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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
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Tanah sebagai salah satu sumber daya alam merupakan salah karunia 

Tuhan Yang Maha Esa. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang 

paling mendasar sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian, bahkan 

tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan dari sejak manusia lahir hingga 

manusia itu meninggal dunia. Manusia hidup dan berkembang biak serta 

melakukan segala aktivitas di atas tanah, sehingga setiap manusia pasti 

memiliki hubungan yang erat dengan tanah. Oleh karena itu persoalan dan 

hal-hal yang berkaitan dengan tanah ini perlu ditata dan dibuatkan 

perencanaan dengan hati-hati dan penuh kearifan.
1
 Arti penting tanah bagi 

manusia sebagai individu maupun Negara, secara konstitusi diatur dalam 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal tersebut berarti secara konstitusi, 

hak-hak kita sebagai bangsa dan warga negara Indonesia sudah diberikan 

dalam hal pemanfaatan tanah, dimana dalam hal ini, Negara berperan sebagai 

yang mengatur tata kelola tanah di Indonesia agar terciptanya tertib hukum, 

keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam kehidupannya. 

                                                      
1
 H.Bagindo Syarifuddin, M. Yamin Jinca, M. Said Nisar, Seminar Mobilisasi Tertib 

Pertanahan Dalam PJP II, Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan: 1996.  
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Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan bumi atau 

tanah, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam hukum pertanahan di 

Indonesia dikenal asas kenasionalan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 

ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa, “Seluruh wilayah Indonesia adalah 

kesatuan Tanah Air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai 

bangsa indonesia” dan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa, “Seluruh bumi, 

air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa 

adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan 

kekayaan nasional”.
2
 

Dominasi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tanah dibidang 

ekonomi diwujudkan melalui pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan 

UUPA dengan berbagai jenis hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan, Hak Guna Usaha dan sebagainya. Akibat pemanfaatan tanah 

sesuai dengan kebutuhan manusia melalui perbuatan hukum sering 

menimbulkan hubungan hukum sebagai contoh pemilikan hak atas tanah. 

Selain itu tanah juga sering menjadi obyek yang sangat subur untuk dijadikan 

ladang sengketa oleh berbagai pihak dan kelompok.
3
 

                                                      
2
 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
3 
Arif Budiman, Fungsi Tanah dan Kapitalis, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 69 
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Hal tersebut menyebabkan pendaftaran tanah menjadi suatu hal yang 

sangat penting peranannya dalam masyarakat guna memberikan kepastian 

hukum atas tanah yang mereka tempati. Selain dalam UUPA, pendaftaran 

mengenai tanah juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diubah dengan 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan 

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan tersebut yang menjadi dasar 

hukum bagi Pemerintah dalam hal menyelenggarakan pendaftaran tanah di 

Indonesia. 
4
Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam peta dan daftar, mengenai 

bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda 

bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik 

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.  

                                                      
4
 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 



 5 

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA, maka akibat hukum dari 

pendaftaran tanah itu adalah berupa diberikannya surat tanda bukti hak yang 

lazimnya dikenal dengan sebutan sertipikat tanah yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah. Sertipikat tanah 

yang diberikan itu akan memberikan arti dan peranan penting bagi pemegang 

hak yang bersangkutan.  

Pengertian sertipikat adalah tanda bukti atas tanah yang telah terdaftar 

oleh badan resmi yang sah dilakukan oleh Negara atas dasar Undang-undang. 

Maka, sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat 

serta memberikan rasa aman dan tenteram bagi pemiliknya, segala sesuatu 

akan mudah diketahui yang sifatnya pasti, bahkan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum.
5
 

Pada Pasal 19 tersebut tercantum ketentuan-ketentuan umum dari 

pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu:
6
  

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: 

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 

                                                      
5
 Nae, Fandri Entiman, Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Sudah 

Bersertipikat, (Jurnal Lex Privatum, Vol. I/No. 5, 2013), hal. 62 
6
  Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agaria. 
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c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara 

dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 

(4) Dalam peraturan pemerintah diatur biata-biaya yang bersangkutan 

dengan pendaftaran termasuk dalam ayat (2) diatas, dengan ketentuan 

bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-

biaya tersebut.  

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut merupakan ketentuan 

yang ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran 

tanah di seluruh Indonesia, yang sekaligus juga merupakan dasar hukum bagi 

pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka memperoleh jaminan kepastian 

hukum berkenaan dengan hak atas tanah yang memberikan kepastian 

mengenai:
7
  

1. Hak atas tanah: apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bagunan, 

hak pakai atau hak pengelolaan. 

2. Siapa yang mempunyai tanahnya: hal ini penting sekali karena 

perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan tanah tersebut hanyalah 

sah jika dilakukan oleh pemegang haknya.  

3. Tanah yang dimiliki letak, luas, batas-batasannya hal ini sangat penting 

untuk pencegah sengketa. 

