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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini informasi bergerak dengan cepat dan 

mengharuskan Indonesia untuk beradaptasi. Sebagai bagian dari masyarakat 

informasi dunia, Indonesia harus memiliki pengaturan mengenai pengelolaan 

informasi dan transaksi komunikasi sehingga pembangunan teknologi 

informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh 

lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara
1
. 

Perubahan ini tentunya membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi 

kehidupan manusia dari berbagai bidang antara lain dalam bidang politik, 

ekonomi, sosial, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi membuat hidup manusia semakin berkembang. 

Semua kenyataan yang terlihat tersebut ensensinya berawal dari kebutuhan 

manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan dalam meningkatkan 

kualitas hidup tersebut, manusia membutuhkan informasi yang cepat dan tepat.  

Teknologi informasi terus berkembang sebagai akibat dari tuntutan 

perkembangan zaman yang semakin modern, diiringi dengan bermunculan 

situs jejaring sosial di dunia maya yang mempermudah dalam bertukar 

informasi. Dengan akses yang sangat luas di jejaring sosial, tindak pidana 

dapat berkembang dengan pesat. Salah satu tindak pidana tersebut adalah 

                                                           
1
 Bdk.Konstitusi Menimbang huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm.1.  
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penghinaan (beleediging) tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 310- Pasal 

311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2
 oleh pembentuk Undang-Undang, 

untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang, khususnya orang yang 

kehormatan dan nama baiknya dicemarkan.  

Setiap orang memiliki harga diri baik kehormatan maupun nama baik. Jika 

kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain, maka 

ia wajib mempertahankan kehormatan dan nama baiknya tersebut dengan 

caranya sendiri, misalnya dengan membalas penghinaan pula, memukul si 

pembuat, bahkan bisa jadi sampai dengan membunuh. Berkaitan dengan 

perkembangan teknologi informasi, tindak pidana penghinaan juga dilakukan 

di dunia maya, khususnya di jejaring sosial. Di masa sekarang ini, internet 

memang menjadi media yang mudah bagi masyarakat untuk saling 

berinteraksi, saling mengutarakan pendapatnya, baik itu melalui facebook, 

twitter, whatsapp, email, dan sebagainya. Namun demikian, kemudahan 

berinteraksi ini dapat memungkinkan terjadinya gesekan-gesekan yang dapat 

menimbulkan permasalahan. Misalnya media sosial sering digunakan sebagai 

medium untuk melakukan pencemaran nama baik yang menimbulkan rasa 

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 

berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antargolongan
3
.  

                                                           
2
  Selanjutnya akan disebut KUHP. 

3
 Menkominfo Rudiantara, “Hukuman Pencemaran Nama Baik di Dunia Internet UU ITE Lebih 

Kejam dari KUHP Buatan Penjajah Belanda Perlu Segera Direvisi”, Wartapena News, Internet, 

diunduh pada tanggal 14 Maret 2016, www.https://wartapena.com/hukuman-pencemaran-nama-

baik-di-dunia-internet-uu-ite-lebih-kejam-dari-kuhp-buatan-penjajah-belanda-perlu-segera-

direvisi/html.  

http://www.https/wartapena.com/hukuman-pencemaran-nama-baik-di-dunia-internet-uu-ite-lebih-kejam-dari-kuhp-buatan-penjajah-belanda-perlu-segera-direvisi/
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http://www.https/wartapena.com/hukuman-pencemaran-nama-baik-di-dunia-internet-uu-ite-lebih-kejam-dari-kuhp-buatan-penjajah-belanda-perlu-segera-direvisi/
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 Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik
4
, tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, 

dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa:  

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi 

elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik”. 

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 

ayat (3) UU ITE jika dirinci terdapat unsur-unsur, sebagai berikut: 

1. Setiap orang; 

2. Dengan sengaja; 

3. Objeknya: 

a) Informasi elektronik; dan/atau 

b) Dokumen elektronik. 

4. memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 

Ancaman pidana jika melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut diatur 

dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE 19/2016, adalah: 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh 

ratus lima puluh juta rupiah)”. 

                                                           
4
 Selanjutnya akan disebut UU ITE. 
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 UU ITE yang baru ini (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik) mengatur sejumlah ketentuan terkait hak pelapor, 

kewajiban polisi hingga objek perkara. Salah satunya terkait ancaman pidana 

pencemaran nama baik yang turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara
5
. 

Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur baik 

pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya menurut 

Penulis sering disorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh 

masyarakat. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan 

menyampaikan pendapat di masyarakat. Di Indonesia, aturan mengenai 

penghinaan ini masih dipertahankan. Dengan adanya aturan tersebut menurut 

Penulis alasannya adalah hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama 

baik adalah character assassination (pembunuhan karakter).  

Dalam kesempatan ini, menarik untuk melihat bagaimana hakim 

mencari dan menggunakan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan tindak 

pidana pencemaran nama baik. Dalam putusan tindak pidana pencemaran nama 

baik No.686/Pid.Sus/2016/PN.Smg Hakim memutus terdakwa dihukum 

penjara 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara masing-masing sebesar 

Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), dan menyesuaikan Pasal 27 ayat (3) jo. 

Pasal 45 ayat (1) UU ITE Alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk 

memutus perkara tersebut antara lain:  

                                                           
5
 Mei Amelia, “UU ITE, Polri: Tersangka Pencemaran Nama Baik Tak Bisa Langsung Ditahan”, 

Detik News, Internet, diunduh pada tanggal 29 November 2016, 

www.https://news.detik.com/berita/d-3357595/uu-ite-polri-tersangka-pencemaran-nama-baik-

tak-bisa-langsung-ditahan/html. 
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1. Keterangan saksi; dan 

2. Screenshot/printscreen. 

 Maka dalam hal ini dapat diputus dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 

ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berkaitan dengan alat bukti surat yaitu 

screenshot/printscreen, Penulis tertarik untuk membuktikan otentisitas atau 

keaslian dari alat bukti tersebut. jika ditinjau dari konsep alat bukti elektronik 

beserta cetakannya. Menurut Pasal 5 ayat (4) UU ITE, sesuatu dapat disebut 

dengan alat bukti elektronik bila memenuhi syarat formil dan syarat materil 

yang diatur dalam Pasal 6; Pasal 15; Pasal 16 UU ITE. 

 Syarat formil yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa 

informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut 

perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, sedangkan syarat materil 

yang diatur dalam Pasal 6; Pasal 15; Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya 

informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya; 

keutuhannya; dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan 

materil yang dimaksud, dalam banyak hal dan apabila dokumen/surat yang 

menjadi alat bukti asli datanya, dapat dibutuhkan Ahli Digital Forensic
6
. 

 Idealnya Penyidik menggunakan bantuan Ahli Digital Forensic untuk 

mengakuisisi data pada perangkat elektronik yang diduga digunakan oleh 

pelaku, untuk membuktikan orisinalitas atas keaslian alat bukti 

                                                           
6
 Josua Sitompul, 2013,“Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik”, Hukum Online, 

Internet, diunduh pada tanggal 17 Desember 2018, 

www.https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-

elektronik/html.  
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screenshot/printscreen tersebut. Apabila pelaku sudah mengakui bahwa hasil 

screenshot/printscreen merupakan perbuatannya, maka penyidik dapat melihat 

alat bukti lain. Penyidik bisa mencetak rekam jejak atau browser history pelaku 

pada saat pelaku melakukan upload gambar atau video maupuan menulis 

sesuatu. Bahkan tidak menutup kemungkinan, penyidik bisa menemukan 

konten pencemaran nama baik oleh pelaku ke dalam media sosial. Dengan 

demikian, penulis tertarik untuk melihat bagaimana kekuatan pembuktian hasil 

cetakan (screenshot/printscreen), terutama terkait kesahihan dalam 

persidangan tindak pidana pencemaran nama baik. Ketertarikan tersebut 

Penulis tuangkan dalam penelitian dengan judul: “KEKUATAN 

PEMBUKTIAN HASIL CETAKAN (SCREENSHOT/PRINTSCREEN) 

DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN TINDAK 

PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN 

NO.686/PID.SUS/2016/PN.SMG)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis menguraikan perumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kekuatan pembuktian hasil cetakan (screenshot/printscreen) 

dalam persidangan? 

