
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Perlu kiranya penulis menguraikan judul skripsi ini terlebih dahulu, agar 

tidak terjadinya kesalahan dalam memahami judul: “Hukuman Penjara Bagi 

Anak Menurut Ulama NU Lampung dalam Perspektif Hukum Islam”.  

Hukuman; dalam bahasa Arab disebut ‘uqubah. Lafadz ‘uqubah menurut 

bahasa berasal dari kata: ,1 sedang menururt hukum pidana 

Islam, hukuman ialah seperti didefenisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai 

berikut, 

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memlihara 

kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan 

syara’.”  

Penjara dalam hukum Islam lebih dikenal dengan kata Al-Habsu berasal 

dari kata habasa, yang berarti mencegah, merintangi, menghalangi. Dan dalam 

kalimat Al-Sijnu Habsun Ihthiyaathiyun yang mengandung arti  ; penahanan 

sebagai tindakan pengamanan,3 yang secara detail arti kata habsun ialah 

tindakan pengamanan. Demikian yang dimaksud dengan penjara ialah upaya 

penahan seseorang sebagai upaya mencegah, merintangi dan menghalangi 

                                                           
1Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia, Cet-Ke IVX 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h. 952 
2Abdul Qodir Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamy, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-

‘Araby, tt), h. 609. 
3Ahmad Warson Munawwir, Ibid, h. 231. 
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untuk melakukan dan mengulangi (bagi mantan narapidana) kejahatan atau 

pelanggaran. 

Menurut Hukum Islam pengertian anak itu sendiri ; “adalah manusia 

yang belum dewasa atau belum cakap dalam bertindak dalam hukum yang 

mana dalam membawa hak dan kewajibannya belum dikatakan sebagai 

seorang mukallaf dalam arti orang dewasa dan mampu bertanggungjawab 

hukum”.4  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tertuang pada bab I ketentuan 

umum Pasal 1 angka tiga dikatakan bahwa pengertian anak adalah “Anak  yang  

Berkonflik  dengan  Hukum  yang selanjutnya  disebut  Anak  adalah  anak  

yang  telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18  (delapan  

belas)  tahun  yang  diduga  melakukan tindak pidana.”5 

    Ulama berasal dari bahasa Arab al-‘ulamau yang merupakan kata jama 

dari kata ‘alama yang memiliki arti kata yang sama dengan kata al-

mut’ahallimu yang mengandung arti yang terpelajar atau sarjana,6 sedang 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Ulama berarti seseorang yang ahli 

pengetahuan agama Islam.7 Adapun Ulama NU ialah mereka orang-orang yang 

terpelajar dan dalam pengetahuan ilmu agama Islamnya yang berasal dari 

                                                           
4Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,    

1991), h. 47.  
5Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, tt), h. 5. 
6Ahmad Warson Munawwir, Op. Cit. h. 966.  
7Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1995), h. 1520. 
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kalangan NU dan dengan  mengikuti dari salah satu Imam Madzhab besar yang 

empat. 

Hukum Islam; adalah titah syara’ yang berhubungan dengan mukallaf 

baik berupa tuntunan, kebolehan memilih atau menjadikan sesuatu sebagai 

sebab, syarat atau man’i adanya yang lain.8 Atau peraturan-peraturan dan 

ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-

Qur’an; hukum syara’.9 

Yang menurut para ahli fiqih sebagaimana dijelaskan oleh Hasby Ash-

Shidieqy tentang Hukum Islam, sebagai berikut; koleksi daya upaya ahli 

hukum untuk menetapkan syariat Islam sesuai dengan kekuatan masyarakat.10 

Berdasarkan uraian di atas, maksud dari judul skripsi ini adalah menelaah 

bagaimana pendapat Ulama NU Lampung mengenai Hukuman Penjara Bagi 

Anak dalam Perspektif  Hukum Islam. 

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun Alasan Memilih Judul ini adalah: 

1. Penulis melihat di Indonesia saat ini banyak sekali terjadi kasus 

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. 

2. Sumber data mengenai masalah yang dibahas cukup tersedia di 

perpustakan, sehingga penulis yakin dapat menyelesaikan pembahasan ini. 

3. Sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis jalani saat ini yaitu di Fakultas 

Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, dengan Jurusan Jinayah Siyasah. 

