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ABSTRAK 

 

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TAMBAK UDANG  

TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN 

DI DESA MADAYIN LOMBOK TIMUR 

LILY SUSIANA 

D11A114142 
 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha tambak udang 

terhadap pencemaran lingkungan di Desa Madayin Lombok Timur. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian normatif empiris. Pendekatan-pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. 

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan 

tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan yaitu tanggung jawab 

keperdataan , tanggung jawab pidana dan tanggung jawab administrasi. Namun, pertanggung 

jawaban tersebut tidak dilakukan oleh pelaku usaha dikarenakan pihak dari tambak udang 

secara tidak langsung menganggap tidak melakukan pencemaran dan tidak adanya laporan 

masyarakat mengenai terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair  

tambak udang kepada pihak yang berwenang menangani dan menjatuhkan sanksi kepada 

pelaku pencemaran lingkungan. 

 

Kata kunci: Tanggung jawab pelaku usaha, pencemaran lingkungan 

 

ABSTRACT 
 

THE RESPONSIBILITY OF SHRIMP FARM BUSINESS OPERATORS 

FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION IN MADAYIN  

LOMBOK EAST VILLAGE 

 

Lily Susiana 

D1A114142 

 

This study aims to know the responsibilities of shrimp farm business actors towards 

environmental pollution in Madayin Lombok Timur village. The research method used is 

empirical normative research. the approach used is the legislative approach conceptual 

approach and the sociological approach of the data used are primary data and secondary data 

data collection techniques used in the form of field studies and literature studies. The results 

of the study indicate the responsibility of business actors for environmental pollution, namely 

the responsibility of civil liability and administrative responsibility. However, the 

responsibility is not carried out by business actors because the parties from shrimp farms do 

not directly assume that they have not polluted and there have been no public reports 

regarding the occurrence of environmental pollution due to the disposal of shrimp pond liquid 

waste to those authorized to handle and impose sanctions on perpetrators of environmental 

pollution. 

 

Keywords: business responsibility, environmental pollution  



 
 

i 

I.  PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan 

pembangunan dibidang ekonomi untuk mencapai tingkat perubahan yang lebih baik. 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mencapai kehidupan yang lebih 

baik. Namun, dalam pelaksanaan  pembangunan selalu bersentuhan dengan lingkungan 

hidup. Maka  untuk itu diharapkan pembangunan berwawasan lingkungan karena dari satu 

sisi pembangunan itu menimbulkan dampak termasuk dampak terhadap lingkungan hidup 

itu sendiri baik dampak ekologis, ekonomi, sosial dan buadaya tetapi disini lebih kepada 

dampak ekonomi dan ekologi, dengan adanya dampak ekonomi ini seperti menyerap 

tenaga kerja dan memberikan kesempatan berusaha itu dampak positifnya sedangkan 

pecemaran lingkungan merupakan dampak negatif terhadap lingkungan.  

Dampak negatif yang timbul  dari kegiatan pembangunan salah satunya adalah 

berdampak pada lingkungan hidup. Dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup, 

salah satunya terjadi pencemaran lingkungan. Dalam UUPPLH-2009 menegaskan 

tentang definisi pencemaran lingkungan: 

“Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia 

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” 

 

Salah satu kegiatan pembangunan ekonomi yang menimbulkan pencemaran 

lingkungan hidup adalah pemeliharaan udang yang dilakukan di  Desa Madayin 

kecamatan Sambelia Lombok Timur yang merupakan desa yang terletak di pesisir pantai. 

Di sepanjang bibir pantai terdapat beberapa tambak udang yang dimiliki oleh orang yang 

berbeda yang berasal dari luar Desa Madayin. Tambak udang tersebut merupakan salah 

satu usaha yang dijalankan di daerah tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi 

masyarakat sekitar. Namun, keberadaan tambak udang tersebut tidak luput dari 
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permasalahan lingkungan hidup. Sisa-sisa limbah dari tambak udang tersebut dibuang 

langsung ke laut tanpa diolah terlebih dahulu sehingga mengakibatkan pencemaran 

lingkungan hidup.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah dipaparkan maka di dalam 

penulisan skripsi ini, penulis perlu mengkaji dan melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul  mengenai “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tambak Udang Di Desa 

Madayin Lombok Timur” Dari Latar belakang yeang telah penulis uraikan di atas maka 

permasalahan yang ingin penulis bahas yaitu : A. Mengapa terjadi pencemaran 

lingkungan hidup di Desa Madayin Lombok Timur?. B. Bagaimana upaya dalam 

mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di Desa Madayi Lombok Timur?. C. 

