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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perubahan kehidupan manusia pada era globalisasi sekarang ini terjadi dengan 

cepat, karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggihnya 

dan kian cepatnya sehingga mau tidak mau masyarakat terkena dampaknya. 

Dalam segala bidang, manusia terus menerus mengalami perubahan karena ilmu 

pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cakrawala berpikir kian hari 

kian maju. Namun sebaliknya, dampak dari perkembangan jaman itu sendiri tidak 

hanya bergerak kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi negatifnya kepada 

umat manusia karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut seperti pedang 

bermata dua. Hanya tinggal yang diberi akal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini 

memilih, mau kearah yang benar atau salah demi mewujudkan keinginannya.
1
 

 

Semakin sulitnya perekonomian dunia yang berimbas pada terkendalanya 

pertumbuhan perekonomian Indonesia sehingga baik industri maupun masyarakat 

semakin sulit untuk menata perekonomian mereka. Untuk menekan biaya operasi 

bagi industri maupun usaha bahkan rumah tangga, mereka menyiasati dengan 

melakukan manipulasi pemakaian listrik yang menjadi kebutuhan mereka 

walaupun beresiko tinggi. 

 

                                                           
1
 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 7.  
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Listrik merupakan energi yang tidak nampak, namun dapat dirasakan dan 

dinikmati manfaatnya, serta mempunyai tingkat bahaya yang sangat bervariatif. 

Terhadap hal ini timbul pertanyaan mengapa untuk menekan biaya operasi dan 

penghematan, mereka melakukan upaya manipulasi pemakaian listrik walau 

beresiko tinggi bahkan nyawa menjadi taruhannya. Hal ini dapat dipahami karena 

saat ini energi listrik sudah menjadi kebutuhan pokok, baik bagi kelangsungan 

usaha industri, perekonomian bahkan rumah tangga. Selain mudah untuk 

melakukan manipulasi sistim alat ukur (Kwh meter), juga sangat mudah untuk 

melakukan penyambungan secara langsung walaupun beresiko tinggi. Di lain sisi, 

sistem pengawasan dan pengendalian dari institusi yang membidangi kelistrikan 

yaitu PT PLN (Persero) terhadap pelanggan maupun non pelanggan yang 

melakukan manipulasi atau pencurian aliran listrik tidak pernah membawa efek 

penjeraan. 

 

Kejahatan pencurian tenaga listrik pada dasarnya merupakan pemakaian listrik 

yang tidak terdaftar atau didaftarkan sebagai pelanggan listrik dengan melalui 

mekanisme penyambungan langsung pada jaringan listrik milik PT PLN (Persero) 

di seluruh wilayah kerja PT PLN (Persero), untuk dinikmati baik sebagai sumber 

listrik rumah tangga, perkantoran, usaha, industri dan lainnya maupun penerangan 

dan catu daya peralatan yang menggunakan tenaga listrik. 

 

Pemakaian listrik ilegal dan pencurian aliran listrik menimbulkan kerugian bagi 

PT PLN (Persero) dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan atau tindak 

kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Perilaku 
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menyimpang sebagai tingkah laku yang dinilai menyimpang dari aturan-aturan 

normatif yang berlaku. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang 

nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau 

keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun 

ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi 

berlangsungnya ketertiban sosial. 

 

Usaha-usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan 

berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Sebagaimana dikemukan oleh 

Barda Nawawi Arief, bahwa dunia modern sepenuhnya menyadari akan problem 

yang akut ini (maksudnya problem tentang kejahatan). Orang demikian sibuk 

melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan 

menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-

sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini 

adalah sebaliknya, kejahatan bergerak terus.2 

 

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana 

dengan sanksinya yang berupa pidana, namun demikian usaha inipun masih sering 

dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah 

kejahatan ini menurut Herbert L. Packer sebagaimana Barda Nawawi Arief, 

bahwa usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggenakan pidana 

pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu 

persoalan sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.
3 

 

                                                           
2
 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 16-17. 
3
 Ibid, hlm. 17. 
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Penyambungan langsung atau kejahatan pencurian aliran listrik yang sangat rawan 

akan resiko nyawa dan kerugian negara yang ditimbulkan, harus dilakukan 

penegakan hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pendekatan 

keperdataan/pendekatan non penal maupun pendekatan yang bersifat 

penghukuman/penal dalam penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan 

pemakaian tenaga listrik atau pencurian tenaga listrik sudah diatur dalam tata 

peraturan perundangan tentang ketenagalistrikan.  

