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BAB III 

HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA SEBELUM  

PEMERINTAHAN MALCOLM FRASER  

 

 

A. Hubungan Diplomatik Antara Australia-Indonesia Pada Masa 

Pemerintahan  Gough Whitlam 

 

       Australia merupakan salah satu negara yang pertama kali mendukung 

perjuangan Indonesia untuk bisa memperoleh kemerdekaan dalam tahun-tahun 

sesudah perang.
1
 Partai buruh Australia dan Gerakan Serikat Buruh Australia 

telah dengan giat memberikan semangat terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia 

dari Bilateral sampai kedalam suasana Internasional
2
.  

       Australia dan Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan 

Organisasi-Organisasi Internasional lainnya seperti komisi ekonomi untuk Asia 

dan Timur dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Kedua negara tersebut sudah 

dipilih sebagai anggota bukan parlemen Dewan Keamanan PBB untuk tahun 

1973/1975. 

       Gough Whitlam memasuki dunia politik di Australia pada usianya yang ke-

29, tepatnya pada tahun 1945. Kala itu, beliau bergabung dengan sebuah partai 

tertua di Australia yang masih berjalan hingga saat ini yaitu Partai Buruh 

Australia atau Australian Labor Party (ALP) pada era Ben Chifley . Perjalanan 

                                                           
1 Irvan Dwi Rohmawan. Skripsi, Kebijakan Politik Australia : Analisis 

Terhadap Peranan Australia dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik 

Indonesia (1945-1949). Yogyakarta : FISE, 2010, hlm. 2. 

2
 Kantor Penerangan Kedutaan Besar, Ikhtisar Hubungan-Australia 

Indonesia, Jakarta : Kedutaan Besar Australia,1973, hlm. 5. 
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beliau di kancah perpolitikan Partai Buruh cukup berhasil dan beliau dijadikan 

kandidat yang mewakili Partai Buruh di dalam Dewan Legislatif New South 

Wales (NSW Legislative Assembly). 

       Gough Whitlam tercatat sebagai seseorang yang pandai berpidato, jenaka, 

tajam, dan memiliki pengetahuan yang tinggi. Hal-hal tersebut yang membuat 

Gough Whitlam cepat naik daun di dalam kancah perpolitikan Australia dan 

menjadikannya pula sebagai bintang ALP di dalam House of Representative 

Australia. Banyak pula yang menganggap beliau sebagai politikus dan pendebat 

yang terbaik di dalam parlemen tersebut.
3
 

       Pada tanggal 5 Desember 1972, akhirnya Gough Whitlam menjabat sebagai 

Perdana Menteri Australia ke 21 menggantikan William McMahon. Gough 

Whitlam diusung oleh ALP sebagai calon Perdana Menteri dan akhirnya 

mengalami kesuksesan setelah Pemilihan Umum (Federal Election) pada tahun 

1972. Pada saat Pemilu, ALP menjanjikan kepada publik sebuah paket perbaikan, 

terutama mengenai keterlibatan Australia terhadap keterlibatannya di dalam 

Perang Vietnam yang dianggap tidak perlu oleh publik Australia.
4
 Dan juga ALP 

menjanjikan pemberhentian wajib militer (wamil), mendirikan hubungan 

diplomasi dengan RRC (Republik Rakyat Cina), Kemerdekaan bagi Papua 

Nugini, Bebas Biaya Kuliah atau Biaya Kuliah Gratis, Rencana Kesehatan 

                                                           
3
 Chauvel Richard H, Budaya dan Politik Australia, Jakarta : Yayasan Obor 

Indonesia, 1992, hlm. 19. 
 
4
 Sugiarti S, Hubungan Australia-Indonesia : Faktor Geografi, Politik dan 

Strategi Keamanan. Jakarta : Universitas Indonesia,1995, hlm. 38. 
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Nasional, dan sebuah program desentralisasi kota dengan membangun Regional 

Growth Centres. 