Bagaimana Tanggung Jawab pelaku usaha tambak udang terhadap pencemaran 

lingkungan di Desa Madayin Lombok Timur?. Tujuan A. Untuk mengetahui fakor 

penyebab pencemaran lingkungan di Desa Madayin Lombok Timur. B. Untuk 

mengetauhi upaya dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. C. Untuk 

mengetahui tanggung jawab pelaku usaha tambak udang terhadap pencemaran 

lingkungan di Desa Madayin Lombok Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

empiris normatif dan menggunkan metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang 

(statue approach), pendekatan konseptual (conseptual), dan pendekatan sosiologis 

(sosiologis approach). 
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II. PEMBAHASAN 

 

A. Penyebab terjadinya Pencemaran di Desa Madayin Lombok Timur 

1.  Kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap kegiatan tambak udang. 

Kegiatan usaha tambak udang yang berdampak mencemari lingkungan dan 

menimbulkan dampak bahaya bagi lingkungan sekitar harus diawasi. Dalam hal ini 

Badan lingkungan Hidup mempunyai fungsi pengawasan terhadap kegiatan suatu usaha 

yang berpotensi mencemari lingkungan. Namun pada kenyataannya pengawasan yang 

dilakukan Badan Lingkungan Hidup masih kurang maksimal. Karena beradasarkan 

wawancara dengan pelaku usaha bahwa pemerintah daerah melakukan pengawasan 

tidak secara langsung artinya pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi lokasi 

usaha dan/atau kegiatan akan tetapi penanggung jawab usaha wajib melaporkan 

pelaksanaan persyaratan dan kewajiban setiap 6 bulan sekali. Karena kurangnya 

pengawasan inilah yang menyebabkan pelaku usaha tidak mengikuti setiap peraturan 

yang telah ditentukan yaitu tidak melakukan pengolahan limbah cair dari tambak udang 

sehingga limbah tersebut mencemari lingkungan. 
1
 

Seharusnya Badan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan langsung dengan 

mendatangi lokasi usaha tambak udang dengan memeriksa (inspektif), dan sebagai 

pembuktian (Verifikatif) secara nyata apa yang sedang terjadi, sehingga dapat 

mengamati (Investigatif) hal-hal yang terjadi di lokasi. Dengan pengawasan langsung 

akan menghasilkan sesuatu yang baru atau yang belum diketahui misalnya, Badan 

Lingkungan Hidup langsung datang ke lokasi kegiatan untuk mengetahui apa yang 

sedang terjadi sehingga Badan Lingkungan Hidup dapat menentukan langkah-langkah 

yang tepat untuk pengelolaannya dan mengantisipasi pengelolaan yang ada. 

2. Kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha/masyarakat terhadap lingkungan 

                                                           
1
 Hasil wawancara dengan bapak Slamet pelaku usaha tambak udang pada tanggal 12 juli 2018 
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Kesadaran lingkungan berarti usaha dimana melibatkan masyarakat dalam 

melakukan pelestarian lingkungan hidup untuk menumbuhkan dan membina kesadaran 

yang seharusnya tercipta lingkungan yang baik dan sehat. Walaupun tindakan 

seseorang atau kelompok pengusaha yang hanya mengejar kepentingannya sendiri 

tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan. Berdasarkan pengamatan di 

lapangan pencemaran lingkungan yang terjadi Desa Madayin Lombok Timur karena 

pembuangan limbah cair dari tambak udang  yang tidak dikelola dengan baik dan 

langsung dialirkan ke pantai yang berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan 

hidup. Pencemaran ini terjadi terjadi karena kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha 

dan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Dalam kondisi ini peran 

masyarakat diperlukan dalam pengawasannya terhadap pelaku usaha yang dapat 

mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan. 