                                                      
7
 Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan Tentang Tanah, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 80 
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4. Hukum yang berlaku terhadap tanah tersebut supaya lebih mudah 

mengetahui wewenang apa saja serta kewajiban pemegang hak atas 

tanah. 

Artinya, baik secara Konstitusi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan tanah telah menjadi payung 

hukum atas segala hal yang berhubungan dengan tanah. Apabila dikemudian 

hari, terjadi sengketa atau permasalahan terhadap suatu bidang tanah tersebut, 

maka surat tanda bukti hak atau sertipikat tanah tadi dapat berfungsi 

mendorong tertibnya suasana hukum yang damai dan dapat mendorong 

terciptanya suasana yang kondusif.
8
 Namun, dalam pelaksanaannya atau 

praktiknya, untuk mencapai apa yang dicita-citakan (das sein) seringkali tidak 

sesuai dengan dengan apa yang terjadi di masyarakat (das sollen).  

Dalam praktek sekarang ini berkenaan dengan sertipikat tanah, tidak 

jarang terjadi terbitnya 2 (dua) atau lebih sertipikat tanah di atas satu bidang 

tanah yang sama. Dua atau lebih sertipikat tanah yang terbit di atas tanah 

yang sama ini lazimnya dikenal dengan tumpang tindihnya (overlapping) 

sertipikat yang membawa akibat ketidakpastian hukum pemegang hak-hak 

atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 

di Indonesia.
9
 Di Indonesia sendiri sudah terdapat ketentuan atau mekanisme 

pendaftaran hak atas tanah dengan tujuan memberikan kepastian hukum atas 

kepemilikan suatu bidang tanah.  

                                                      
8
 M. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Jakarta: Mandar 

Maju, 2008), hal. 207 
9
 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan 

Pelaksanaannya, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 73 
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Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum 

harus dapat memberikan kepastian dan dijadikan sebagai jalan keluar dalam 

penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun 

kelompok, baik masyarakat maupun negara.  

Untuk membangun dan menegakkan hukum nasional maka diperlukan 

kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan independen untuk 

menyelenggarakan hukum demi keadilan. 
10

Kekuasaan kehakiman 

dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang 

berada di bawahnya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan 

Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata 

Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.  

Setiap badan peradilan memiliki wewenangnya masing-masing, 

sedangkan Mahkamah Agung adalah puncak dari semua badan peradilan. 

Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus segala 

perkara perdata dan sipil bagi semua penduduk warga Negara maupun warga 

asing, Peradilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara-perkara perdata yang meliputi perkawinan, perceraian, 

warisan, dan wakaf terkhusus bagi orang-orang beragama Islam, Peradilan 

                                                      

10
 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2008), hal. 17 
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Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang 

dilakukan oleh anggota TNI/Polri, dan Peradilan Tata Usaha Negara 

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang berkaitan 

dengan keputusan Tata Usaha Negara.
11

  

Lalu apabila terdapat sengketa tentang tumpang tindih kepemilikan 

sertipikat tanah, hal tersebut menjadi ranah badan peradilan mana? 

Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara tersebut? Apakah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tumpang tindih kepemilikan 

tanah karena karena tanah merupakan bidang hukum perdata? Atau 

Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, 

dan memutus sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah karena sertipikat 

tanah yang dikeluarkan adalah dari Pejabat Tata Usaha Negara? Hal ini 

membuat masyarakat menjadi bingung apabila di kemudian hari terjadi 

sengketa tumpang tindih kepemilikan sertipikat tanah. Ke Pengadilan mana 

mereka harus menyelesaikan sengketa yang terjadi itu?  

Cairnya batas-batas kewenangan yuridiksi yang menyelesaikan 

permasalahan pertanahan menjadikan masalah pertanahan sebagai suatu 

wilayah hukum yang abu-abu (legal grey area), sebagaimana dapat dilihat 

dari problematisnya hubungan antara hukum administrasi khususnya dengan 

hukum perdata dalam penyelesaian permasalahan pertanahan. Dalam kondisi 

                                                      
11

 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara, Cet. I (Jakarta: Prestasi 

Pustakaraya, 2010), hal. 298-302  
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seperti itu, sering tidak mudah untuk ditentukan makna “keabsahan 

sertipikat” maupun “kepemilikan sertipikat” bagi peradilan umum maupun 

bagi peradilan administrasi. Beberapa putusan pengadilan perdata, baik dalam 

konteks peradilan umum maupun peradilan agama, dalam sengketa perdata 

menyangkut pertanahan yang terkait sertipikat tanah menyatakan agar 

“keabsahan” sertipikat hak atas tanah diuji terlebih dahulu oleh peradilan 

administrasi namun sebaliknya jamak ditemui peradilan administrasi 

menyatakan agar peradilan umum memutus terlebih dahulu soal 

“kepemilikan” nya sekalipun yang digugat adalah “keabsahan” suatu 

sertipikat.
12

 