       Pemerintahan Gough Whitlam berusaha mengadaptasikan politik luar 

negerinya dengan keadaan dunia Internasional yang sangat sudah berubah. 

Whitlam berusaha membawa Australia lebih mandiri dan memiliki citra 

internasional yang sangat baik. Strategi containment yang dulu digunakan 

Australia, kini pada masa pemerintahan Gough Whitlam sudah ditinggalkan, kini 

Whitlam menggunakan konsep “Perimbangan Kekuatan” dalam 

pemerintahannya.
5
 

Dalam waktu kurang dari 3 tahun, pemerintahan Gough Whitlam mendirikan 

hubungan diplomasi formal dengan RRC, bertanggung jawab terhadap kebutuhan 

pendidikan tersier dan menghapuskan biaya pendidikan, memperkenalkan 

‘supporting benefit’ bagi orang tua tunggal (single-parent), memperkenalkan 

Multiculturalism Policy untuk para imigran baru, menaikkan persamaan derajat 

bagi wanita, menghapus wajib militer, membuat Komite Nasional Penasihat 

Aborigin (National Aboriginal Consultative Committee) menghapuskan hukuman  

                                                           
5
 Strategi Containment adalah strategi penahanan yang pernah diterapkan 

Amerika Serikat dan digunakan/diikuti oleh Negara Australia pada saat sebelum 

Gough Whitlam menjabat sebagai perdana menteri. Setelah Gough Whitlam menjabat 

sebagai perdana menteri strategi itupun ditinggalkan dan digantikan dengan konsep 

“perimbangan kekuatan”, dimana perimbangan kekuatan itu adalah keadilan dalam 

pengambilan keputusan/kebijakan. Edib Muslim. (1990). “Politik Luar Negeri 

Australia Terhadap Indonesia: Dari Whitlam Sampai Hawke”, Jurnal Ilmu Politik, 

Vol. 39 No, 6, hlm. 80-81  
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mati bagi narapidana federal, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan warga 

pribumi Australia (Indigenous Australia), meningkatkan dana untuk bidang seni, 

dan lain-lain. 

Pada saat Australia dibawah Perdana Menteri Gough Whitlam, pernah 

membuka hubungan Diplomatik dengan Cina, hal inilah yang membuat Indonesia 

merasa curiga terhadap Australia saat Gough Whitlam berusaha ingin menjalin 

hubungan baik dengan Indonesia. Indonesia pernah memiliki pengalaman yang 

buruk dalam menjalin hubungan dengan Peking, hal inilah yang membuat 

Indonesia merasa curiga terhadap Gough Whitlam karena dipandang sebagai 

tusukan dari belakang. Hal ini langsung ditanggulangi oleh Gough Whitlam, 

Gough Whitlam mengatakan dalam menciptakan stabilitas regional dikawasan 

Asia tenggara tanpa melibatkan Indonesia.  

Secara bilateral Australia dan Indonesia telah mengadakan hubungan yang 

semakin erat. Dalam bulan Oktober 1972, setelah diadakannya perundingan-

perundingan yang akrab, kedua Negara tersebut kemudian menandatangani suatu 

perjanjian perbatasan dasar laut antara kedua Negara tersebut yakni di laut Timor 

dan Arafuru.
6
 Perjanjian ini merupakan tambahan perjanjian yang ditanda tangani 

bulan mei tahun 1971. 

  

                                                           
6
 Kantor Penerangan Kedutaan Besar Australia, Ikhtisar Hubungan 

Australia-Indonesia, Jakarta : Kedutaan Besar Australia, hlm.21. 
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Hal-hal yang telah dibuat selama masa pemerintahan Whitlam tentu saja 

berlawanan arah dengan visi-misi dari Liberal dimana, Liberal lebih condong ke 

arah pemerintahan persemakmuran dan ALP yang selalu memperjuangkan 

kemerdekaan penuh bagi Australia. Perbedaan Liberal dan ALP yang lain adalah 

dimana Liberal selalu meninggikan derajat kaum kulit putih dan ALP selalu 

memposisikan seluruh derajat warga di Australia adalah setara.
7
 

Pada tanggal 26 Januari 1973 Australia dan Indonesia telah menandatangani 

Perjanjian lain, yang isinya mengenai perbatasan tetap antara Indonesia dengan 

Papua New Guinea. Pemerintah Papua New Guinea telah menyetujui perjanjian 

tersebut, Menteri Papua New Guinea Michael Somare menandatangani perjanjian 

tersebut atas nama Australia di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973.
8
  