                                                           
8W.J.S. Poerwodarminta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: 

1997), h. 370 
9Sudarsono,  Kamus Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), h. 169  
10Hasby Ash-Shidieqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 44 
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C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara hukum yang segenap kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat harus dilandasi oleh tata hukum yang tertib berdasarkan tata 

urutan perundangan.11 Dan hukum sebagai formulasi untuk menciptakan 

kehidupan yang sejalan dengan kehendak dan nilai-nilai moral bangsa dan 

manusia, yang tujuan satu-satunya adalah mengadakan keselamatan, 

kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.12  

Penyimpangan terhadap kaedah hukum pada umumnya dikenakan 

tindakan hukum berupa sanksi (ancaman hukuman).13 Perbuatan melanggar 

hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro, adalah perbuatan yang memperkosa 

suatu hak hukum orang lain, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum 

si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan (geode sarden) atau dengan 

suatu kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang 

lain.14 

Dalam menjalankan kehidupan, manusia sebagai makhluk Allah SWT 

selain berhubungan dengan Tuhannya (habl min al-Allah) juga berhubungan 

dengan manusia lainnya (habl min al-Nas). Maka sadar atau tidak sadar akan 

dipengaruhi oleh lingkungan hidup di sekitarnya  sekaligus juga diatur oleh 

aturan-aturan atau norma-norma hidup bersama yang mengekang hawa nafsu 

dari masing-masing individu sebagai batasan atas segala perilaku masyarakat. 

                                                           
11Brosur Hukum, Kita Dalam Negara Hukum, Departemen HAM dan keamanaan, 

Dirjen Hukum dan Perundang-undangan,  Direktorat Penyuluhan Hukum,  h. 6. 
12Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2003), h. 15.  
13Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Sumur, 1993), h. 14. 
14Ibid.  
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Dinamisnya suatu individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya 

menjadikannya tidak luput dari adanya suatu kesalahan terhadap suatu aturan, 

baik sifatnya moril yang nantinya hanya Allah-lah yang memberikan sanksi 

atau hukuman di akhirat maupun kesalahan yang sifatnya dapat langsung 

diberikan suatu tindakan hukum berupa hukuman atas kesalahannya itu. 

Kemudian jika melihat paradigma anak (anak nakal) pada saat ini, yang 

kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari 

bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong 

tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak 

mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami 

pertumbuhan. Oleh karena itu mereka begitu mudah untuk terjerumus 

melakukan tindakan melanggar hukum. Indonesia Police Watch (IPW) merilis 

sejumlah kejahatan yang dilakukan anak-anak di bawah umur. Sebagian besar 

kasus kejahatan oleh anak, terutama pembunuhan, memang berakar dari 

masalah sepele dan korbannya kebanyakan adalah teman akrab dan teman main 

pelaku. Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, dari enam kejahatan yang 

dilakukan anak di bawah umur itu, empat kasus adalah pembunuhan sadis dan 

dua perampokan.15 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana barang siapa yang melakukannya. Larangan itu merupakan dasar bagi 

adanya perbuatan pidana. Dapat pula dikatakan, bahwa justru asas legalitas 

inilah yang merupakan dasar dari pada “perbuatan pidana”. Tanpa adanya 

                                                           
15Davit Setyawan, Anak Terlibat Kriminalitas karena Terinspirasi Lingkungan tak 

Ramah Anak, On-line, tersedia di : www.kpai.go.id  
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peraturan terlebih dahulu mengenai perbuatan apa yang terlarang, maka kita 

tidaklah mengetahui adanya perbuatan pidana.   

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan 

aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman  berupa suatu pidana 

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan 

dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu  dilaksanakan apabila ada orang 

yang  melanggar larangan tersebut.   

Dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas 

yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah dilarang dan diancam 

dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari pada 

dipidanannya sipembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. 

Dapat pula dikatakan : Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan 

dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia 

melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.  jika yang 

melakukan hal ini orang yang sakit jiwa, anak-anak dan orang tidur. 

Penegakan hukum terhadap anak ternyata menimbulkan masalah, baik 

dari sudut hukum pidana positif, maupun hukum pidana Islam. Karena menurut 

Undang-undang Sistem Pengadilan Pidana Anak, anak di bawah umur yang 

melakukan kejahatan dan yang layak diproses adalah anak yang telah berusia 

12 tahun, dan diproses secara khusus, yang harus berbeda dengan penegakan 

hukum terhadap orang dewasa. 
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Tegasnya, anak yang melakukan kejahatan yang belum berusia 12 tahun 

seharusnya tidak diproses secara hukum seperti anak yang telah berusia 12 

tahun. Di samping itu menurut hukum pidana Islam, seseorang baru dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana jika yang bersangkutan telah dewasa, 

dan sehat akalnya. Dalam masalah yang berkaitan dengan kejahatan oleh anak, 

perlu adanya pencerahan ahli ilmu Agama (ulama) sebagai rujukan untuk 

memaparkan maksud dari pengertian anak dibawah umur dan sanksi bagi 

mereka dalam Islam. Oleh karenanya perlu ada informasi yang jelas dan 

terbaru dari para Ulama mengenai nash-nash yang berkaitan dengan masalah 

hukum terutama hukum Islam.  