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menggunakan alat bukti 

(screenshot/printscreen) dalam Putusan No.686/Pid.Sus/2016/PN.Smg? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian hasil cetakan 

(screenshot/printscreen) dalam persidangan. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengesahkan alat bukti 

(screenshot/printscreen) dalam Putusan No.686/Pid.Sus/2016/PN.Smg. 

D. Manfaat Penelitian 

Ada 2 (dua) manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat teoretis, dan praktis. 

Manfaat tersebut adalah: 

1. Manfaat Teoretis:  

a) Dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya 

ilmu hukum pidana; 

b) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis: 

a) Dapat menambah wawasan, baik bagi Penulis maupun bagi pembaca; 

b) Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi aparat penegak hukum, 

khususnya hakim dan instansi terkait dalam menetapkan sah atau tidak 

alat bukti elektronik dalam pemeriksaan tindak pidana pencemaran nama 

baik. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu metode yang digunakan pada saat 

melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi 

secara lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga 

tujuan penelitian dapat terwujud. Metode penelitian yang akan digunakan 

Penulis untuk penelitian ini adalah: 
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1. Metode Pendekatan 

Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah Metode Kualitatif. 

Metode kualitatif yaitu metode yang berorientasi pada hal-hal yang 

berbeda di lapangan atau bersifat natural bertujuan untuk mengumpulkan 

berbagai pendapat, informasi, tanggapan yang berkaitan dengan masalah 

agar masalah tersebut dapat selesai dan bermanfaat secara praktis dan 

akademis. Metode ini menggunakan interaksi langsung antara Penulis 

dengan sumber data tindak pidana cyber. Bentuk dari metode kualitatif 

dituangkan dalam kalimat atau kata-kata dan tidak menggunakan rumusan 

matematis atau statistik dalam melakukan analisis terhadap data yang 

diperoleh. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah deskriptif 

analitis. Bentuk deskriptifnya yaitu dengan menggambarkan kekuatan 

pembuktian hasil cetakan (screenshot/printscreen) dan pertimbangan 

Hakim dalam pemeriksaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan 

studi putusan Pengadilan Negeri Semarang secara rinci, sistematis, dan 

menyeluruh. Data ini nantinya akan dianalisis berdasarkan hukum positif 

yang berlaku yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

penggunaan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan delik pencemaran 

nama baik. Sebagai alat analisis akan digunakan pendapat para ahli yang 
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relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, dan putusan 

atau pendapat hakim yang kemudian dapat memberikan saran atau 

kesimpulan. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan 

penerapan pidana khusus penggunaan alat bukti elektronik dalam 

pemeriksaan delik pencemaran nama baik, terutama dalam kasus tindak 

pidana pencemaran nama baik No.686/Pid.Sus/2016/PN.Smg yang diputus 

di Pengadilan Negeri Semarang. Adapun elemen penelitiannya adalah 

berkas kasus tindak pidana pencemaran nama baik 

No.686/Pid.Sus/2016/PN.Smg, Hakim yang memutus kasus tersebut (atau 

yang mewakili) serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

putusan tersebut. 

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data dan cara 

yang digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan tujuan 

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a) Studi lapangan 

Studi lapangan yaitu studi yang dilakukan dengan turun langsung 

ke pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian 

lapangan dilakukan melalui wawancara yang dilakukan terhadap Hakim 
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Ketua yang memutus Putusan No.686/Pid.Sus/2016/PN.Smg. adapun 

lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang. 

b) Studi Pustaka. 

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, 

perundang-undangan, serta makalah yang berhubungan dengan obyek 

yang diteliti. Studi pustaka yang dilakukan meliputi studi terhadap 

Bahan Hukum Primer; Sekunder; dan Tersier: 

1) Bahan Hukum Primer. 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dari ketentuan 

hukum positif yang mengikat yaitu merupakan aturan hukum positif 

yang berlaku dalam hukum yang mengatur perihal alat bukti 

elektronik dalam pemeriksaan tindak pidana pencemaran nama baik. 

dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer berupa:  

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana
7
; 

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

                                                           
7
 Selanjutnya akan disebut KUHAP. 
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d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

 

2) Bahan Hukum Sekunder. 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami hukum primer yaitu informasi seperti 

rancangan Undang-Undang, jurnal ilmiah, pendapat pakar hukum, 

artikel dan dokumen Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 

686/Pid.Sus/2016/PN.Smg. 