Australia membantu perkembangan hubungan baik antara Indonesia dan 

Papua New Guinea, yang akan memperoleh pemerintahan dalam Negeri sendiri 

pada akhir tahun 1973 dan memperoleh kemerdekaan penuh segera sesudah itu. 

Indonesia juga telah menyatakan keinginannya untuk meningkatkan hubungan 

politik, kebudayaan dan lainnya dengan Papua New Guinea, dan juga sedang 

merencanakan pembukaan perwakilan diplomatik di Port Moresby, Menteri Besar 

Papua New Guinea telah mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia pada 

permulaan Februari 1973.  

                                                           
7
 Ibid, hlm. 15. 

 
8
 Timor-Timur Setelah Petrodollar. Dalam Tempo, 25 Oktober 1975,  hlm. 9.  
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Perdana Menteri Australia Gough Whitlam dalam kunjungannya ke 

Indonesia beberapa kali telah menyinggung tentang kemerdekaan Papua New 

Guinea yang selama ini mendekat kepada Parlemen Indonesia. Pada dasarnya 

Whitlam tidak berdiri sendiri, Whitlam memiliki sebuah kelompok tanpa institusi 

yang disebut “The Lobby” kelompok inilah yang membela argument-argumentasi 

Whitlam. Kelompok yang terdiri dari para duta besar Australia untuk Indonesia, 

penulis, dan pejabat-pejabat departemen Luar Negeri. Para kelompok The Lobby 

ini berasumsi bahwa :
9
 

a. Australia lebih mungkin memiliki pengaruh terhadap Jakarta apabila 

Australia dipandang sebagai Negara yang bersahabat dan simpatik oleh 

Jakarta ; 

b. Jatuhnya pemerintahan yang berkuasa di Jakarta saat itu akan membuat 

instabilitas politik dikawasan Asia Tenggara. 

Australia memang merupakan negara yang memiliki dukungan paling kuat 

untuk Indonesia, karena kedekatan geografis, kekayaan sumber alam, dan 

ukurannya yang besar Indonesia sudah lama menjadi negara terpenting bagi 

Australia. Sebab itu Australia tidak lepas dari Indonesia termasuk dalam masalah 

Timor-Timor, pemerintahan Australia sangat efektif mendukung tindakan 

Indonesia untuk melakukan invasi terhadap Timor-Timur.
10

 

                                                           
9
 Edib Muslim, op.cit., hlm. 82. 

 
10

 Soekanto, Integrasi : Kebulatan Tekad Rakyat Timor-Timur, Jakarta : 

Yayasan Perikesit, 1976, hlm. 401. 
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Perdana Menteri Gough Whitlam tidak memiliki perbedaan mendasar dengan 

Soeharto mengenai integrasi wilayah Timor-Timur ke dalam NKRI dipandang 

Whitlam sebagai pilihan yang paling realistis. Tahun 1974 Whitlam melakukan 

pertemuan dengan Soeharto di Wonosobo, Jawa, pertemuan ini mengungkapkan 

bahwa Whitlam sangat mendorong Soeharto mendukung rencana sejumlah 

Jenderal penting Indonesia untuk mencaplok Timor Portugis. Ketika Whitlam 

memerintah, dengan tegas secara resmi pemerintah partai buruh ini 

mencanangkan setujunya tentang dekolonisasi Timor Portugis dengan cara-cara 

yang baik,hal ini terlihat sejalan dengan Indonesia.
11

  