Karena Ulama dianggap sebagai seorang yang memiliki pemahaman 

yang utuh dan menyeluruh terhadap Islam. Dan juga tidak hanya menguasai 

hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah, namun 

juga memahami hukum-hukum Islam yang mengatur urusan masyarakat dan 

negara. Dengan kata lain, ulama mampu memahami sistem Islam secara utuh 

serta bagaimana cara menerapkan Islam secara kaffah dalam kehidupan 

individu, masyarakat dan negara.16  

Ulama juga menjadi rujukan umat untuk menyelesaikan seluruh 

persoalan mereka baik menyangkut urusan individu, masyarakat maupun 

negara.   Pasalnya, merekalah yang memahami dalil syariah, thariqah istinbath 

serta hal-hal yang berhubungan dengan hukum syariah.  Dalam kasus ini 

penulis lebih fokus kepada kehadiran Ulama dalam kalangan NU, yang salah 

                                                           
16Peran Ulama, On-line, tersedia di http://bogotabb.blogspot.com/2015/02/ulama-

memiliki-peran-sentral-dalam.html 

 

http://bogotabb.blogspot.com/2015/02/ulama-memiliki-peran-sentral-dalam.html
http://bogotabb.blogspot.com/2015/02/ulama-memiliki-peran-sentral-dalam.html
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satu keseriusan NU ialah dengan dengan menghimpun para Ulama dalam 

sebuah Lembaga Bahtsul Masail yang khusus menangani permasalahan-

permaslahan dalam masyarakat yang bersifat agama.    

Sebagaiman tertuang dalam Butir L ayat 4 pasal 16 Anggaran Rumah 

Tangga NU menyebutkan bahwa “lembaga Bahtsul Masail, bertugas 

membahas dan menjelaskan masalah- masalah yang Maudlu’iyah (tematik) dan 

waqo’iyah (aktual) yang memerlukan  kepastian hukum.17 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan menelaah berapa batasan 

usia anak dan bagaimana hukuman penjara bagi anak menurut pandangan 

Ulama NU Lampung.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut;  

1. Bagaimana pandangan Ulama NU Lampung tentang hukuman penjara bagi 

anak ? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang hukuman penjara bagi anak 

menurut Ulama NU Lampung,  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk; 

a. Menelaah dan mengetahui berapa batasan usia anak dan hukuman 

penjara bagi anak menurut pandangan Ulama NU Lampung. 

                                                           
17Bahtsul Masail” (On-Line), tersedia di http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-

lang,id-ids,59-t,bahtsul+masail-.phpx htm.(23 Juli 2015) 

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-lang,id-ids,59-t,bahtsul+masail-.phpx
http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-lang,id-ids,59-t,bahtsul+masail-.phpx
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b. Menelaah dan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang 

batasan usia dan hukuman penjara bagi anak menurut Ulama NU 

Lampung. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis 

sebagai berikut :  

a. Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan pengetahuan tentang batasan usia anak dan 

kebijakan hukum yang diberikan kepada anak yang terlibat kasus pidana, 

agar dapat memperkaya Khazanah keilmuan hukum, selain itu, manfaat 

dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan pengetahuan 

penulis tentanng ilmu hukum dan tata negara. 

b. Manfaat Praktis 

Dapat dijadikan referensi dalam menetapkan sanksi Pidana di 

Indonesia khususnya pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan  tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian 

manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah di peroleh 

dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan 

mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau 

informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan 
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berarti meminimalkan atau menghilanhgkan masalah, dan mengantisipasi 

berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.18 

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa 

macam metode agar memudahkan penulis dalam mengumpulkan, membahas, 

mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul :  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah sebenarnya 

atau lapangan objek penelitian.19 Penelitian dilakukan untuk mengetahui 

tentang pandangan Ulama NU terhadap pemberian hukuman (sanksi) 

penjara bagi anak. Pada penelitian ini penulis terjun langsung ke 

lapangan atau lokasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin 

mengenai suatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.20 

Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan apa adanya mengenai 

pemikiran Ulama NU Lampung tentang hukuman penjara bagi anak dan 

batasan usia anak. 

