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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen 

untuk yustisiabel yang berbeda, yaitu peradilan pidana untuk orang sipil dan 

peradilan militer untuk militer yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan 

yustisiabel yang berbeda. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki 

kompetensi dan wewenang mengadili yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama 

lain. Masing-masing memiliki kompetensi absolut, sehingga secara mutlak satu 

lingkungan peradilan tidak boleh dimasuki dan dicampuri oleh lingkungan 

peradilan yang lain. Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer (juga 

Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara) masing-masing berdiri 

sendiri dengan fungsi dan wewenang mutlak, tidak bisa dicampuri oleh 

lingkungan peradilan yang lain.
1
 

Hukum militer dari suatu negara merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara termasuk juga di Indonesia. Pada 

dasarnya hukum militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana, 

yang menyebutkan bahwa hukum militer mengatur tentang orang-orang yang 

disebut sebagai anggota militer. Anggota militer sendiri tunduk pada peradilan 

khusus yang disebut dengan peradilan militer, sebagimana dijelaskan dalam Pasal 

                                                           
1
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Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Makalah yang disampaikan pada dalam Workshop 
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Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS), 2016. 
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9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997  pengadilan dalam 

lingkungan peradilan militer hanya berwenang mengadili tindak pidana yang 

dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: 

prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota 

suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap 

sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, dan seseorang yang berdasarkan 

keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh 

suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2
 

Keberadaan peradilan militer sendiri sangat penting karena diperlukan untuk 

penegakan hukum bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran-pelanggaran 

atau bahkan suatu tindak pidana, karena pada hakekatnya anggota militer juga  

merupakan masyarakat sosial yang tidak luput dari berbagai kesalahan dan 

kekhilafan yang dilakukannya baik pada saat menjalankan dinas ataupun pada saat 

di luar dinas kerjanya. Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer 

mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya 

bahwa sebagai warga negara, baginyapun berlaku semua ketentuan hukum yang 

berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata. 

Perbedaannya terlihat hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak 

dimandatkan oleh Negara kepada TNI daripada masyarakat biasa dalam hal 

pertahanan negara.
3
 Walaupun pada hakekatnya setiap warga negara wajib ikut 

serta membela negaranya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 Undang-
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Undang Dasar Republik Indonesia 1945, akan tetapi pembelaan atau pertahanan 

negara ini dilakukan Angkatan Bersenjata sebagai intinya sehingga tugas Pokok 

Angkatan Bersenjata adalah mempertahankan kedaulatan negara dan kewibawaan 

pemerintah dengan melakukan pertempuran-pertempuran dengan musuh baik dari 

dalam maupun luar negeri dalam rangka menegakkan keamanan dalam negeri.
4
    

Salah satu kasus terkait dengan anggota militer yang saat ini sedang ramai 

di media adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Prada DP (Deri Pradana) 

yang membunuh kekasihnya Vera Oktaria. Prada DP merupakan prajurit TNI 

Dikjurtaif Dodiklatpur Rindam II Sriwijaya yang kabur dari kesatuan di Baturaja 

(Desersi). Prada DP pun saat ini menjadi terdakwa terdakwa dalam kasus 

pembunuhan disertai mutilasi terhadap Vera Oktaria yang tak lain kekasihnya 

sendiri. Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Letkol Chk Khazim SH 

didampingi Letkol Sus Much Arif Zaki Ibrahim SH dan Mayor Chk Syawaluddin 

SH menjatuhkan vonis kepada Prada DP. Sebelumnya oditur menuntut terdakwa 

Prada DP dengan pidana 4 bulan penjara. Putusan hakim lebih rendah dari 

tuntutan oditur Mayor Chk Andi Putu. Terdakwa terbukti bersalah melanggar 

pasal pasal 87 ayat (1) ke 2 juncto ayat (2) KUHPM juncto dan perundangan 

pengadilan yang berlaku. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Militer I-04 

Palembang, Jalan Gubernur H Bastari, Sungai Kedukan, Rambutan, Kabupaten 

Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (6/8/2019) sore.
5
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Sementara kasus lainnya adalah Kasus penipuan yang dilakukan oknum 

TNI, Serka YW (35), warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terhadap NN 