3) Bahan Hukum Tersier. 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder
8
. Bahan hukum 

tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia bilamana dibutuhkan saat 

penelitian dilaksanakan. 

c) Wawancara. 

Wawancara adalah percakapan antara 2 (dua) orang  atau lebih 

yaitu antara yang mewawancara dan yang diwawancara. Metode 

wawancara untuk memperoleh data primer akan dilakukan terhadap 

Hakim Ketua yang memutus kasus, di dalamnya berisi elemen alat 

bukti elektronik dalam pemeriksaan tindak pidana pencemaran nama 

                                                           
8
Burhan Ashshofa, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.78. 
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baik No. 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg. Wawancara akan dilaksanakan 

dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai 

pedoman. 

5. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data 

Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data, maka dari data yang 

telah diperoleh akan melalui tahap pengolahan data untuk dilakukan 

editing dan diperiksa. Data yang relevan dengan perumusan masalah akan 

digunakan, sedangkan yang tidak relevan akan diabaikan. Data tersebut 

kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan 

selanjutnya disajikan dalam bentuk skripsi. Adapun penyusunannya 

dilakukan melalui dua tahap, yaitu: 

a. Editing 

Tahap ini akan dilakukan kegiatan memeriksa serta meneliti data yang 

telah terkumpul untuk mengetahui apakah hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang 

ada. 

b. Menganalisis Data 

Tahap menganalisis data ini dilakukan pengkajian terhadap kumpulan 

data berupa perumusan ataupun kesimpulan. 

c. Menyusun Data 

Tahap ini semua data Penulis disusun secara sistematis, untuk 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan 
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masalah dan mempermudah Penulis untuk melakukan tahap selanjutnya 

yaitu menganalisa data. 

 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

analisis kualitatif, karena data yang digunakan sifatnya deskriptif. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dilakukan 

pada data yang tidak bisa dihitung dan berwujud kasus. Data yang 

disajikan berupa uraian yang dikaitkan dengan fakta; kondisi; akibat; serta 

situasi selama penelitian. Hasil analisis penelitian disusun dalam laporan 

penelitian berbentuk skripsi. 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi akan dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab dibagi 

menjadi sub-sub bab. Hal ini dimaksud agar lebih jelas dan mudah dipahami. 

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

Bab I adalah bab Pendahuluan yang ini menguraikan latar belakang; 

perumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; metode penelitian; 

serta sistematika penulisan. 

Bab II adalah bab Tinjauan Pustaka yang ini menguraikan tentang teori atau 

kajian pustaka mengenai gambaran tentang pengertian pembuktian dalam 

peradilan pidana beserta jenis-jenis dari sistem pembuktian; pengertian alat 

bukti beserta macam-macam alat bukti dan kekuatan pembuktian; pengertian 

alat bukti elektronik; kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dilihat dari 
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syarat formil dan syarat materil; pengertian tindak pidana beserta unsur-unsur 

dari tindak pidana; dan bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Bab III adalah bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang ini menguraikan 

Profil Pengadilan Negeri Semarang; menganalisis Posisi Kasus; analisa hasil 

penelitian mengenai gambaran tentang kekuatan pembuktian hasil cetakan 

(screenshot/printscreen) dalam pemeriksaan tindak pidana pencemaran nama 

baik dalam studi Putusan No.686/PID.SUS/2016/PN.SMG dilihat dari syarat 

formil dan materil; serta pertimbangan Hakim untuk menetapkan sah atau 

tidak alat bukti elektronik dalam pemeriksaan tindak pidana pencemaran 

nama baik No.686/Pid.Sus/2016/PN.Smg. 

Bab IV adalah bab Penutup yang ini menguraikan kesimpulan yang 

merupakan jawaban singkat dari permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian antara lain tentang kekuatan pembuktian hasil cetakan 

(screenshot/printscreen) dan pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan tindak 

pidana pencemaran nama baik dalam studi Putusan 

No.686/PID.SUS/2016/PN.SMG dan pertimbangan Hakim menggunakan sah 

atau tidak alat bukti elektronik dalam pemeriksaan tindak pidana pencemaran 

nama baik No.686/Pid.Sus/2016/PN.Smg, dilanjutkan dengan beberapa saran 

sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. 