 

Berdasarkan data PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, maka diketahui bahwa 

terjadi peningkatan jumlah kasus pencurian aliran listrik berdasarkan laporan 

kegiatan Operasi Pemutusan Aliran Listrik (OPAL), yaitu pada tahun 2012 terjadi 

sebanyak 3.295 kasus, tahun 2013 terjadi sebanyak 3.675 kasus dan sampai 

dengan bulan November 2014 terjadi sebanyak 3.892 kasus.
4
   

 

Sesuai dengan di atas data maka dapat dinyatakan bahwa pencurian aliran listrik 

mengalami peningkatan secara kuantitas dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan 

berbagai upaya hukum atas pencurian tersebut. Pendekatan Non Penal terhadap 

penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik berpedoman pada Keputusan Direksi PT 

PLN (Persero) Nomor: 68.K/010/DIR/2000 tentang Penertiban Pemakaian Listrik, 

Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik. Di mana dalam 

Keputusan Direksi ini secara jelas dan tegas pada Pasal 6 Ayat (1), penerapan non 

penal hanya dapat diterapkan pada kategori Pelanggan. Pasal 6 Ayat (2)  

menyatakan bahwa bagi pelaku penyalahgunaan tenaga listrik atau pencurian 

                                                           
4
 http://www.antarasumsel.com/print/279412/pencurian-listrik-di-lampung-sangat-tinggi. Diakses 

16 Desember 2014 
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aliran listrik dalam kategori "Bukan Pelanggan" harus dilakukan dengan 

pendekatan penal. 

 

Semangat dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) ini sudah sejalan dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, namun dalam 

tataran pelaksanaan di lapangan, apa yang telah dilakukan oleh PT PLN (Persero) 

cenderung kurang atau malahan mengabaikan pasal-pasal yang terkandung dalam 

undang-undang kelistrikan maupun Keputusan Direksi yang menjadi landasan 

operasional Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). 

 

Penanggulangan non penal lebih diutamakan dalam mengatasi kasus pencurian 

aliran listrik walaupun sebenarnya hal ini merupakan suatu kejahatan. Dalam 

penanggulangan melalui jalur penal, upaya penanggulangan terhadap pencurian 

aliran listrik ditujukan pada pelaku-pelaku pencurian aliran listrik. Artinya, 

pemidanaan dilakukan pada saat pencurian aliran listrik sudah dilakukan, 

kemudian penekanannya adalah pada tindakan represif dan reaktif. 

 

Upaya penanggulangan non penal tersebut, baik dengan pencegahan tanpa pidana 

(prevention without punishment) maupun mempengaruhi pandangan masyarakat 

mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of 

society on crime and punishment/mass media) sebenarnya mempunyai peranan 

strategis sebagai preventif untuk mencegah orang berbuat kejahatan. Karena 

sifatnya yang mencegah, males penanggulangan non-penal mesti memperhatikan 

berbagai aspek sosial-psikologis yang menjadi faktor kondusif penyebab orang 

melakukan kejahatan pencurian aliran listrik. Mengingat obyek yang dicuri 

bersifat abstrak, maka pendekatan penyelesaian tidak bisa diatasi semata-mata 
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oleh tindakan penal (pidana). Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak 

pencurian aliran listrik ini bisa diatasi dengan jalur non-penal namun dengan 

kriteria-kriteria tertentu. 

 

Hukum bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh 

setiap masyarakat (individu). Pada garis besarnya hukum merupakaH peraturan-

peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar keseimbangan hidup 

diantara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dalam hidup 

bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau diperhatikan tidak sesuai dengan 

apa yang diharapkan, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan 

yang tidak sama, seringkali tidak menghiraukan aturan hukum yang telah atau 

sudah ditetapkan. Ini terjadi karena kurang menyadari pentingnya serta akibat 

hukum yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada orang lain yang menjadi 

korban, bahkan mungkin akan mengakibatkan korban jiwa pada orang lain. 

 

Tenaga listrik merupakan komponen penting bagi negara dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan 

dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Undang-undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga 

listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah 

daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya 

menetapkan kebijakan-kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan 

usaha penyediaan tenaga listrik. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian 

dan menuangkan dalam Skripsi yang berjudul: "Analisis Kriminologis 

Kejahatan Pencurian Aliran Listrik di Kota Bandar Lampung" 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik di Kota 

Bandar Lampung?  

b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencurian aliran listrik di 

Kota Bandar Lampung?  

