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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Bangsa Indonesia di Anugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan diberikan 

kekeyaaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta lingkungan hidup 

yang sangat melimpah baik di air, darat maupun juga udara.1 

Menurut penuturan A Fatchan menyatakan bahwa:“Sumber  daya alam 

adalah segala sesuatu yang ada dilingkungan alam yang bisa  dimanfaatkan untuk 

berbagai macam kepentingan  dan kebutuhan hidup manusia agar dapat lebih 

sejahtera.”2 

Pengertian keanekaragaman hayati dimuat dalam Pasal 2 Konvensi 

Keanekaragaman, yang intinya menyatakan bahwa keanekaragaman meliputi 

keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua elemen termasuk diantaranya, 

lautan, daratan dan ekosistem akuatik lain.3 

Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya alam 

nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan 

unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan akan membentuk 

ekosistemnya.4Pulau-pulaunya yang berjumlah 17.000 itu terbentang dari kawasan 

                                                           
 1  Ketentuan Umum dalam Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Keanekaragam Hayati dan Ekosistem. 

 
2A Fatchan, Hukum Lingkungan Indionesia, (Jakarta: Sinargrafika, 2008), hlm. 244. 

 
3Sri Wartini, Instrumen Pencegahan Pembajakan Hayati (Biopiracy) Di Indonesia, 

(Yogyakarta: 2017),  hlm.  6. 

 
4Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragam 

Hayati dan Ekosistem 
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Indomalaya hingga Australia, dan negara kepulauan ini memiliki tujuh kawasan 

biogeografi yang penting dan aneka ragam jenis habitat.5 

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat tinggi di dunia, 

Indonesia menempati peringkat kedua didunia setelah Negara Brasil dalam hal 

keanekargaman hayati, termasuk didalamnyakeanekargaman binatang/satwa liar. 

Meskipun wilayah darat Indonesia hanya 1.3% dari seluruh wilayah darat di dunia, 

didalamnya terkandung 12% dari spesies mamalia atau sekitar (515 jenis), 16% 

spesies amfibi dan reptil atau sekitar (600 jenis), dan 17,5% dari spesies burung 

atau sekitar (1.539 jenis), dan juga 45% ikan hidup di perairan Indonesia.6 

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan 

atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang masih bebas atau yang 

sudah di pelihara manusia atau juga hewan yang dilindungi oleh negara maupun 

tidak.7Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 menggolongkan satwa menjadi dua 

jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi berdasarkan bahaya 

kepunahan, dan populasi yang jarang.8 Daftar berbagai jenis satwa di Indonesia 

akan terus bertambah dengan berkembangnya berbagai jenis penelitian ilmu 

pengetahuan  yang akan dilakukan. 

Walaupun kekayaan hayati di Indonesia begitu melimpah, Indonesia juga 

merupakan negara dengan tingkat perburuan satwa liar yang cukup tinggi, sehingga 

berakibat banyaknya spesies satwa langka di Indonesia yang dinyatakan punah. 

Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa 

liar yang terancam punah.Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar di 

Indonesia  adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka akibat perburuan untuk 

                                                           
5Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaa Pembangunan 

Lingkungan Hidup,  (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) , hlm. 154. 

6https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/06/20/10-negara-megadiverse-do-

duniaDiakses pada tanggal 11 Oktober  Tahun 2020  pada jam 10.15 wib  

7M. Arief Nurdu’A, Hukum Perlindungan, Perundang-Undangan Serta Bagi Masalah 

Dalam Penegekannya,(BandungPT. Citra Aditya Bakti, 1993). Hlm.  140. 
8Adrianus Eryan Dan Andreas Marbun, Arah Baru Kebijakan Penegak Hukum 

Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Indonesian Center forEnvironmental 

Law (ICEL), (Jakarta. 2019), hlm. 5.  
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diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi 

kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah 

hasil tangkap dari alam, bukan hasil dari penangkaran. Berbagai jenis satwa 

dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. 

Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan 

yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang yang sempit dan 

makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.9 

Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut 

IUCN (International Union forConservationofNatureand Natural Resources) atau 

juga sering disebut World Conservation Union adalah184 jenis mamalia, 199 jenis 

burung, 32 jenis reptil, 32 jenis ampibi.10 

Berbagai cara dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk 

melindungi keanekaragaman hayati tersebut, yaitu antara lain dengan 

memberlakukan penegakan hukum dan penguatan peraturan-peraturan untuk 

menunjang pelestarian flora dan fauna. Indonesia telah menerbitkan Undang-

undang No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragam hayati dan 

Ekosistem sebagai dasar penegak hukum dalam mencegah perburuan liar dan 

perdagangan gelap. Salah satu bentuk upaya-upaya yang dilakukan untuk menindak 

lanjuti peraturan tersebut adalah membentuk taman nasional, cagar alam, Suaka 

margasatwa, serta upaya posistif lainnya untuk melindungi habitat dan ekosistem 

pada kawasan konservasi.11 

 

                                                           
9Islam Peduli Terhadap Satwa. (Malang; Pro Fauna 2010).  hlm. 1. 
10https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-

indonesia#:~:text=Jumlah%20total%20spesies%20satwa%20Indonesia,tidak%20ada%20tindakan

%20untuk%20menyelamatkanya. Diakses pada tanggal 26 September  tahun 2020  pada jam 08.33 

wib 

11Teuku Abdul Hafidz, “Tingkat Persepsi dan Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung 

Berinmgin Terhadap Fatwa MUI No. 04  Tentang Perlindungan Satwa langka Untuk 

Keseimbangan Ekosistem”. Himmah jurnal Kajian Islam Kontenporer. Vol. 1. No. 01, Desember 

2017,  hlm. 55.  
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Upaya tersebut juga didukung oleh berbagai undang-undang lainnya, 

seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1990 tentang Pemanfaatan Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang 

Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang 

pengelolaan Kawasan Suaka alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan 

menteri lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P. 

20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018. Peraturan tersebut juga perlu di imbangi dengan 

pengertian pendidikan lingkungan hidup sejak usia dini untuk upaya mengubah 

perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran 

masyarakat tentang nilai-nilai kelestarian lingkungan yang ada di Indonesia.12 

Berbagai peraturan diatas melindungi hewan yang berada Indonesia dari 

berbagai jenis ancaman termasuk perburuan satwa liar dan perdagangan satwa liar, 

perburuan satwa liar dan perdagangan satwa liar yang dilindungi tentunya 

mempunyai sanksi-sanksi apabila melanggar ketentuan sanksi yang telah dibuat 

oleh pemerintah, agar supaya jenis-jenis satwa yang berada di Indonesia tidak 

mengalami kepunahan di masa kini dan masa yang akan mendatang. 

 Meskipun sudah ada peraturan  hukum yang tegas telah melarang perbuatan 

perburuan satwa liar yang dilindungi dan perdagangan satwa liar yang dilindungi 

tetapi tetap saja selalu diketemukan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran satwa 

liar yang dilindungi oleh negara, seperti halnya contoh kasus yang terjadi di 

kawasan Hukum Takengon, Kabupaten Aceh yang tertulis dalam Putusan 

No.56/Pid.B/2014/Pn Tkn, serta kasus yang terjadi di kawasan sorolangun, Jambi 

yang tertulis dalam putusan No.202/Pid.Sus/2020/PN Srl. Putusan ini sudah 

berkekuatan hukum tetap, putusan No.56/Pid.B/2014/Pn Tkn dengan terdakwa atas 

data diri, Nama: Maskur Bin M. Amin. Tempat Lahir: Blang Gele. Umur atau 

                                                           
12Dewi LiesnoorSedyawati, Pendidikan Lingkungan Hidup, (Semarang: Universitas 

Negeri Semarang, 2014), hlm. 2 
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tanggal lahir: 39 tahun / 13 Juni 1974.Jenis kelamin: Laki-laki. Kebangsaan: 

Indonesia. Tempat tinggal: Dusun Blang Gele Kec. Bebesan Kab. AcehTengah. 

Agama: Islam. Pekerjaan: Dagang. Sedangkan putusan No.202/Pid.Sus/2020/PN 

Srl dengan terdakwa atas data diri, Nama: Sutar Bin Sonokarso, Tempat Lahir: Desa 

Perdamaian, Umur/Tanggal Lahir; 33 tahun/2 maret 1987, Jenis kelamin: Laki-laki, 

Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Mekar galih Desa perdamaian, RT 

05, kec. Singkut, Kab. Sorolangun, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani. 