(30), wartawati asal Semarang, Jawa Tengah berlanjut ke meja hijau. Sidang 

pertama di Pengadilan Militer II-11 di Jalan Majapahit, Banguntapan, Bantul 

dipimpin oleh hakim ketua Letkol CHK (KH-W) Kurniawati, SH.,MH, Hakim 

anggota 1 Mayor CHK Junaidi, SH dan Hakim anggota 2 Mayor CHK Kuat Bayu 

Reagean, SH. Adapun agenda dalam persidangan tersebut adalah mendengarkan 

dakwaan Oditur militer dan kesaksian dari 3 orang saksi. Dalam persidangan itu, 

Oditur militer, Mayor CHK S Nasution membacakan kronologi awal kasus 

penipuan yang melibatkan NN dan YW. Di mana kasus tersebut bermula saat 

keduanya berkenalan pada Juni tahun 2017 hingga terjadinya penipuan yang 

merugikan NN hingga Rp 90 juta rupiah. Sadar telah menjadi korban penipuan, 

NN bersama keluarga akhirnya sepakat membawa kasus ini ke Sub Denpom IV/3 

Salatiga tanggal 13 Mei 2018. Namun akhirnya kasus ini ditangani oleh Sub 

Denpom Magelang karena locus delicti atau tempat terjadinya suatu tindak pidana 

banyak di wilayah Magelang.
6
 

Dari contoh kasus diatas ini kita bisa berkaca bahwa peradilan militer secara 

organisasi berdiri terpisah dari peradilan umum. Ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer 

(KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan 

Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Ada beberapa 

                                                                                                                                                               
kasus-kejahatan-militer-terhadap-tugas-atau-desersi?page=4/, pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 

10.00   
6
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oknum-tni-jalani-sidang-di-pengadilan-militer/, pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 10.30 
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alasan mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri terpisah dari 

peradilan umum, yaitu: Pertama, adanya tugas pokok yang berat untuk 

melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan 

negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang. 

Kedua, diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta 

pendidikan yang khusus berkenan dengan tugas pokok mereka yang penting dan 

berat. Ketiga, diperkenankannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu 

dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Keempat, diperlukannya 

dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma 

hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi sanksi pidana yang 

berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota 

militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang 

dituntut oleh tugas pokok kemiliterannya.
7
 Secara umum prosedur hukum acara 

militernya atau proses penegakan dari hukum materillnya termasuk dalam hal 

penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer, pengertian penyidikan dan penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana 

Militer (HAPMIL)  tidak membedakan pengertian penyelidikan dan penyidikan 

sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 dan 5 KUHAP. Penyidik yang 

dimaksud oleh HAPMIL yang disebutkan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1997 adalah atasan yang berhak menghukum, Pejabat Polisi 

Militer Tertentu dan Oditur Militer yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

                                                           
7
 SR Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia (Jakarta: Alumni AHM-PTHM,1985) 

h 21. 
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undang ini untuk melakukan penyidikan di kesatuannya. Di dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada pasal 69 ayat 2 juga terdapat penyidik 

pembantu, yang terdiri dari Provos TNI Angkatan Darat, Provos TNI Angkatan 

Laut, Provos TNI Angkatan Udara. Sedangkan pengertian penyidikan sendiri 

berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah 

serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam 

hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam melakukan proses 

penyidikan penyidik militer harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan 

sesuai prosedur, untuk menjamin proses penyidikan tersebut berjalan dengan 

benar dan sesuai prosedur maka dari itu harus dilakukan pengawasan terhadap 

para penyidik militer dalam menjalankan proses penyidikan.  

Peradilan Militer mempunyai beberapa kekhususan dalam proses penegakan 

hukum yang berbeda dengan KUHAP, salah satunya adalah Peradilan Militer 

tidak mengenal suatu sistem pengawasan yang dinamakan praperadilan sebagai 

suatu sistem pengawasan eksternal karena di dalam hukum acara pidana militer 

yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer terdapat asas kesatuan komando (unity of command), 

dimana asas kesatuan komando adalah dalam kehidupan militer dengan struktur 

organisasinya seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan 

bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu 

seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian 
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perkara pidana dan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha 

Angkatan Bersenjata yang diajukan anak buahnya melalui upaya administrasi. 

 Praperadilan ini di dalam KUHAP memegang peran penting sebagai bagian 

dari  perwujudan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia terhadap tindakan 

yang tidak mempunyai dasar hukum dan melanggar batasan-batasan yaitu 

penguasa atau para penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan wewenang 

(Detournement de Pouvoir) dan perbuatan yang sewenang-wenang (Abus de 

Droit).
8
 Dimana hal ini akan berimplikasi terhadap adanya upaya yang diajukan 

masyarakat yang menjadi korban atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan 

penguasa atau para penegak hukum dalam menjalankan prosedur pemeriksaan.        