                                                           
18Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Penerbit 

Alfabeta,. 2011) h. 3. 
19Sapari Imam Asyari, Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1981), h. 22.  
20Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1985), 

h. 29. 
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2. Sumber Data  

a. Data Primer 

 Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya.21 Dalam hal ini data diperoleh melalui wawancara 

kepada narasumber yang berkaitan, yaitu para Ulama dari kalangan NU 

Lampung  tentang hukuman penjara bagi anak. 

b. Data Sekunder 

Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang 

tidak berkaitan langsung dengan sumber aslinya.22 Data sekunder ini 

diperoleh dari tulisan-tulisan, dokumen dan buku-buku yang berkaitan 

dengan topik penelitian. 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi menurut Suharsimi Arikunto adalah keseluruhan objek 

penelitian.23 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua 

Ulama dari kalangan NU Lampung (Ulama berhaluan NU yang aktif 

dalam organisasi). 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang diteliti.24 Karena 

jumlah populasi cukup banyak, maka penulis menggunakan teknik 

                                                           
21Lois Doot Shalk, Understanding Histori a Primer of Historical Method, terjemahan. 

Nugroho Noto Susanto, (Jakarta: UI Press, 1985), h.32.  
22Ibid, h. 34. 
23Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiann ; Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Bhineka Cipta, 1997), h. 115.  
24Ibid, h. 87.  
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puposive sampling, yaitu upaya memilih informan yang dianggap 

mengetahui berbagai informasi dan masalah secara mendalam dan dapat 

dipercaya untuk dijadikan sumber data yang mantap.25 Dengan demikian 

diusahakan sampel itu memiliki ciri-ciri esensial dari populasi sehingga 

dapat dianggap cukup representative.26  

Kaitannya dengan penelitian ini adalah menentukan beberapa 

orang sebagai sampel yang akan dijadikan obyek penelitian yang diambil 

dari populasi mewakili Ulama NU Lampung.  

4. Pengumpulan Data 

a. Interview 

Metode interview adalah suatu proses tanya jawab secara lisan, 

dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang atau 

dapat melihat yang lain dan mendengarkan sendiri tanpa alat bantu lain.27  

Dalam interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, 

dalam interview bebas terpimpin ini penginterview membawa kerangka 

pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan tetapi cara bagaimana pertanyaan-

pertanyaan itu diajukan dan irama (taiming) interview sama sekali 

diserahkan kepada kebijaksanaan interviewer.28 

                                                           
25Imam Suprayogi dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2003), h. 165.   
26Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), cet ke 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1996), h. 27.  
27Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1987), h. 

192.  
28Ibid, h. 207. 
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Metode ini digunakan sebagai metode pokok untuk mengetahui 

berbagai pendapat Ulama NU Lampung mengenai hukuman penjara bagi 

anak. 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi, ialah suatu penelitian untuk mencari data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah makalah dan dokumen lainnya.29 Metode ini digunakan sebagai 

metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara 

mencatat dan mempelajari berbagai hal yang diperlukan dalam 

penelitian. 

5. Pengolahan dan  Analisa Data 

a. Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data, penulis melakukan pengolahan data 

dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut ; 

1). Pemeriksaan data (edity), yaitu data yang didapat dengan lengkap, 

benar, jelas dan relevan. 

2). Penandaan data (coding), yaitu sesuai dengan sumber data 

3). Rekontruksi data (menyusun ulang), yaitu data disusun dengan 

teratur, urut dan logis. 

4). Sistematika atau menurut sistematika pokok bahasa dari sub pokok 

bahasa berdasarkan urutan.30 

 

                                                           
29Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 236. 
30Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 

129. 
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b. Analisa Data  

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat 

diamati.31 

Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah 

dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, 

tentang hukuman penjara bagi anak, dengan menggunakan pendekatan 

berfikir deduktif dan induktif. 

Berfikir deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan 

umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau 

rasio.32 Sedangkan induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari 

pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang 

bersifat umum.33 

                                                           
31Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 

2001), h. 205. 
32Nana Sudjana, Tuntunan Penysusnan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis dan 

Disertasi, (Bandung: Sinar Baru, 1985), h. 6.  
33Ibid, h. 7. 


