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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bendungan adalah bangunan penghalang (barrier) yang dibangun memotong sungai 

dan pada bagian hulu biasanya akan terbentuk tampungan/ waduk. Air yang tertampung 

dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan misalnya irigasi dan kebutuhan air 

baku, energi potensialnya digunakan untuk PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) 

sedangkan manfaat lainnya adalah sebagai pengendalian banjir, sarana rekreasi dan 

perikanan air tawar.  

Selain menampung air, waduk juga menerima sedimen yang ikut terbawa aliran 

dan mengendapkannya di kolam tampungan. Untuk mengetahui banyaknya sedimen 

yang mengendap di waduk, perlu diketahui volume sedimen yang  masuk ke dalam 

waduk dan yang tertahan di waduk, kemudian ditentukan distribusi sedimennya. 

Sedimen yang telah terdistribusi di waduk ini kemudian akan mengendap dan 

terbentuklah pola pengendapan sedimennya. Pola pengendapan sedimen antara waduk 

yang satu dengan yang lainnya berbeda dan secara alami sangat komplek karena 

perbedaan kondisi hidrologi, karakteristik sedimen, geometri waduk dan operasi waduk 

(Morris and Fan, 1997). Dari pola pengendapan sedimen ini dapat ditentukan volume 

sedimen yang mengendap pada tiap – tiap elevasi di waduk baik di tampungan mati 

maupun di tampungan efektifnya dan perkiraan umur ekonomi waduk dapat dievaluasi. 

Besarnya laju sedimentasi sangat menentukan umur ekonomi waduk. Apabila laju 

sedimentasi waduk lebih cepat dari laju sedimentasi rencana maka umur ekonomi 

waduk akan berkurang. Selama ini perhitungan umur ekonomi waduk didapatkan dari 

volume tampungan mati dibagi dengan laju sedimentasi rencana. Kenyataannya tidak 

semua sedimen mengendap di tampungan matinya, ada yang mengendap di atas 

tampungan mati. Sedimen yang mengendap di atas tampungan mati akan mengurangi 

volume efektif waduk.   

Menurut Hastowo (2003), usia waduk di Indonesia terutama waduk di Pulau Jawa 

lebih pendek dari yang diperkirakan semula. Berdasarkan pengukuran kapasitas Waduk 

Wonogiri tahun 2011 (umur 31 tahun) oleh PJT I (Perum Jasa Tirta I) kurang lebih 50% 

tampungan matinya dan 30% tampungan efektifnya telah terisi sedimen (Wulandari et 

al., 2014). Padahal Waduk Wonogiri di desain dengan umur rencana 100 tahun. 
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Sedimentasi Waduk Wonogiri menyebabkan terganggunya pengoperasian pintu intake 

dan berkurangnya kapasitas pasokan air di musim kemarau. Pada tahun 2006 volume 

sedimentasi Waduk Mrica sudah mencapai 49,91% dari kapasitas tampungan totalnya. 

Dengan tingkat sedimentasi yang terjadi, maka umur Waduk Mrica diperkirakan hanya 

30 tahun saja dari umur rencana 60 tahun (Wulandari, 2007). Waduk Sempor di 

Kabupaten Kebumen dengan laju erosi ± 10,831 mm/th juga telah mengalami 

permasalahan sedimentasi yang berat (Subekti, 2003). Sedimentasi menyebabkan 

sekitar 85% tampungan mati Waduk Sempor terisi sedimen (Legono dan Fathani, 

2007). Kerusakan hutan yang terjadi di wilayah hulu daerah aliran air Waduk 

Wadaslintang mengakibatkan sedimentasi yang cukup besar dengan laju erosi 4,2 

mm/th. Sedimentasi Waduk Wadaslintang menyebabkan pengurangan kapasitas 

tampungan sebesar 24 juta m
3
 (Pemerintah Kabupaten Kebumen, 2012). Menurut 

Perum Jasa Tirta I (2011), 94% tampungan Waduk Sengguruh sampai dengan tahun 

2008 telah terisi sedimen, 51,8% tampungan Waduk Sutami sampai dengan tahun 2009 

telah terisi sedimen dan 80,7% tampungan Waduk Wlingi sampai dengan tahun 2008 

telah terisi sedimen.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa salah satu permasalahan yang 

dihadapi waduk – waduk besar di Pulau Jawa adalah terjadinya sedimentasi yang cepat 

sehingga berakibat pada pengurangan kapasitas waduk dan umur ekonomi waduk. 