Karena masih kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat maka 

seharusnya pemerintah daerah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada pelaku 

usaha khususnya dan masyarakat pada umumnya, diharapkan dengan adanya 

penyuluhan dan sosialisasi ini akan menimbulkan kesadaran hukum sehingga dapat  

mengurangi pencemaran llingkungan. 

 

B. Upaya Dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Di Desa Madayain Lombok 

Timur 

Adapun Langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah 

terjadinya pencemaran lingkungan di Desa Madayin Lombok Timur adalah sebagai 

berikut: 
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1. Perizinan   

Fungsi utama dari izin lingkungan adalah bersifat preventif yakni pencegahan 

pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam 

perizinan lingkungan. Sedangkan fungsi refresifnya untuk menanggulangi 

pencemaran dan perusakan yang diwujudkann dalam bentuk pencabutan izin.
2
Dalam 

kaitannya dengan fungsi utama dari izin lingkungan yang bersifat preventif 

Pemerintah Daerah Lombok Timur telah melakukan upaya pencegahan melalui 

perizinan. Pemberian izin tersebut mempersyaratkan kepada pelaku usaha untuk 

mengolah limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan. Namun , 

prakteknya pelaku usaha di Desa Madayin Lombok Timur belum melakukan 

pengelolaan sebagaimana mestinya. Sehingga limbah cair yang dibuang ke laut dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup.  

Terhadap penyimpangan dalam penggunaan izin, yang melanggar ketentuan 

peraturan perundang-undangan maka dijatuhi sanksi administrasi yang tediri atas: 

teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan 

izin lingkungan. Mengenai adanya tindakan pencemaran lingkungan hidup 

pemerintah daerah dapat memberikan pendidikan, pelatihan dan pembinaan serta 

pengawasan ketaatan kepada penanggung jawab usaha kegiatan terhadap ketentuan 

perizinan lingkungan agar pelaku usaha memahami tentang peraturan perundang-

undangan, karena merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam 

perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.   

2.  Pembinaan kepada pelaku usaha 

Dengan timbulnya permasalahan pencemaran lingkungan seharusnya pelaku 

usaha tambak udang melakukan pengelolaan limbah cairnya sehingga tidak 

                                                           
2
 Zriefmaroni. Instrumen Pencegahan Dan Perusakan Lingkungan Hidup. Blogspot.com. 2018 
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mencemari lingkungan. Sesuai dengan peranan pelaku usaha dalam mencegah serta 

menanggulangi terjadinya pencemaran dan peran pemerintah yang diwakili Badan 

Lingkungan Hidup, melakukan pembinaan mengenai pengolahan limbah cair 

sehingga dibutuhkan kesadaran dari pelaku usaha dalam mentaati peraturan baik 

tertulis maupun tidak tertulis lebih ditingkatkan. Sebenarnya segala usaha baik usaha 

kecil, menengah maupun besar perlu adanya pengawasan pencegahan pencemaran 

dapat dilakukan guna pelestarian lingkungan hidup.  

3.  Sosialisai kepada masyarakat 

Dalam mengatasi pencemaran lingkungan upaya yang dilakukan pemerintah 

daerah adalah dengan memberikan sosialisasi pendidikan lingkungan sehingga bisa 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap  lingkungan hidup. Dengan begitu 

masyarakat jadi bisa menjaga lingkungan dan tumbuhnya kepedulian masyarakat 

agar tetap bisa melestarikan lingkungan. Namun berdasarkan keterangan dari warga 

Madayin dan pelaku usaha sosialisasi mengenai lingkungan hanya dilakukan pada 

saat tambak usaha baru mulai beroperasi sehingga mereka kurang paham tentang 

pentingnya menjaga lingkungan hidup. Seharusnya sosialisasi harus terus dilakukan 

secara berkesinambungan, hal ini bertujuan agar masyarakat dan pelaku usaha 

mengerti tentang pentingnya lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan serta 

terhindar dari jerat hukum karena melakukan pencemaran.  

