah dengan liberalisasi pasar, deregulasi, 

privatisasi, pengetatan belanja sosial, dan fleksibilitas kerja, dan sebagainya.4 

Bolivia pun menurut untuk melaksanakan SAP dan tetap setia dengan 

program tersebut hingga awal tahun 2000-an. Tetapi bukan kemakmuran yang 

didapat, malah perekonomian Bolivia menjadi semakin hancur. Produk-produk 

impor dari negara-negara maju bebas masuk ke Bolivia mengalahkan produk-

produk lokal. Akibatnya, industri domestik terancam dan banyak warga 

kehilangan pekerjaan. Proses pengetatan anggaran membuat banyak infrastruktur 

negara tidak terurus. Saham BUMN dijual ke investor asing, menyebabkan biaya 

hidup melambung tinggi. Perusahaan-perusahaan asing mengambil alih sumber 

tambang minyak kemudian menjualnya kembali kepada rakyat Bolivia sebesar 12 

kali harga aslinya. Ini semua tentu membuat penduduk Bolivia yang sudah miskin 

menjadi semakin menderita.5  

Belum lagi Bolivia juga terbentur masalah koka (tanaman bahan dasar 

minuman kola dan juga narkotika) dengan AS. Bolivia adalah penghasil tanaman 

koka terbesar ketiga di dunia setelah Kolombia dan Peru. AS menghimbau Bolivia 

untuk menghentikan penanaman koka sebagai bagian dari perang melawan 

narkotika, dan Presiden-presiden Bolivia hanya bisa bertekuk lutut terhadap 

                                                        
4 Ibid, hal. 43. 
5 Victor Silaen. “Kebangkitan Neososialisme dan Gerakan Kiri di Amerika Latin” dalm jurnal 
Sociae Polites Vol. 11 No. 29 April 2010. Jakarta: FISIP UKI, hal. 2. 
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perintah tersebut. Hasilnya, ladang tanaman koka menyusut dari 70 ribu menjadi 

tinggal 30 ribu hektar. Ironisnya, sesudah ladang dimusnahkan, para petani koka 

tidak memperoleh pilihan hidup lain. Akibatnya, kemiskinan pun makin menjerat 

petani.6  

Di saat warga sudah hampir putus asa dengan berbagai kesulitan yang 

dihadapi, muncullah sosok Evo Morales sebagai aktivitis suku pribumi yang 

dengan lantang menyuarakan hak-hak penduduk asli. Morales terlahir dengan 

nama lengkap Juan Evo Morales Ayma pada 26 Oktober 1959 di Oruro, daerah 

pegunungan Andes. Morales berasal dari keluarga miskin yang pekerjaan sehari-

harinya bercocok tanam dan beternak llama. Pada tahun 1980-an, daerah Oruro 

dilanda kekeringan parah. Morales sekeluarga kemudian pindah ke daerah 

Chapare di bagian timur Bolivia dan menjadi petani koka. Di sinilah Morales 

merasakan penderitaan para petani koka yang disiksa para tentara dan dipaksa 

untuk memusnahkan tentara koka. Peristiwa dibunuhnya seorang petani koka 

akibat menolak memusnahkan koka pada tahun 1981 menyulut semangat Morales 

untuk turut serta memperjuangkan kebebasan menanam koka, kebebasan untuk 

rakyat Bolivia, dan juga hak asasi manusia.7 

Sejak saat itu, Morales mulai aktif dalam berbagai organisasi sosial. 

Organisasi sosial pertama yang Morales ikuti adalah gerakan petani Cocaleros. 

Cocaleros sendiri merupakan sebutan bagi petani suku Indian yang pada 

                                                        
6 Jose Antonio Lucero. 2008. Struggles of Voice: The Politics of Indigenous Representation in the 
Andes. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, hal. 87. 
7 Clare M. Ribando. 2007. Bolivia: Political and Economic Developments and Relations with the 
United States. USA: CRS Report for Congress, hal. 5. 
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umumnya adalah petani koka. Melalui organisasi ini, Morales sering bertindak 

sebagai pengacara bagi para petani koka yang menghadapi masalah dengan 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Evo juga diharuskan 

mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk menghadiri persidangan-

persidangan dan juga pertemuan dengan aktivis-aktivis pertanian lainnya dari 

seantero Bolivia. Berkat keaktifannya ini, tahun 1988 Morales dilantik sebagai 

ketua Setia Usaha Persekutuan Tropik, organisasi petani koka yang skalanya lebih 

besar.8 

Selain sebagai aktivis di gerakan petani koka, Morales juga aktif sebagai 

anggota gerilyawan bersenjata Tupac Katari pada tahun 1990-an. Tupac Katari 

adalah sebuah pasukan gerilya kaum pribumi Bolivia yang berupaya menentang 

ketidakadilan yang dilakukan pemerintah terhadap kaum penduduk asli. 

Organisasi ini menjadi salah satu target operasi yang harus dilenyapkan 

pemerintah sehingga banyak pemimpinnya yang kemudian ditangkap dan 

dibunuh. Morales sendiri sempat dipenjara lima tahun karena keterlibatannya 

dalam organisasi tersebut.9 

Setelah keluar dari penjara, Morales justru semakin bersemangat untuk 

terus membela kepentingan rakyat kecil. Morales juga semakin aktif mengadakan 

demonstrasi menentang pemerintah, seperti dengan menggerakkan massa dari 

kota Cochabamba ke La Paz yang berjarak 600 km. Pada tahun 1997, gerakan 

petani koka berhasil menembak jatuh sebuah helicopter DEA (Drug Enforcement 

                                                        
8 Hempri Suyatna. 2007. Evo Morales: Presiden Bolivia menentang Arogansi Amerika. Jakarta: 
P.T. Mizan Publika, hal. 88. 
9 Ibid, hal. 81. 
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Agency) milik AS di Eterazama dan menewaskan lima orang di dalamnya. Berita 

perlawanan para petani koka dalam membela hak-haknya pun tersebar ke negara-

negara lain. Banyak negara Eropa yang kemudian merasa simpatik terhadap 

perjuangan Morales dan memulai memberinya bantuan.10  

Upaya Morales untuk membela hak-hak petani koka juga dilakukan di 

gedung parlemen. Sebagai pemimpin para cocaleros, Morales terpilih menjadi 

anggota Kongres Bolivia dalam Pemilu 1 Juni 1997. Di pemilu tersebut Morales 

bergabung dengan United Left (IU), sebuah persekutuan yang dipimpin oleh 

Partai Komunis Bolivia (PCB) yang memenangi 4 dari 130 kursi di parlemen 

dimana Morales merupakan 1 dari 4 orang tersebut. Selama di parlemen, Morales 

kerap mengkritik pelanggaran HAM yang dilakukan tentara-tentara pemerintah 

terhadap petani di daerah Chapare. Bahkan dia juga menyerukan kepara petani 

koka untuk dengan berani menantang tentara dengan senjata. Morales pun dipecat 

atas tuduhan melakukan aksi terorisme dan menentang kebijakan pemerintah 

dalam menghapuskan penanaman koka. Diduga pemecatan ini dikarenakan 

tekanan dari AS yang menuntut agar Morales disingkirkan dari pemerintahan 

karena menjadi penghambat kepentingan AS di Bolivia.11 

Setelah keluar dari parlemen, Morales semakin memperkuat basisnya 

dalam organisasi sosial. Morales berpikir bahwa gerakan-gerakan sosial yang 

dilakukan rakyat Bolivia mudah dipatahkan karena gerakan-gerakan perlawanan 

ini berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menumbuhkan kesadaran Morales untuk 

                                                        
10 Ibid, hal. 81. 
11 Meghan Hensley. 2010. ‘They Returned As Millions’:  Bolivian Indigenous Movements and 
Nation Building in the New Millennium. USA: Ohio State University, hal. 6. 
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menyatukan gerakan-gerakan sosial yang terpisah-pisah tersebut menjadi sebuah 

gerakan besar bernama MAS (Movimento Al Socialismo) pada tahun 1999 

dengan Morales sendiri sebagai ketuanya. Seiring berjalannya waktu, Morales 

kemudian menaikkan lagi status MAS menjadi gerakan politik atau partai. 