Metode penanganan sedimentasi waduk guna mempertahankan fungsi waduk dapat 

dilakukan dengan meminimalisasi masuknya sedimen ke dalam waduk, meminimalisasi 

terjadinya pengendapan sedimen di dalam waduk, mengeluarkan sedimen yang sudah 

mengendap di dalam waduk, dan mengganti kapasitas tampungan yang hilang (Morris 

and Fan, 1997; Palmieri et al., 2003, cit. Coker et al., 2009). Sedangkan  menurut Yang 

(1996), kapasitas yang hilang dapat dikembalikan dengan cara flushing, dredging dan 

siphoning. Adapun usaha – usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi sedimentasi 

waduk besar di Pulau Jawa adalah sebagai berikut : 

1) Pengurangan erosi di DTA (Daerah Tangkapan Air) waduk antara lain berupa 

pembangunan bangunan penahan erosi (chekdam), rehabilitasi lahan, penghijauan 

DAS (Daerah Aliran Sungai), rekayasa sosial-ekonomi (diversifikasi usaha), dan  

menanamkan kesadaran masyarakat tentang perlunya pencegahan erosi. 
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2) Mengeluarkan sedimen dari dalam waduk dengan pengerukan sedimen dan 

penggelontoran (flushing). 

Semua usaha yang dilakukan ini belum optimal karena : 

1) Curah hujan yang tinggi dan DTA yang rawan longsor sehingga laju erosi tinggi, 

chekdam yang ada sudah penuh sedimen/ tidak berfungsi, laju erosi makin 

meningkat karena berubahnya kawasan lindung menjadi daerah budidaya dan 

pemukiman (PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan UGM (Universitas Gajah 

Mada), 1995). 

2) Pemanfaatan waduk pada umumnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat di 

DTA, sehingga kepedulian masyarakat di DTA akan arti pentingnya waduk tidak 

besar,  rehabilitasi lahan membutuhkan waktu yang lama dan biasanya baru 

dilaksanakan setelah kondisi lingkungan dan hutan di daerah hulu rusak parah, 

penghijauan kembali DTA kalah cepat dengan illegal logging, praktek – praktek 

pola penggarapan lahan yang bertentangan dengan konsep konservasi tanah dan air 

terus berlangsung (Wulandari, 2007). 

3) Masyarakat yang ikut dalam program konservasi berorientasi proyek, sehingga jika 

proyeknya selesai maka selesai pula partisipasinya dalam program konservasi 

(NSCBN (National Sector Capacity Building Networking ) Regional Jawa, 2009). 

4) Waduk menangkap hampir semua sedimen yang masuk, pengelolaan lahan yang 

berlebihan (Suripin,2001). 

5) Flushing yang dilakukan belum efisien, volume sedimen yang dapat digelontor 

keluar dari dalam waduk sangat kecil dibandingkan dengan volume air yang 

digunakan, penggelontoran sedimen tidak dapat mengimbangi pesatnya laju 

sedimentasi di dalam waduk, dan tidak mampu mengangkat endapan sedimen yang 

sudah padat dan membawa keluar dari dalam waduk (Krisetyana, 2008). 