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian 

hukum kriminologi pada faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian aliran 

listrik dan upaya penanggulangan kejahatan pencurian aliran listrik. Lokasi 

penelitian ini adalah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan ruang 

lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2015. 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan 

pencurian aliran listrik di Kota Bandar Lampung 
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b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan kejahatan 

pencurian aliran listrik di Kota Bandar Lampung  

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini adalah:  

a. Kegunaan teoritis  

Secara teoritis hasil penellitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka 

memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum kejahatan pencurian 

aliran listrik di Kota Bandar Lampung. 

b. Kegunaan praktis  

Secara peraktis penelitian ini di harapkan dapat dijadikan acuan bagi penegak 

hukum hukum dan memberikan informasi bagi masyarakat tentang kajian 

kriminologi kejahatan pencurian aliran listrik di Kota Bandar Lampung. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis  

 

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, 

asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, 

dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitiaan atau penulisan. Kerangka 

teoritis digunakan sebagai acuan teori dalam suatu penelitian ilmiah.
 5 

 

 

 

                                                           
5
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.129. 
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a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan  

 

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai 

kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat 

penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam 

pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan 

atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang 

berada di tengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah 

anggota masyarakat. 

Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor 

etiologi) yaitu sebagai berikut: 

1) Teori yang menggunakan pendekatan biologis 

Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminolgi untuk menjelaskan sebab 

musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis. 

2) Teori yang menggunakan pendekatan psikologis 

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab 

musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian 

dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat 

kejahatan. 

3)  Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi 

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-

faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi 

social, proses-proses soisal, struktur-struktur social dalam masyarakat 

termasuk unsur-unsur kebudayaan.
 6

 

 

b. Teori Penanggulangan Kejahatan  

 

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal 

policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan 

melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan 

dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana 

                                                           
6
 Topo Santoso, 2008, Kriminologi, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 19. 
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sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana 

pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang 

lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti 

akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk 

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan 

dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

 

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan 

(politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu: 

1.   Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya 

meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi 

sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya 

pencegahan terjadinya kejahatan  

2.  Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan. 

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar
7
 

 

 

Menurut G Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan 

kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya 

sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan 

di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa 

pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang suatu 

kejahatan.
 8 

 

 

 

                                                           
7
 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.12.  

8
 Badra Nawawi Arif, Op. Cit. hlm.15.  
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2. Konseptual 

 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang ingin atau akan diteliti.
9
 

 

Berdasarkan pengertian di atas maka beberapa konseptual yang berkaitan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.
10

  

2. Kriminologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari kejahatan sebagai 

fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, 

pelanggaran undang-undang dan selalu menunjukan pada perbutan manusia 

dan juga batasan-batasan atau pandangan pada perbuatan manusia dan juga 

batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan 

ada apa yang dilarang,apa yang baik dan yang buruk,yang semuanya itu 

terdapat dalam undang-undang, kebiasaan dan adat-istiadat.
11

 

3. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat merugikan, dan menimbulkan 

begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga 

masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas 

kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan 

tersebut.
12

 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto. Loc.Cit. hlm.132. 

10
 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54. 

11
 Topo Santoso, 2008, Kriminologi, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 21. 

12
 Ibid, hlm. 23. 
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4. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang 

melanggar larangan itu. Kejahatan merupakan pelanggaran norma atau 

gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah 

dilakukan terhadap seorang pelaku.
13

 

5. Pelaku kejahatan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar 

atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku 

kejahatan harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum.
14

 

6. Pencurian adalah mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang 

lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.
15

 

7. Tenaga listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan 

listrik/energi dan dengan pengantaran tenaga listrik dalam jumlah yang cukup 

untuk menjalankan peralatan rumah tangga, peralatan kantoran, mesin industri 

dan menyediakan tenaga untuk lampu umum, alat memasak dan lain-lain 

dengan ini listrik merupakan energi yang tidak nampak, namun dapat dirasakan 

dan dinikmati manfaatnya, dengan Hal ini dapat dinyatakan di saat ini energi 

listrik sudah menjadi kebutuhan pokok, baik bagi kelangsungan usaha industri, 

perekonomian maupun rumah tangga.
 16 

 

 

                                                           
13

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina 

Aksara, 1993, hlm. 54. 
14

 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta, Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998. hlm. 82.  
15

 Kartini Kartono. Op.Cit, hlm.26. 
16

 http//www.pln.co.id/listrikdanketenagalistrikan/artikel/html. Diakses 15 Desember 2014. 
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E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini uraian mengenai penulisan secara teratur 

dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat 

memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap 

bab dalam penulisan skripsui ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi 

ini terdiri dari lima bab sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup 

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan yang memuat pengertian kajian kajian kriminologi, teori 

kriminologis tentang sebab-sebab kejahatan, pengertian kejahatan dan 

kejahatan pencurian, dasar hukum pencurian aliran listrik dan upaya 

penanggulangan kejahatan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi 

yaitu langkah-langkah ataun cara yang dipakai dalam penelitian memuat 

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan dan pengolahan 

data serta analisis data. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan 

yang dibahas, yaitu penyebab terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik 

di Kota Bandar Lampung dan upaya penanggulangan kejahatan pencurian 

aliran listrik di Kota Bandar Lampung.  

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi 

yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan 

dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

 