Dengan tidak adanya Praperadian sebagai suatu sistem pengawasan dalam 

hal ini pengawasan eksternal salah satunya terhadap proses penyidikan yang 

dilakukan oleh para penyidik, maka dari itu dalam hal tugas dan wewenang 

pengawasan terhadap penyidik di lingkungan Peradilan Militer dalam 

menjalankan proses penyidikan dilakukan oleh internal di lingkungan Tentara 

Nasional Indonesia itu sendiri atau berupa pengawasan internal yang dilakukan 

oleh Oditur Jenderal, Direktur Pembinaan Penyidikan (DIRBINIDIK), dan Atasan 

yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagaimana yang telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau diatur 

dalam peraturan perundang-undangan militer yag lain. 

Kebijakan legislatif yang berkaitan dengan lembaga penyidik harus disusun 

secara jelas agar dapat membentuk satu kesatuan yang integral dengan 
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 Hardianto Djanggih dan Yusuf Saefudin, „Pertimbangan Hakim Pada Putusan 

Praperdilan : Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan 

Tindak Pidana Politik Uang‟, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol 17, No 3, 2017, h 416. 
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keseluruhan kebijakan proses penegakan hukum pidana. Dalam berlangsungnya 

suatu penyidikan, pengawasan merupakan salah satu komponen terpenting yang 

harus ada demi menjamin pihak yang terlibat telah menjalankan fungsinya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan untuk memperoleh 

informasi apakah penyelenggaraan teknis penyidikan, pengelolaan, administrasi 

penyidikan, dan pelaksanaan tugas umum penyidikan telah dilaksanakan sesuai 

dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk 

menghindari adanya kesewenang-wenangan dan kekeliruan dalam proses 

penyidikan. Selain itu pengawasan terhadap penyidik peradilan militer ini 

nantinya juga berkaitan dengan kepentingan terhadap perlindungan hak-hak 

tersangka pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh militer, karena pada dasarnya 

baik itu orang militer ataupun orang yang bukan militer punya hak yang tidak 

boleh dilanggar dalam keadaan apapun sebagaimana dijlaskan dalam Pasal 2 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia yang 

menyatakan bahwa seorang TNI sangat menjunjung tinggi hukum dan HAM. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan pada 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa bentuk pengawasan internal terhadap penyidik militer dalam 

proses penyidikan acara pidana militer ? 

2. Apa upaya yang dapat dilakukan tersangka jika dirugikan dalam 

proses penyidikan acara pidana militer ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini 

antara lain untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan penjelasan secara 

sistematis mengenai:  

1. Bentuk pengawasan internal terhadap penyidik militer dalam 

proses penyidikan acara pidana militer. 

2. Upaya yang dapat dilakukan tersangka jika dirugikan dalam proses 

penyidikan acara pidana militer.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:  

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya 

hukum pidana militer terkait karakteristik pengawasan terhadap 

penyidik militer dalam melakukan proses penyidikan acara pidana 

militer. 

b. Manfaat Praktis  

Diharapkan dapat menjadi rujukan untuk menambah pengetahuan 

bagi para pembaca dan memberi manfaat bagi pemerintah, dunia 

pendidikan tinggi, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu 

diharapkan agar tulisan ini dapat digunakan sebagai refrensi bagi 

perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 
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1.5. Metode Penelitian 

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum  

Tipe penelitian skripsi adalah penelitian hukum normatif yaitu 

penelitian yang menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan memprediksi 

perkembangan yang akan datang. Melalui penelitian tipe yuridis normatif 

nantinya akan menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai 

aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu yang 

terdapat isu hukum di dalamnya.   

1.5.2 Pendekatan Masalah  

Dalam suatu penelitian hukum dimungkinkan untuk menggunakan 

lebih dari satu pendekatan masalah guna mendapatkan informasi dari 

berbagai aspek mengenai isu yang dicoba untuk dicari jawabannya.
9
 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute 

approach dan conceptual approach. 

Statute approach atau pendekatan perundang-undangan adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi 

yang akan menghasilkan suatu argumen untuk memecahkan isu yang 

dihadapi.
10

 Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) ini 

merupakan pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang 

berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam melakukan 

penelitian ini. Dalam pendekatan ini penulis mempelajari perundang-

                                                           
9
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h 

93. 
10

 Ibid. 
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undangan yang terkait dengan pengawasan terhadap penyidik militer. 