Dengan menjadi sebuah partai, posisi MAS menjadi semakin kuat dan semakin 

terbuka dalam mengutuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh berbagai 

perusahaan multinasional dan mengkritik parktik-praktik neolibearlisme yang 

dilakukan oleh IMF, World Bank, WTO, dan AS.12 

Tanggal 5 Mei 2002, dengan didukung oleh petani koka dan wakil dari 

Enam Persekutuan Tropik, Morales mencalonkan diri menjadi presiden untuk 

Pemilu yang akan dilaksanakan pada 30 Juni 2002 melalui partai MAS. 

Pencalonan Morales ini disambut dengan sangat antusias oleh mayoritas warga 

pribumi Bolivia. Dalam kampanye-kampanyenya, Morales menjanjikan 

nasionalisasi industri-industri strategis, pengurangan harga dan pembekuan harga 

barang-barang rumah tangga, penyediaan pelayanan dasar bagi semua penduduk, 

akses terhadap pendidikan dan kesehatan gratis bagi publik, peningkatan pajak 

bagi kaum kaya, penghapusan korupsi, redistribusi lahan kerja, pergantian elit-elit 

politik, dan penghapusan kebijakan ekonomi neoliberal.13  

Janji-janji Morales selama kampanye ini menunjukkan sikap anti-Amerika 

yang kuat sekali. Semua itu bertentangan dengan keinginan AS membentuk zona 

perdagangan bebas yang mencakup seluruh benua Amerika, karena itu Morales 

                                                        
12 Hempri Suyatna. Op cit, hal. 79 
13 “Bolivia: Who is Evo Morales” http://www.greenleft.org.au/node/27042. Diakses pada 8 
September 2012. 
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dianggap sebagai penghalang besar bagi kepentingan AS di Bolivia. Pemerintah 

AS berupaya memberikan citra buruk kepada sosok Morales misalnya dengan 

menyebut Morales sebagai pengedar obat bius. Dubes AS untuk Bolivia Manuel 

Rocha bahkan mengancam rakyat Bolivia dalam pidatonya untuk tidak memilih 

Morales sebagai Presiden Bolivia, jika tidak AS akan menghentikan bantuannya 

kepada Bolivia. Tetapi pernyataan ini justru membuat semakin banyak rakyat 

yang mendukung Morales, meskipun akhirnya Morales hanya di sampai peringkat 

kedua, sementara kursi kepresidenan dimenangkan oleh Gonzalo Sanchez de 

Lozada.14  

Pasca Pemilu tahun 2002, lemahnya pemerintah Bolivia dan perlawanan 

dari rakyat yang semakin kuat mengakibatkan beberapa kali terjadi pergantian 

kekuasaan. Presiden Sánchez de Lozada dianggap menggadaikan harga diri 

bangsa dengan mengekspor gas ke Chile, negara yang telah merebut wilayah 

pesisir Bolivia 200 tahun yang lalu. Sánchez de Lozada kemudian dituntut 

mundur dan digantikan oleh Carlos Mesa (2003-2005). Rakyat kembali kecewa 

kepada presiden ini karena tidak mampu menasionalisasi indutsri air dan gas 

negara. Carlos Mesa pun berhasil dipaksa mundur dan digantikan Eduardo 

Rodríguez. Presiden ini pun tidak lebih dari sekedar boneka AS dengan 

menyerahkan 28 misil yang dibeli dari China kepada AS dengan alasan rusak, 

padahal misil-misil tersebut merupakan sekian dari sedikit misil yang dimiliki 

Bolivia dan dalam keadaan sangat baik ketika dibeli dari China akhir tahun 1990-

an. Aksi ini pun kembali menuai protes besar-besaran dari rakyat. Merasa lelah 

                                                        
14 Clare M. Ribando. Op cit, hal. 5. 
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dengan situasi Bolivia yang semakin tak terkontrol, Rodríguez memutuskan untuk 

mempercepat pemilu selanjutnya, yakni pada bulan Desember 2006.15  

 Dan apa Pemilu Desember 2006 tersebut, hal yang ditunggu-tunggu oleh 

segenap warga pribumi Bolivia pun tiba. Evo Morales memperoleh 53,74% suara, 

menobatkan Morales sebagai presiden keturunan Indian pertama sepanjang 181 

tahun sejarah kemerdekaan Bolivia. Terpilihnya Morales ini juga merupakan 

untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu demokratis Bolivia, seorang kandidat 

presiden memperoleh suara lebih dari 50%.16 Nama Morales makin populer di 

panggung politik internasional; dieluk-elukkan sebagai simbol harapan baru bagi 

Bolivia, bagi kaum Indian, dan bagi Amerika Latin secara keseluruhan. 