4. Pengawasan 

Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara 

langsung atau tidak langsung oleh Pegawai Negeri yang mendapat tugas untuk 

melakukan pengawasan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut bertujuan untuk 

memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau 

usaha termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang diatur dalam 
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perizinan maupun dalam dokumen mengenai Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UPL)
3
 Pengawasan yang berkesinambungan dibidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai upaya 

strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup.  

5. Peran serta masyarakat 

Berdasarkan fakta lapangan dalam kasus pencemaran yang terjadi di Desa 

Madayin ini partisipasi masyarakat masih kurang terbukti dengan tidak adanya peran 

masyarakat dalam menyampaikan keluhannya kepada pihak pemerintah yang 

menangani permasalahan tersebut. Karena masyarakat yang tercemar limbah 

tersebut banyak yang menganggap  sebagai suatu hal yang biasa. Seharusnya 

masyarakat tidak boleh tinggal diam dalam menangani permasalahan lingkungan 

karena masyarakat juga berhak dalam melindungi daerahnya masing-masing. Ada 

undang-undang yang mengatur pula untuk melindungi hak setiap warga yaitu 

UUPPLH nomor 32 Tahun 2009  Pasal 65 yang berbunyi: 

1. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses 

informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

2. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana 

usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak 

terhadap lingkungan hidup. 

3. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkunan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

4. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup. 

 

6. Penegakan hukum  

Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ditujukan 

untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan 

                                                           
3
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perusakan atau pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, instrumen yang ditujukan 

untuk penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ini adalah AMDAL atau 

UPL-UKL Dan Perizinan. 

C.  Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tambak Udang Terhadap Pencemaran 

Lingkungan Di Desa Madayin  

Setiap perbuatan yang merugikan orang lain tersebut haruslah dipertanggung 

jawabkan oleh pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Pertanggung jawaban 

tersebut dapat diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran yang 

dilakukan pelaku usaha yang berupa pertanggung jawaban perdata, pidana maupun 

administrasi dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

Namun bedasarkan fakta lapangan dalam kasus pencemaran yang terjadi Di Desa 

Madayin ini daftar pertanggung jawaban di atas belum diterapkan. Didasari kurangnya 

pemahaman masyarakat terhadap hukum dan tidak adanya peran masyarakat dalam 

menyampaikan keluhannya kepada pihak pemerintah yang menangani permasalahan 

tersebut itu karena masyarakat yang tercemar limbah tersebut banyak yang menganggap 

hal tersebut sebagai suatu hal yang biasa.  

Selain kurangnya partisipasi masyarakat yang harus juga diperhatikan peran 

pemerintah yang berwenang dalam perlindungan lingkungan, bagaimana bentuk 

pengawasan dan penegakan hukum serta peran aktif dalam pemantauan terhadap 

lingkungan serta ketegasan dalam menjatuhkan sanksi. Akan tetapi keluhan masyarakat 

tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang itu diselesaikan secara musyawarah antara 

warga dengan pemilik tambak udang tanpa melibatkan pihak yang berwenang dalam 

menangani permasalahan seperti pencemaran. Jadi secara tidak langsung yang harusnya 

pelaku usaha diberi sanksi administratif itu gugur dengan tidak adanya laporan yang 

diterima pihak yang berwenang pada penyelesaian kasus pencemaran ini. Begitu juga 
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pada sanksi pidana maupun sanksi perdata juga demikian karena tidak adanya gugatan 

dari pemerintah dan masyarakat yang masuk ke pengadilan untuk diadili secara hukum. 

Itu menutup kemungkinan penjatuhan sanksi pidana maupun perdata ditambah lagi untuk 

mengajukan gugatan perlu bukti sedangkan untuk mendapatkan bukti sangat sulit, 

kesulitan ini yang mengakibatkan kurang gugatan masuk ke pengadilan untuk diadili 

secara hukum dan proses yang panjang membuat masyarakat enggan untuk mengajukan 

gugatan terkait pencemaran yang terjadi.
4
 

Adanya keluhan masyarakat terhadap pencemaran akibat dari pembuangan 

limbah tersebut membuat pelaku usaha harus melakukan pertanggungjawaban akan apa 

yang mereka lakukan tetapi mamanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan melakukan 

perbaikan image kepada masyarakat dengan memberikan bantuan maupun sumbangan 

kepada masyarakat, sehingga memberikan gambaran yang baik dari pihak tambak udang 