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  

Conceptual approach atau pendekatan konseptual dilakukan apabila 

belum ada atau tidaknya aturan hukum yang menjawab masalah yang 

dihadapi. Penelitian ini beranjak dari pendapat-pendapat, doktrin-doktrin 

maupun prinsip-prinsip dalam ilmu hukum.
11

 Dalam penggunaan 

Penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian hukum ini, peneliti 

melakukan dengan pendekatan konsep terkait dengan pengawasan terhadap 

penyidik militer sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 

1.5.3 Sumber Bahan Hukum (legal sources) 

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini 

digolongkan menjadi dua, yaitu: bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. 

Bahan hukum primer yang dimaksud di sini adalah peraturan 

perundang-undangan, yaitu :  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana 

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
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 Ibid.  h 95. 
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4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia 

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin 

Prajurit 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan yang terdiri 

dari buku-buku literature, wawancara, jurnal hukum, berita, artikel hukum, 

makalah-makalah hukum yag relevan dengan judul dan topik permasalahan 

yang saya bahas dalam skripsi ini.  

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Studi Kepustakan 

Pengumpulan bahan hukum untuk membahas permasalahan skripsi 

ini dilakukan dengan jalan kepustakaan yaitu mempelajari literature-

literature yang berkaitan dengan pengawasan terhadap penyidik militer 

dalam proses penyidikan acara pidana militer yang dikaitkan dengan upaya 

hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka jika dirugikan dalam proses 

penyidikan acara pidana militer. Bahan-bahan tersebut kemudian 

diklasifikasikan, disusun dan dijelaskan secara sistematis agar mendukung 

dan mempermudah pembahasan permasalahan, sehingga berbentuk 

penulisan ilmiah yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Narasumber 

Penelitian melakukan wawancara kepada narasumber yang 

dianggap mampu memberikan keterangan yang dianggap mampu 

memberikan keterangan yang dapat membantu dalam penyusunan karya 
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penelitian ini. Narasumber tersebut adalah bapak Mayor Agung Catur 

Utomo S.H.,M.H dari Oditurat Militer Surabaya dan ibu Mayor CHK (K) 

Sri Mulyani S.H.,M.H dari Oditurat Militer Tinggi Surabaya. 

1.5.5 Analisa Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum adalah suatu kegiatan untuk meneliti, 

memeriksa, mempelajari, membandingkan dan membuat interpretasi yang 

diperlukan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

normatif. yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis untuk 

kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian agar 

dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai 

permasalahan yang akan diteliti. 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar 

sistematis, maka akan disusun sistematika penulisan sebagai berikut:  

Bab I sebagai pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang 

permasalahan secara global, pengantar tulisan yang berkenaan dengan yustisiabel 

dan yurisdiksi peradilan militer. Penjelasan singkat beberapa permasalahan 

mengenai perbedaan karakteristik pengawasan pada penyidik militer yang 

menjalankan proses penyidikan dan karakteristik pengawasan terhadap penyidik 

dalam lingkungan Peradilan Pidana Umum, yang difokuskan terhadap hukum 

acara pidana militer yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 

tentang Peradilan Militer terkait dengan pengawasan terhadap penyidik militer itu 
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sendiri. Terhadap peraturan ini terdapat konsep yang kabur dan tidak jelas 

batasannya.    

Bab II akan memaparkan dan menguraikan mengenai konsep penyidikan 

dalam proses Peradilan Milliter, proses penyidikan dalam proses Peradilan 

Militer, bentuk pengawasan internal terhadap penyidik militer dalam proses 

penyidikan di lingkungan Peradilan Militer. Hal ini harus ditelaah atau dikaji lebih 

lanjut agar penyidik militer dalam melakukan proses penyidikan ke tersangka 

tidak bisa sewenang-wenang dan menyalahi aturan proses penyidikan yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan.  

Bab III substansinya akan lebih difokuskan pada upaya yang dapat 

dilakukan tersangka jika dirugikan dalam proses penyidikan di lingkungan 

Peradilan Militer, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan tersangka jika 

dirugikan dalam proses penyidikan di lingkungan Peradilan Militer yang pertama 

yaitu upaya terhadap tindakan Atasan yang Berhak Menghukum dan yang kedua 

melalui upaya di persidangan dalam lingkungan Peradilan Militer.  

Pada Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari semua 

permasalahan yang ada dan telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini 

berisi pula saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat dikemudian hari. 
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