6) Biaya pengerukan sedimen waduk mahal, sehingga penggerukan hanya dilakukan   

untuk mempertahankan kapasitas waduk sesuai dengan kapasitasnya yang 

sekarang, dan menjaga intake tetap bebas dari endapan sedimen, selain itu juga sulit 

untuk mendapatkan tempat pembuangan/ penimbunan material galian dan 

mengamankannya terhadap pengaruh lingkungan (Suripin, 2001; Mukhlisin,2007; 

Wulandari, 2007). 
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Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa usaha – usaha meminimalisasi 

sedimen inflow dan pengeluaran sedimen dari waduk belum optimal. Sedimen tetap 

masuk ke dalam waduk kemudian mengendap dan makin banyak menumpuk di dalam 

waduk. Permasalahan sedimentasi waduk perlu segera dicari solusinya, karena 

berkembangnya masalah sedimentasi waduk pada saat ini menurut Hastowo  (2003) 

telah merambat kepada : 

1) Berkurangnya kapasitas tampungan menyebabkan keharusan membangun waduk 

baru agar pelayanan tetap sepadan, sementara kemampuan pembangunan 

bendungan baru menurun. 

2) Berkurangnya output dari tenaga listrik, produksi pangan dan kapasitas 

pengendalian banjir. 

3) Waduk dengan volume terbatas oleh karena sedimen tetap memerlukan 

pemeliharaan terus tanpa menghasilkan sesuatu, oleh karena sifat ancaman  

kegagalan bendungan.  

4) Waduk yang terisi sedimen secara penuh memerlukan proses penghentian fungsi 

bendungan (decomissioning) yang membutuhkan biaya cukup besar. 

Morris and Fan (1997) menyatakan bahwa perubahan konsep dari waduk yang 

umur pelayanannya dibatasi sedimentasi menjadi waduk yang dapat digunakan secara 

berkelanjutan, memerlukan perubahan yang mendasar pada perencanaan dan 

pengoperasian waduk. Diperlukan perubahan  konsep dari umur waduk yang dibatasi 

oleh sedimentasi menjadi pengaturan pelepasan air dan sedimen untuk memperpanjang 

umur waduk. Pada tahap perencanaan waduk, pengaturan pelepasan air biasanya telah 

direncanakan dan digunakan sebagai pedoman pengoperasian waduk untuk pelepasan 

guna memenuhi kebutuhan rencana. Aturan operasi waduk ini belum memperhitungkan 

pelepasan sedimen. Bahkan studi-studi pengelolaan waduk selama ini lebih difokuskan 

pada aplikasi metode riset operasi untuk menentukan kebijakan pengoperasian waduk 

guna pemenuhan kebutuhan air, seperti yang dinyatakan oleh  Nicklow and Mays 

(2000). Selain itu pada tahap perencanaan untuk sedimentasi waduk hanya diprediksi 

perubahan pada kurva Elevasi-Luas-Volume (perubahan membujur/ longitudinal),  

belum dilakukan identifikasi lokasi-lokasi khusus pengendapan yang terjadi di waduk. 

Pengendapan sedimen di waduk dipengaruhi oleh efisiensi tangkapan sedimen dan 

distribusi sedimen di waduk, dimana keduanya dipengaruhi oleh aliran air yang terjadi 
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akibat operasi waduknya. Dengan operasi waduk yang berbeda akan didapatkan 

efisiensi tangkapan sedimen dan distribusi sedimen yang berbeda, sehingga pola 

pengendapan sedimennya juga berbeda. Berdasarkan pola pengendapan sedimen yang 

dihasilkan dapat ditentukan operasi waduk yang tepat untuk menjaga keberlanjutan 

fungsi waduk. Karena keberlanjutan fungsi waduk berarti pemanfaatan waduk yang 

lebih lama, hal ini dapat dicapai bila pengendapan sedimen di tampungan matinya 

semaksimal mungkin dengan laju sedimentasi seminimal mungkin. Sehingga perlu 

kiranya dilakukan studi pengaruh perubahan operasi waduk terhadap pola pengendapan 

sedimen di waduk. 

Penelitian yang terkait dengan operasi waduk dan pengaruhnya terhadap 

sedimentasi waduk telah dilakukan  oleh beberapa peneliti. Nicklow and Mays (2000)  

melakukan penelitian yang bertujuan untuk menentukan skema penelusuran air dan 

sedimen yang optimal, atau kebijakan pelepasan waduk yang memfokuskan pada 

pengendalian gerusan dan pengendapan sedimen. Hasilnya model dapat digunakan 

untuk mengevaluasi pengelolaan jaringan waduk ganda untuk meminimalkan efek 

merugikan sedimentasi di sungai dan waduk. Hadihardaja (2009) melakukan penelitian 

model operasi waduk yang bertujuan meminimalisasi pengendapan sedimen dan 

memaksimalkan produksi energi. Hasilnya adalah, apabila waduk dioperasikan dengan 

pengendalian sedimen terjadi penurunan akumulasi sedimen yang cukup signifikan. 