B. Kerjasama Australia-Indonesia dalam Bidang Pertahanan dan Keamanaan 

 

Kerjasama merupakan landasan hubungan antara suatu Negara dengan 

Negara lain,tidak hanya kerjasama dalam bidang diplomatik yang dilakukan oleh 

Australia dengan Indonesia melainkan kerjasama dalam bidang pertahanan dan 

keamanan. Pada saat Indonesia dibawah Presiden Soeharto, hubungan antara 

Australia dengan Indonesia menjadi baik kembali dimana sebelumnya mengalami 

ketegangan. Pemerintahan Indonesia ini dianggap sebagai anti-komunis dan dapat 

mengambil kebijakan-kebijakan luar negerinya secara pragmatis sambil 

menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi didalam negeri.
12

 

                                                           
11

 Kitley P. Chauvel R, “Ngga Ada Fretilin (?)”, dalam Tempo, 22 November 

1975, hlm. 7. 
 
12

 Ibid. 
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Hubungan bilateral mencapai puncaknya pada awal 1970an ketikan Whitlam 

dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri, ia mampu menciptakan suatu 

hubungan pribadi yang erat dengan presiden Soeharto. Karena letak geografisnya, 

biar bagaimanapun Indonesia selalu masuk dalam kerangka perhitungan analis 

strategi pertahanan Australia. Kerjasama Australia dengan Indonesia dalam 

bidang pertahanan ini didasarkan pada suatu program tiga tahun yang mana akan 

dimulai pada tanggal 1 juli 1972.
13

 

Secara militer Australia dan Indonseia memiliki hubungan dekat sekali.
14

  

Selain saat Konfrontasi, sebelum kemerdekaan Timor-Timur tentara Australia dan 

Indonesia sering bekerjasama. Australia dan Indonesia persetujuan pertahanan 

yang bilateral.  Antara tahun 1960 dan 1984 1.100 anggota Angkatan Bersenjata 

berasal dari Indonesia berlatih di Australia.
15

   

       Anggota Angkatan Bersenjata Australia juga berlatih di Indonesia. Hal ini 

mencerminkan kedekatan dan kepercayaan yang berada antara Australia dan 

Indonesia.  Pada tahun 1972 Australia menhadiahkan kepada Indonesia pesawat 

Sabre.  Tentara Australia dan tentara Indonesia juga mempunyai proyek bersama 

termasuk gerakan tentara bersama untuk angkatan laut dan angkatan udara.   

                                                           
13

 Azwar Dzalil. Proyek Kerjasama Keamanan Indonesia Australia dalam 

rungka Memantapkan Stabilitas Regional. Jakarta: Lemhanas, 1997. hlm.25. 
 
14

 Ibid  
 
15

 Irvan Dwi Rohmawan. Kebijakan Politik Australia : Analisis Terhadap 

Peranan Australia dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia (1945-

1949). Skripsi. Yogyakarta : FISE, 2010. 
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       Pada saat Wakil Perdana Menteri Lance Bernard berkunjung ke Indonesia 

mereka merundingkan mengenai program kerjasama pertahanan tiga tahun 

dengan Jendral Panggabean. Untuk memberikan suatu nucleus bagi pembangunan 

program ini, Australia akan :
16

 

1. Menyediakan untuk Indonesia pada akhir tahun 1973, satu kapal patrol 

klas “Sergap” dari Angkatan Laut Australia,  

2. Membuat enam kapal patroli yang lebih kecil untuk Indonesia, dan 

3. Menyediakan untuk Indonesia sedikit kapal terbang Nomand buatan 

Australia yang dilengkapi untuk peranan patroli maritim. 