 Dalam Putusan No.56/Pid.B/2014/PN Tkn, terdakwa diketahui menjual dan 

mempunyai/ menyimpan 1 (satu) ekor kepala Harimau Sumatera yang sudah di 

jadikan patung, 2 (dua) ekor kulit kucing emas yang sudah dijadikan patung, 1 

(satu) buah kepala kambing hutan yang sudah dijadikan patung,  6 (enam) biji taring 

beruang, 1 (satu) lembar kulit beruang madu,  1 (satu) lembar kulit kucing hutan, 1 

(satu) buah kepala kijang muntjak yang sudah dijadikan patung, 1 (satu) buah 

kepala Burung Julang. Barang-barang tersebut didapatkan dengan cara   proses 

transaksi atau jual beli. Bagian-bagian tubuh hewan yang sudah diawetkan tersebut 

keseluruhannya merupakan hewan yang dilindungi oleh negara. 

 Sedangkan dalam putusan No. 202/Pid,Sus/2020/PN Srl, terdakwa  

diketahui menjual dan mempunyai barang bukti berupa 1 (satu) karung plastik 

warna putih dan 1 (satu) karung beras yang di peking dala kardus berisi sisik 

trenggiling dengan berat total sekitar 24,5kg (dua puluh empat koma lima 

kilogram). 

 Dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumyang 

sudah tertera di Putusan Pengadilan dengan Nomor.56/Pid.B/2014/PN Tkn, Jaksa 

Penuntut Umum menuntut pidana terhadap terdakwa Maskur Bin M. Amin dengan 

pidana penjara selama (1) satu tahun (6) bulan dikurangi selama terdakwa berada 

dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar 

denda sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) 

bulan kurungan. Namun didalam Putusan Hakim, terdakwa atas nama Maskur Bin 

M. Amin dijatuhi hukuman penjara oleh Hakim selama 1 tahun serta denda sebesar 

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 
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 Dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang 

sudah tertera di Putusan Pengadilan dengan Nomor.202/Pid.Sus/PN Slr, jaksa 

penuntut umum menuntut pidana terhadap terdakwa Sutar Bin Sonokarsodengan 

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 50.000.000,-(ima puluh juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti 

dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. 

 Dalam Putusan pengadilan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Tkn, Putusan Hakim 

berbeda dari dakwaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Dimana hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 

denda Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan dalam 

putusanNomor.202/Pid.Sus/PN Slr, hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun dan dengan denda Rp 50.000.000,-(ima puluh juta 

rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti 

dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. 

Tahapan saat pengambilan putusan yang dilakukan oleh Hakim merupakan 

salah satu tahapan yang menarik untuk di perhatikan, di dalam tahapan inilah 

Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri untuk memberi putusan 

setelah sebelumnya memahami fakta-fakta yang terungkap di dalam proses 

persidangan yang berlangsung. Karena itulah hakim dan pengadilan bisa dikatakan 

peran yang vital untuk menegakkan suatu hukum dan keadilan, namun di dalam 

suatu penjatuhan putusan pidana, Hakim harus menjalankan sesuai dengan dasar-

dasar kehakiman. Ada tiga hal yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam 

melaksanakan kehakiman, yaitu: “a. Hakim hanya dapat tunduk pada hukum 

keadilan, b. Tidak dapat seorangpun termasuk juga pemerintah dapat 
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mempengaruhi atau mengarahkan  putusan yang akan di jatuhkan oleh hakim, c. 

Tidak boleh ada konsekuensi pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi 

yudisialnya.”13 

 Seharusnya sebelum Hakim  menjatuhkan putusannya  ada  aspek dasar 

dalam pertimbangan hakim, yaitu:  “yuridis, filosofis. dan sosiologis. Sehingga 

keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam 

putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal 

justice), keadilan moral, (moral juctice), dan keadilan masyarakat (sosial jutice).”14 

Seperti  urian diatas tentunya Hakim telah memiliki beberapa pertimbangan 

dasar  tersendiri sebelum menjatuhkan putusan pidana yang di tanganinya. Maka 

dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul 

penelitian “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 

Pelaku  Tindak Pidana Jual Beli Bagian Tubuh Satwa Langka ” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut “Apakah Hakim Dalam menjatuhkan Pidana 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli  Bagian Tubuh  Satwa Langka dalam 

Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Tkn dan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN 

Srl telah mempertimbangkan aspek Yuridis, filosofis maupun sosiologis ?” 

 

 

 

                                                           
13Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 

(Jakarta:  Sinar Grafika,  2010), hlm. 94.  
14Ahmad Rifai.  Ibid., hlm. 126. 
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C. Tujuan penelitian  

 Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini adalah  untuk 

menemukan, menggambarkan atau mendeskripsikan, dan menganalisis tentang apa 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku 

perniagaan satwa langka baik yang masih hidup atupun yang sudah diawetkan/mati. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat diadakannya penelitian hukum ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Secara Teoritis diharapkan penelitian ini akan berkonstribusi dalam 

pengembangan ilmu hukum. Dalam hal ini mengembangkan pemahaman 

teoritis atas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 

terhadap pelaku perniagaan bagian tubuh satwa langka. 