Petkovsek and Roca (2014) melakukan studi dampak aturan operasi waduk terhadap 

sedimentasi waduk untuk waduk yang tidak mempunyai flushing outlet (waduk yang 

dibangun antara tahun 1960 – 1970). Perubahan operasi dilakukan dengan membuat 5 

variasi tinggi muka air minimum waduk. Sedimen lebih besar dari pasir tidak digunakan 

dalam model sedimentasi waduk. Hasilnya adalah, bila operasi dilakukan untuk periode 

longterm yang lebih lama maka endapan semakin mendekati bendungan. Dengan tinggi 

muka air minimum yang berbeda maka pada tinggi muka air minimum yang paling 

rendah endapan lebih cepat mendekati bendungan, ketebalan endapan lebih rendah, 

sedimen banyak mengendap di tampungan tidak aktif, kehilangan kapasitas total lebih 

kecil tetapi kehilangan kapasitas total masih lebih besar dari kehilangan kapasitas aktif 

dan sedimen outflow lebih besar. Sedimen outflow naik dengan operasi longterm yang 

lebih lama, sedimen outflow turun dengan turunnya tinggi muka air minimum. 

Kementerian PU (2007c) memprediksi efek dari pengendalian sedimen Sungai 
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Keduang. Hasilnya adalah, pengendalian sedimentasi yang efektif didapat bila dibangun 

waduk tampungan sedimen dan flushing/ sluicing dilakukan lewat pelimpah baru. 

Efisiensi pelepasan sedimen dengan pengendalian ini lebih tinggi dan sedimentasi di 

sekitar intake berkurang. Sardi et al. (2008) melakukan penelitian untuk mengetahui 

besarnya pengurangan sedimen pada Waduk Wonogiri apabila dilakukan penanganan 

berupa pembuatan waduk penampung sedimen pada muara Sungai Keduang. Penelitian 

dilakukan dengan membuat simulasi transpor sedimen 2D.  Hasilnya adalah, 

pengoperasian waduk penampung sedimen dapat mengurangi besarnya pengendapan 

sedimen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nicklow and Mays (2000)  hanya memfokuskan 

pada pengendalian gerusan dan pengendapan sedimen. Agar waduk tetap memenuhi 

fungsinya diperlukan studi operasi waduk untuk mengatur pelepasan air dan sedimen 

guna pemenuhan kebutuhan air dan meminimalkan sedimen yang mengendap. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hadihardaja (2009) hanya memprediksi 

volume sedimen yang terendap di waduk dan energi maksimal yang dihasilkan, belum 

mempertimbangkan distribusi sedimen di waduk. Oleh karena itu masih perlu dilakukan 

penelitian untuk mendapatkan operasi waduk yang optimal, baik ditinjau dari kinerja 

waduk dalam memenuhi kebutuhan airnya maupun ditinjau dari sedimentasi yang 

terjadi berdasarkan operasi waduk yang diterapkan. Petkovsek and Roca (2014) 

melakukan studi dampak aturan operasi waduk terhadap sedimentasi waduk, dimana 

perubahan operasi dilakukan dengan membuat 5 variasi tinggi muka air minimum 

waduk, geometri waduk yang digunakan panjang dan sempit, dan model yang 

digunakan model 1D (1 Dimensi). Sehingga masih diperlukan adanya analisis pengaruh 

perubahan operasi waduk  terhadap sedimentasi waduk, ditinjau dari perubahan akibat 

perbedaan sistim waduk, fungsi tujuan operasi waduk, lama waktu penggelontoran dan 