Selama hampir enam tahun kepemimpinannya, Morales memenuhi janji-

janjinya kepada para kaum miskin dan Indian yang mendukungnya. Di dalam 

negeri, Morales berjanji untuk lebih mengangkat harkat martabat kaum Indian  

seperti menjadikan bahasa-bahasa Indian sebagai bahasa resmi dan menempatkan 

lebih banyak menteri keturunan Indian dalam kabinet. Sementara untuk kebijakan 

luar negeri, Morales bertekad untuk lebih tegas dalam menyikapi dominasi AS 

dan kapitalis asing di negara tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh 

Venezuela. Morales yakin, dengan memperkuat blok kerjasama dengan sesama 

negara berkembang, dominasi negara-negara maju yang arogan dapat dibendung 

bersama-sama. 

                                                        
15 Paul B. Goodwin. 2007. Global Studies: Latin America. Iowa: McGraw-Hill/LContemporary 
Learning Series. Hal. 67-69. 
16 Clare M. Ribando. Op cit, hal. 1. 
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Upaya pemerintah Evo Morales dalam menjaga jarak dengan aktor-aktor 

kapitalis global ini menarik minat penulis untuk meneliti lebih lanjut, dan judul 

yang penulis pilih adalah Kebijakan Luar Negeri Bolivia di Era Evo Morales 

dalam Upaya Melepaskan Diri dari Ketergantungan Terhadap Sistem 

Kapitalisme Global. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja kebijakan luar negeri Bolivia di era Evo Morales untuk bisa 

melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sistem kapitalisme global? 

2. Bagaimana hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut bisa merefleksikan 

teori-teori Hubungan Internasional? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara metodologis, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peristiwa 

demi peristiwa perkembangan Bolivia selama di bawah kepemimpinan Evo 

Morales. Adapun tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui apa saja kebijakan luar negeri Bolivia di era Evo 

Morales untuk bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sistem 

kapitalisme global? 
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2. Untuk mengetahui hasil dari kebijakan-kebijakan Evo Morales tersebut 

dalam kaitannya dengan teori Hubungan Internasional? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi para peneliti: sebagai bahan acuan dan pembanding untuk 

penelitian topik yang serupa, sehingga dapat mengembangkan lebih lanjut 

apa yang telah dibahas penulis.  

2. Manfaat bagi para akademisi: sebagai bahan referensi bagi para akademisi 

yang ingin mempelajari Bolivia secara khusus dan Amerika pada 

umumnya, serta hubungan antar negara di benua Amerika.  

3. Manfaat bagi sosial: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan menambah wawasan bagi pembaca agar dapat mengetahui dan 

mendapat informasi mengenai kasus yang sedang terjadi di bagian dunia 

yang lain. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari 

pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, pembatasan dan perumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan 

serta sistematika penulisan. 
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BAB II KERANGKA BERPIKIR 

Bab ini terbagi atas dua bagian. Bagian pertama berupa tinjauan 

pustaka yang berisi rangkuman singkat sejumlah literatur (buku dan jurnal) 

yang akan digunakan sebagai data dan bahan rujukan bagi penelitian 

penulis. Sedangkan bagian kedua berisi teori dan konsep-konsep yang 

relevan dengan topik penelitian dan akan penulis gunakan sebagai 

perspektif dalam memahami masalah yang akan diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang rancangan penelitian, metode-metode 

dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang 

digunakan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan apa saja kebijakan luar negeri yang 

dilakukan Bolivia selama era Evo Morales untuk bisa melepaskan diri dari 

ketergantungan pada sistem kapitalisme global dan dan bagaimana 

paradigma Neo-Marxis menanggapi aksi-aksi tersebut. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang 

perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil 

penelitian. 
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