2. Secara Praktis  

Secara Praktis diharapkan penelitian ini akan berkonstribusi, dalam hal ini 

mengembangkan pemahaman para praktisi dalam menjalankan praktek 

kaidah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana teradap 

pelaku perniagaanbagian tubuh satwa langka. 

 

E. Metode Penelitian  

Menurut teori keadilan bermartabat metode dari suatu penelitian hukum 

tidak  lain adalah metode penelitian hukum.15 

 

 

 

 

                                                           
15Teguh Prasetyo, Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, 

Cetakan 1, (Bandung: Nusa Media, 2019),  hlm. 37. 
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1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative. 

Dikatakanpenelitian hukum normative karena yang dicari atau yang diteliti 

untuk ditemukan dan digambarkan dalam penelitian ini adalah kaidah hukum.16 

 

2. Bahan Hukum  

Bahan hukum dalam setiap penelitian hukum normatif terdiri dari tiga 

jenis bahan hukum yaitu: 17  bahan hukum primermanifestasi atau Bentuk 

konkritdaribahan hukum primer adalah:1. Peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 2. Putusan-putusan pengadilan, sedapat mungkin yaitu putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Bahan hukum sekunder juga dapat disebut sebagai teaching (dokrin). 

Ajaran yang dimaksud yaitu buku-buku teks yang berkaitan dengan/ yang 

menjelaskan konsep-konsep dalam rumusan masalah. Tidak menutup 

kemungkinan penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum tersier. 

Dimaksudkan  dengan bahan hukum tersier adalah kamus hukum, maupun 

kamus umum. Bahan hukum ini digunakan hanya untuk membantu 

menjelaskan pengertian konsep-konsep dalam rumusan masalah sejauh 

pengertian dari konsep-konsep dalam rumusan masalah belum jelas. Dalam arti 

tidak dapat ditemukan dalam bahan hukum  primer maupun sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah Peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 

20/menlhk/setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa 

                                                           
16Teguh Prasetyo.  Ibid., hlm. 38. 
17Teguh Prasetyo. Ibid., hlm. 37. 
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yang Dilindungi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  

Kekuasaan Kehakiman 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian initerdiri dari 

Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN Tkn, dan Putusan Nomor 

202/Pid.Sus/2020/PN Slr. Kemudian Buku-buku termasuk skripsi, 

thesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum yang dapat membantu 

memberikan penjelasan , analisa, dan pemahaman dari bahan hukum 

primer. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, yaitu ensiklopedia/ internet 

 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penulis dalam melakukan penelitian ini  menggunakan tekhnik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Teknik kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan 

serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, 

peraturan perundang-undangan, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan 

topiktersebut. 

 

 

4. Pendekatan 

Penelitian ini akan menggunakan pendekaan perundang-undangan 

(statuteApproach) dan pendekatan kasus  (caseapproach). Dimaksud dengan 

pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) adalah pendekatan 

penelitian yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut 

paut dengan isi hukum yang sedang diteliti.pendekatan kasus (caseapproach) 



11 
 

 

adalah  menelaah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap.18 

 

a. Pendekatan Perundang-undangan 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan kasus yang 

ditangani yaitu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

 

b. Pendekatan Kasus 

Pada kasus yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang 

dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap yaitu putusan pengadilan Nomor: 

56/Pid.B/2014/PN Tkn dan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Slr. 

 

5. Teknis Analisis 

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif, 

yaitu analisis yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu 

hukum. Penelitian teknik kualitatif lebih menekankan pada pengguna diri 

sendiri si peneliti sebagai instrumen.19 

 

 

 

 

 

                                                           
18Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2008), hlm. 133. 
19Muhammad Mulyadi, “Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran dasar 

Menggabungkannya”. Jurnal studi komunikasi dan media. Vol. 15. No. 1, (Januari-Juni 2011). 

hlm. 130-132. 
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 Penelitian kualitatif yaitu dengan mencari dan menelusuri data  yang 

didapat dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang didapat dari buku-buku, 

karya-karya, literatur atau norma-norma dengan bersifat penelitian deskriptif, 

yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang ada, mencari data-data yang 

relevan, menyelekasi dan mengambil kesimpulan dari data-data yang 

diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