awal waktu penggelontoran. Sistim waduk mempengaruhi proses pengendapan sedimen 

di waduk. Operasi waduk juga mempengaruhi proses pengendapan sedimen di waduk 

karena air dilepas berdasarkan aturan operasi waduk sesuai fungsi tujuannya. Lama 

waktu penggelontoran dan awal waktu penggelontoran perlu diteliti kaitannya dengan 

besarnya debit air sungai dan konsentrasi sedimen yang selalu berfluktuasi. Penelitian 

yang dilakukan Kementerian PU (2007c) memprediksi efek dari pengendalian sedimen 

Sungai Keduang yang menggunakan model 2D (2 Dimensi), dan Sardi et al. (2008) 
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melakukan penelitian untuk mengetahui besarnya pengurangan sedimen pada Waduk 

Wonogiri, apabila dilakukan penanganan berupa pembuatan waduk penampung 

sedimen pada muara Sungai Keduang dengan menggunakan model 2D. Sedangkan 

penggelontoran dilakukan untuk mengurangi sedimen pada tampungan waduk 

penampung sedimen. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penelitian yang 

mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan air dan pengendalian sedimen. Untuk 

menjaga keberlanjutan fungsi waduk, selain harus menghasilkan pengendapan sedimen 

dengan laju sedimentasi minimal dan persentase volume sedimen yang mengendap di 

tampungan mati maksimal,  maka operasi waduk juga harus menghasilkan kinerja 

yang baik. Untuk mengetahui penyebaran sedimen akibat operasi waduk yang 

diterapkan lebih tepat bila digunakan model 3D, karena gerak aliran dan sedimen pada 

dasarnya adalah 3D (Lu dan Wang, 2009). Oleh karena itu diperlukan penelitian 

sedimentasi waduk dengan menggunakan model 3D. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang dihadapi waduk – waduk besar di Pulau Jawa adalah terjadinya 

sedimentasi yang cepat sehingga berakibat pada pengurangan kapasitas waduk dan 

umur ekonomi waduk. Perubahan  konsep perencanaan dan pengoperasian waduk dari 

umur waduk yang dibatasi oleh sedimentasi menjadi pengaturan pelepasan air dan 

sedimen untuk menjaga keberlanjutan fungsi waduk, penting untuk dilakukan. 

Pemanfaatan waduk yang lebih lama dapat dicapai bila pengendapan sedimen di 

tampungan matinya semaksimal mungkin dengan laju sedimentasi seminimal mungkin. 

Hal ini ditentukan dari pola pengendapan sedimen yang dihasilkan dari suatu operasi 

waduk. Karena operasi waduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses 

pengendapan sedimen di waduk. Dengan operasi waduk yang berbeda akan didapatkan 

distribusi sedimen yang berbeda, sehingga pola pengendapan sedimennya juga berbeda. 

Sementara operasi waduk yang dilakukan selama ini belum mempertimbangkan 

pengendalian sedimen dan belum dilakukan identifikasi lokasi-lokasi khusus terjadinya 

pengendapan sedimen di waduk akibat operasi waduknya. Sehingga perlu kiranya 

dilakukan studi pengaruh perubahan operasi waduk terhadap pola pengendapan sedimen 

di waduk. Pemanfaatan waduk yang lebih lama tentu tidak dapat mengabaikan 

pemenuhan kebutuhan saat ini, maka diperlukan juga analisis kinerja waduk 
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berdasarkan operasi waduknya agar fungsi waduk dalam memenuhi kebutuhannya tidak 

terganggu.  

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaruh perubahan operasi waduk terhadap kinerja waduk? 

2) Bagaimana pengaruh perubahan operasi waduk terhadap pola sedimentasi waduk? 

3) Bagaimanakah model operasi waduk yang optimal untuk meminimalisasi 

pengendapan sedimen yang tidak mengganggu fungsi waduk dalam memenuhi 

kebutuhannya? 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh perubahan operasi waduk 

terhadap kinerja waduk dan pola pengendapan sedimen yang terjadi di waduk. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 

1) Menganalisis kinerja waduk berdasarkan perubahan operasi waduk. 