       Program patrol maritime akan mengikuti program sebelumnya untuk proyek 

Sabre, yang meliputi latihan-latihan di Australia, penyediaan jasa-jasa nasehat 

dan perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan.
17

 Ada beberapa alasan yang 

mempengaruhi terjalinnya kerjasama dalam bidang keamanan antara Australia 

dengan Indonesia antara lain, pentingnya hubungan PNG (Papua New Guinea) 

baik dengan Australia maupun Indonesia. Hubungan antara Indonesia dengan 

PNG sama pentingnya dengan hubungan Australia dengan PNG, tetapi landasan 

hubungan tersebut sama yakni bahwa keamanan, stabilitas, dan perkembangan 

PNG akan ikut mempengaruhi keamanan dan stabilitas hubungan antara Australia 

dengan Indonesia. Bagi Australia hubungan tersebut penting secara psikologis 

                                                           
16

 Kedutaan Besar Australia, loc.cit. 
17

 Azwar Dzalil. Proyek Kerjasama Keamanan Indonesia Australia 

dalam rangka Memantapkan Stabilitas Regional. Jakarta: Lemhanas, 1997, hlm. 

14. 
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karena PNG merupakan exkoloni Australia dan begitu banyak bantuan telah 

diberikan kepadanya. 
18

 

C. Kerjasama Australia-Indonesia dalam Bidang Sipil 

       Pada saat Australia dibawah Perdana Menteri Whitlam, banyak kerjasama 

yang dilakukannya dengan Indonesia, diatas sudah dijelaskan kerjasama dalam 

bidang Diplomatik dan Pertahanan keamanan, selain kedua bidang tersebut 

Whitlam juga melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam bidang Sipil. 

Indonesia menerima bantuan terbesar dari Australia, dari tahun 1972-1973 

Australia sudah mengeluarkan bantuan kepada Indonesia sebesar $A 23 Juta.  

       Pemberian bantuan ini telah diumumkan oleh Gough Whitlam tidak lama 

setelah menjabat sebagai Perdana Menteri Australia pada bulan Desember 1972. 

Pada tahun 1973 pemerintah Australia akan mulai melaksanakan janjinya berupa 

bantuan baru sebesar $A 69 Juta. Pada tahun 1973 ini program bantuan Australia 

di Indonesia telah meliputi bantuan proyek-proyek, bantuan tehknik, dan 

program-program lainnya seperti Devisa Kredit, bahan makanan, dan 

pendidikan.
19

 

a. Bantuan Proyek-Proyek 

       Sejak tahun 1962 Australia telah banyak melakukan perluasan 

proyek-proyek pembangunan ekonomi di Indonesia, dan menjelang tahun 

                                                           
18

 Leo Suryadinata, Politik Luar Negeri Indonesia dibawah Soeharto : 

Hubungan Indonesia dengan Australia dan Papua New Guinea, Jakarta : LP3S. 
 
19

 Ibid, hlm. 7. 
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1972 terdapat sekitar 17 proyek bantuan tehnik dan proyek penting 

lainnya yang sudah memasuki berbagai tahap pelaksanaannya. Pada tahun 

1972-1973 ini Australia telah banyak mengeluarkan biaya kepada 

Indonesia, Australia juga membangun rencana lima tahun dalam 

kerjasama ini yakni dari tahun 1972-1976. Karena Indonesia telah 

memberikan suatu prioritas tinggi terhadap rehabilitasi dan perluasan 

prasarana dalam rencana lima tahun yang pertama, dalam rencana lima 

tahun pertama ini Australia menekankan khusus pada transport dan 

komunikasi.
20

 

       Di Jawa dan Sumatera Selatan telah direhabilitasi dan perawatan 

jalan-jalan kereta api, proyek lain mengenai pengangkutan yang telah 

selesai ialah rehabilitasi armada bus Jakarta, proyek ini telah meliputi 

pemberian onderdil-onderdil dan penyediaan suatu tim yang terdiri atas 

montir-montir dan pembuat badan bus dari Australia, yang telah 

merehabilitasi bus-bus baru yang disediakan oleh Inggris. 

Perluasan fasilitas telekomunikasi juga telah menjadi suatu bagian 

penting dari sasaran-sasaran pembangunan pemerintahan Indonesia. 