kepada masyarakat agar masyarakat mengesampingkan keluhan terhadap pencemaran 

yang mereka lakukan terhadap pencemaran lingkngan. Jadi dengan adanya bantuan yang 

diberikan dan  fasilitas lapangan kerja membuat masyarakat menerima keadaan 

lingkungannya seperti itu. Walaupun masyarakat tahu akan dampak negatif yang mereka 

rasakan dan juga mengetahui adanya kegiatan yang mencemari lingkungan, tapi bantuan 

yang diberikan kepada masyarakat membuat mereka seakan bungkam dengan kondisi 

ini.  

Sehingga untuk persoalan pertanggungjawaban pihak perusahaan tidak terlaksana 

dikarenakan tidak adanya laporan masyarakat kepada pihak yang berwenang menangani 

dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku pencemaran lingkungan sehingga pihak tersebut 

tidak bisa menjatuhkan sanksi begitu saja dan apabila pihak yang berwenang tersebut 

ingin mengambil inisiatif sendiri itu terkendala dalam proses pembuktian pelanggaran, 

                                                           
4
 Hasil wawancara dengan bapak sera’i warga Desa Madayin pada tanggal  12 Juli 2018 
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karena tidak ada laporan yang membuktikan masyarakat terganggu dengan aktifitas 

pembuangan limbah  serta laporan terjadi pencemaran lingkungan, karena masyarakat 

tersebut seolah menerima keberadaan usaha tambak tersebut dan dianggap baik-baik saja 

keadaan mereka dan lingkungannya ditambah lagi banyak penyelesaian lewat negosiasi 

dengan masyarakat dan masyarakat pun menerima solusi yang dibuat dan tanpa 

melibatkan pihak pemerintahan yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut 

membuat pelaku usaha tidak dijatuhi sanksi oleh pemerintah. 
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III. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan adalah kurangnya pengawasan dari 

pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Badan Lingkungan Hidup dan kurangnya kesadaran 

masyarakat terhadap lingkungan.Upaya yang dilakukan untuk mencegah pencemaran 

lingkungan yaitu dengan melibatkan peran pemerintah, peran serta masyarakat dan 

penegakan hukum  agar tidak terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan 

perusakan atau pencemaran lingkungan sehingga kelestarian lingkungan dapat terwujud. 

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan yaitu tanggung 

jawab keperdataan, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab Administrasi. Namun, 

pertanggungjawaban tersebut tidak dilakukan oleh pelaku usaha karena tidak adanya 

laporan masyarakat kepada pihak yang berwenang menangani dan menjatuhkan sanksi 

kepada pelaku pencemaran lingkungan. 

 

B. Saran 

Kepada pelaku usaha tambak agar supaya mengoptimalkan pengelolaan air limbah 

sehingga limbah cair yang terolah memenuhi baku mutu air limbah yang dipersyaratkan 

sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan dan terciptanya lingkungan hidup yang 

sehat dan bersih. Lingkungan hidup yang sehat dan bersih sangat diperlukan oleh setiap 

makhluk hidup, karena lingkungan hidup yang sehat merupakan penompang utama 

kelanjutan hidup setiap makhluk hidup sehingga saling berkaitan dan tidak bisa 

dipisahkan. Oleh karena itu lingkungan hidup harus tetap dijaga agar tidak tercemar, 

sehingga masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya. 

Untuk meningkatkan upaya pencegahan pencemaran lingkungan terhadap 

pencemaran lingkungan akibat limbah cair tambak udang maka pemerintah dalam hal ini 



 
 

xii 

Badan Lingkungan Hidup harus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, sosialisasi 

terhadap masyarakat dan pengawasan yang dilakukan dengan cara  pengawasan langsung 

dan tidak langsung. 

Dalam masalah pencemaran lingkungan di perlukan peran serta masyarakat yang 

peduli pada lingkungannya dengan melakukan pengawasan sosial, memberikan saran 

pendapat, usul keberatan serta menyampaikan informasi dan atau laporan agar masalah 

pencemaran tidak memperburuk kerusakan yang lebih parah. 
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