2) Menganalisis pengaruh perubahan operasi waduk terhadap pola pengendapan 

sedimen di waduk.   

3) Merumuskan model operasi waduk yang optimal untuk meminimalisasi 

pengendapan sedimen yang tidak mengganggu fungsi waduk dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk: 

1) Menentukan operasi waduk  yang optimal untuk meminimalisasi pengendapan 

sedimen di waduk. 

2) Memberikan sumbangan pengetahuan di dalam perencanaan dan pengoperasian 

waduk. 

3) Menjadi dasar bagi penelitian – penelitian berikutnya dalam pengelolaan sumber 

daya air yang memfokuskan pada operasi waduk untuk penanganan sedimentasi 

dan pengaruh operasi waduk terhadap sedimentasi waduk.  
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian dan Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan memodelkan operasi waduk dengan program dinamik 

dan memodelkan pengendapan sedimen di waduk dengan model matematik 3D. 

Lingkup penelitian meliputi: 

1) Pengumpulan data sekunder dan studi terkait. 

2) Perumusan model operasi waduk. 

3) Optimasi operasi waduk untuk mendapatkan pelepasan waduk berdasarkan 

perubahan operasi waduk  menggunakan perangkat lunak CSUDP (Colorado State 

University Dynamic Programming). 

4) Analisis perubahan operasi waduk terhadap kinerja waduk.  

5) Kalibrasi dan verifikasi model 3D sedimentasi waduk menggunakan perangkat 

lunak Environmental Fluid Dynamics Code (EFDC). 

6) Simulasi model 3D sedimentasi waduk  untuk mendapatkan pola pengendapan 

sedimen di waduk berdasarkan perubahan operasi waduk. 

7) Analisis perubahan operasi waduk terhadap pola pengendapan sedimen di waduk.  

8) Perumusan model operasi waduk yang optimal untuk meminimalisasi pengendapan 

sedimen yang tidak mengganggu fungsi waduk dalam memenuhi kebutuhannya. 

Batasan masalahnya adalah: 

1) Perubahan operasi waduk dititikberatkan pada perubahan akibat perbedaan lama 

waktu penggelontoran, awal waktu penggelontoran, fungsi tujuan operasi waduk 

dan  perubahan sistim waduk. 

2) Indikator kinerja waduk yang diukur adalah keandalan, kelentingan dan kerawanan. 

3) Model sedimentasi waduk tidak memperhitungkan pengaruh angin dan suhu. 

4) Indikator pola pengendapan sedimen di waduk yang diukur adalah persentase 

sedimen yang mengendap di masing-masing zona tampungan dan laju sedimentasi 

waduk. 

5) Kasus yang digunakan adalah Waduk Wonogiri pada kondisi sebelum dan sesudah 

pembangunan pelimpah baru dan waduk tampungan sedimen. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Disertasi ini tersusun dari 6 bab, meliputi: 
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1) Bab 1 Pendahuluan berisi uraian latar belakang, identifikasi masalah, perumusan 

masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup 

penelitian, batasan penelitian, lokasi dan deskripsi waduk studi kasus, serta 

sistematika penulisan disertasi. 

2) Bab 2 Kajian Pustaka dan Landasan Teori berisi uraian penelitian-penelitian 

sebelumnya, teori-teori yang digunakan dan kerangka berpikir. 

3) Bab 3 Metode Penelitian berisi uraian tahapan penelitian dan penjelasan masing-

masing tahapan dalam penelitian. 

4) Bab 4 Analisis Data menguraikan tentang operasi Waduk Wonogiri eksisting, 

sedimentasi Waduk Wonogiri eksisting, perumusan model operasi waduk, 

penentuan periode penggelontoran, penentuan sistem waduk, kalibrasi dan 

verifikasi model sedimentasi waduk, dan penentuan simulasi sedimentasi waduk. 

5) Bab 5 Hasil dan Pembahasan menyajikan hasil-hasil penelitian dan pembahasan 

hasil-hasil penelitian. 

6) Bab 6 Kesimpulan dan Saran menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang 

didapat dari penelitian disertasi ini. 