Pemerintahan Australia juga telah membantu dalam bidang ini dengan 

menyediakan material-meterial, tenaga-tenaga spesialisasi dan pendidikan 

sebagai bagian dari program bantuan. Australia juga ikut serta dalam 

aspek-aspek lain dalam bidang telekomunikasi, sejak tahun 1968 misi 
                                                           

20
 Ibid. 
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telekomunikasi Australlia telah mengadakan penyelidikan-penyelidikan 

tentang kebutuhan-kebutuhan Indonesia dalam telekomunikasi didalam 

negeri dan Internasional.  

b. Bantuan Tehnik 

Penyediaan tehnik berupa perlengkapan dan pendidikan selalu 

memainkan peranan penting dalam program bantuan Australia. Sesuai 

dengan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, tekanan 

khusus telah diberikan terhadap pertanian, kesehatan umum dan 

pendidikan tehnik. Rencana-rencana ini akan berjalan dengan baik karena 

Australia telah memberikan sumbangan penting bagi pembangunan 

industry peternakan di Indonesia. 

       Di Bogor akan dibangun sebuah gedung Lembaga Riset Peternakan, 

dimana sarjana-sarjana Indonesia dan Australia akan mengadakan riset, 

yang terutama ditujukan kearah nutrisi dan pembiakan ternak. Selain 

pendidikan yang sudah disediakan yang berkaitan dengan proyek-proyek 

pembangunan ekonnomi, dan bantuan tehnik, pendidikan di Australia 

selalu merupakan suatu bagian yang integral dari program bantuan.
21

 

 

 

                                                           
21

 Warjo  (2005). Analisis Hubungan Australia-Indonesia Tahun 1945-1992. 

Skripsi. Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Sejarah FISE Universitas Negeri 

Yogyakarta, hlm. 46.  
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c. Bantuan Program 

       Tujuan utama dari bantuan program, yang meliputi bantuan Devisa 

Kredit, dan bahan makanan adalah untuk menyediakan dukungan bagi 

neraca pembayaran Indonesia dan untuk mengadakan dana-dana dalam 

rupiah untuk anggaran pembangunan. Saat diadakannya bantuan devisa 

kredit dalam program bantuan Australia, importer-importir Indonesia telah 

dapat membeli dari supplier-suplier Australia.
22

 Bentuk bantuan ini telah 

dipergunakan sebagai pelengkap melalui suatu program bantuan barang 

tingkat pemerintah ke pemerintah, dan telah mensupply departemen-

departemen dan badan-badan dari pemerintah Indonesia dengan berbagai 

macam barang termasuk pupuk, mobil dan kapas.  

       Bantuan pangan pada umumnya dalam bentuk terigu dan gandum, telah 

menjadi suatu bagian yang integral dari program bantuan Australia sejak tahun 

1967, hingga tahun 1972 nilai bantuan ini diatas kira-kira sebesar $A 4 juta 

setahunnya. Akan tetapi karena kenaikan-kenaikan dalam harga-harga gandum, 

pengeluaran diharapkan akan berjumlah lebih dari $A 5 Juta dalam tahun 1972. 

Dalam pernyataan Gough Whitlam mengenai Politik Luar Negeri di Canberra 

pada tanggal 24 mei 1973, Gough Whitlam menaruh perhatian khusus terhadap 

program bantuan Australia di Indonesia. 

                                                           
22

 Ibid. 
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       Kebijaksanaan Australia mengenai bantuan sipil kepada Indonesia sudah 

menjadi petunjuk bagi pendekatan yang akan semakin banyak dilakukan dalam 

kegitan Australia. Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia adalah 

suatu hal biasa  bagi negara-negara yang sedang berkembang. Maka dari itu 

Australia  dengan usaha-usaha mereka terutama diarahkan untuk membangkitkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia agar berkembang dengan cepat.
23

  

                                                           
23

 Ibid, hlm. 48 