Contoh masalah yang berkaitan dengan hal-hal diatas adalah kasus yang 

terjadi pada tahun 2017 tepatnya tanggal 28 Agustus 2017, yang termuat 

dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Mataram No: 

161/G/2017/PTUN.MTR. Kasus tersebut terjadi antara Monica Party sebagai 

Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara 

sebagai Tergugat diatas sebidang tanah yang sama yang terletak di Desa 

Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dimana Penggugat 

memiliki sebidang tanah yang terbagi atas 2 (dua) sertipikat, yaitu Sertipikat 

Hak Milik Nomor: 109/Desa Malaka, terbit pada tanggal 30 September 2006 

dengan Surat Ukur No. 91/Malaka/2006, tanggal 27 Juni 2006 dengan luas 

tanah 5.880 m
2
 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00262, terbit pada tanggal 

27 Februari 2012, dengan Surat Ukur No. 315/Malaka/2012, tanggal 14 

                                                      
12

 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1993), hal. 172 
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Februari 2012 dengan luas tanah 7.096 m
2
, yang kedua sertipikat tersebut atas 

nama Marjani (alm) suami Penggugat. Tanah Penggugat tersebut tumpang 

tindih dengan Suparno yang juga memiliki sertipikat atas tanah tersebut 

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00920/Desa Malaka, tanggal 09 Juni 

2017, dengan Surat Ukur Nomor: 01043/MLK/2017, tanggal 05 April 2017 

dengan luas 10.400 m
2
 atas nama Suparno.  

Tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan 

sertipikat objek sengketa diatas tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan 

dan persetujuan Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang- 

undangan yang berlaku yaitu Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi 

bahwa sebelum bidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan: 

a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan, 

b. Penetapan batas-batasnya.  

Sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa 

seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan 

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis 

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata 

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, atau 

dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.  
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Hal tersebut membuat Penggugat merasa keberatan dan dirugikan yang 

pada akhirnya yang bersangkutan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada 

Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Kota Mataram dengan menempatkan Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara selaku Pejabat Tata Usaha 

Negara sebagai Tergugat. Namun gugatan Penggugat tidak diterima oleh 

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan salah satu pertimbangan 

Hakim yang menyebutkan bahwa kebenaran dan keabsahan Penggugat 

sebagai pihak yang memiliki tanah dalam Objek Sengketa harus dibuktikan 

terlebih dahulu dan hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. 

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Peneliti menganggap bahwa 

persoalan tentang tanah, khususnya penyelesaian sengketa tentang tumpang 

tindih kepemilikan sertipikat tanah masih relevan untuk dibahas. Maka dari 

itu, Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk 

skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA 

TUMPAH TINDIH KEPEMILIKAN SERTIPIKAT TANAH OLEH 

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN 

NO. 161/G/2017/PTUN.MTR)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Peneliti merumuskan ke 

dalam 2 (dua) pokok permasalahan penelelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewenangan mengadili sengketa tumpang tindih kepemilikan 

sertipikat tanah oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha 

Negara? 

2. Bagaimana penerapan kompetensi absolut oleh Hakim Tata Usaha Negara 

pada sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah menurut UU No. 5 

Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kewenangan mengadili sengketa tumpang tindih 

kepemilikan sertipikat tanah oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata 

Usaha Negara. 

2. Untuk mengetahui penerapan kompetensi absolut oleh Hakim Tata Usaha 

Negara pada sengketa tumpang tindih kepemilikan sertipikat tanah 

menurut UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 

Tahun 2009. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan 

praktis, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam hal jika terjadi sengketa 

tumpang tindih kepemilikan tanah. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan, 

atau bahan pustaka secara lebih mendalam bagi pengetahuan tentang hal-

hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tumpang tindih 

kepemilikan tanah.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi karya 

Tugas Akhir ini, Peneliti akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna 

memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. 

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Kelima 

bab tersebut adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari penganalisaan 

masalah yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat yang dikeluarkan oleh 

Pejabat Kantor Pertanahan yang mengakibatkan sengketa tumpang tindihnya 

kepemilikan tanah. Teori-teori lebih banyak diambil dari literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam 

menganalisa data.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, Peneliti akan menjelaskan metode yang digunakan dalam 

melakukan penelitian yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode 

penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah 

metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini, Peneliti akan membahas hal-hal yang relevan terhadap 

rumusan permasalahan yaitu, analisa mengenai kewenangan mengadili 

sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah antara Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Tata Usaha Negara, dan analisa mengenai penerapan kompetensi 

absolut pada Hakim Tata Usaha Negara pada sengketa tumpang tindih 

kepemilikan tanah. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Isi dari Bab ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari Penulis 

yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. 
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