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BAB IV 

 

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN  

 

 Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap  “Efisiensi 

Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengurusan Sertifikat Hak Milik 

Atastanah Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Di Kabupaten Kupang” 

ditemukan bahwa ada beberapa masalah sebagimana yang telah di dikatakan pada 

tabel bab III yaitu: 

4.1   Kesederhanaan Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah 

4.1.1  Sederhana  

Pengetahuan masyarakat selaku pemohoncterhadap prosedur 

pengurusan sertifikat dalam melakukan penerbitan sertifikat hak milik atas 

tanah diwilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sangatlah penting, 

sehingga kantor pertanahan Kabupaten Kupang lebih mudah melakukan tertib 

administrasi di bidang pertanahan dan terjadinya kesederhaan dalam proses 

pengurusan sertifikat. Perlu dilihat bahwa  kesederhanaan  dalam pengurusan 

sertifikat hak milik atas tanah  dengan klasifikasi sederhana untuk  2 tahun 

terakhir yang sudah terrealisai pada tahun 2017 sebanyak 9.890 sertifikat 

dengan frekuensi 2.080 dan pada tahun 2018 sebanyak 6.960 sertifikat dengan 

frekuensi 2.130 . Tentang jumlah realisasi dan frekuensi yang ada maka dapat 

dilihat pada tabel II menunjukkan bahwa yang sederhana masih tergolong 

sangat sedikit sehingga tidak  mudah dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan 
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untuk ukuran dapat dilihat pada tabel 2  bahwa sederhana mudah dipahami 

oleh masyarakat seperti: identitas diri,kartu keluarga, luas,letak dan batas 

serta penggunaan tanah yang dimohon,  penyataan tanah tidak sengketa,  

pernyataan tanah dikuasai secara fisikdengan ukuran seperti uraian tersebut 

maka masyarakat sendiri merasa tidak terlalu terbeli-belit dan mudah 

dipahami, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam PP No 24 Tahun 1997 

bahwa dalam pengurusan sertifikat harus menggunakan asaz sederhana  

sehingga tidak adanya kendala dalam pengurusan sertifikat dan masyarakat  

mampu serta mudah memahami setiap alur yang ada.  

Berdasarkan berbagai uraian diatas, dari hasil penelitian penulis 

menunjukkan bahwa Efisiensi Pelayanan Pengurusan sertifikat hak milik atas 

tanah, belum mencapai sasaran yang terutama dan yang dikehendaki oleh 

aturan-aturan yang mengatur tentang sederhana pengurusan sertifikat. 

4.1.2 Tidak Sederhana 

  Dalam kaitannya dengan indikasi ini, dapatlah penulis kemukakan 

bahwa terdapat ketidak sederhanaan dalam proses penerbitan sertifikat 

sehingga menyebabkan masyarakat kurang memahami.  

Berdasarkan tabel II diatas menunjukkan bahwa realisasi ketidak 

sederhanaan pada tahun 2017 yang terrealisasi ada  9.890 sertifikat dengan 

frekuensi  7.810 sertifikat dan pada tahun 2018 yang terrealisasi  ada 6.960 

sertifikat dengan frekuensi 4.830 sertifikat dengan ukuran yang telah disebutkan 

dalam tabel II, ukuran tersebut menurut masyarakat sangat berbelit-belit sehingga 
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masyarakat juga kewalahan dalam mengurusnya. Hal yang telah disebut dalam 

ukuran diatas merupakan  alur dalam proses pengurusan sertifikat dimana 

alurnya seperti:Formulir permohonan yang sudah di tanda tangani oleh pemohon, 

surat kuasa, FC KTP, Kartu Keluarga, asli bukti perolehan hak atas tanah/alas 

hak, asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah, FC SPPT pajak 

tahun berjalan, bukri SSP (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat 

pendaftaran hak) bagi bidang tanah yang sesuai dengan UU wajib menyetorkan 

kepada Negara, melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan, dengan 

begitu masyarakat beranggapan bahwa itu sangat berbelit-belit. 

Adapun tanggapan masyarakat dalam pengetahuan terhadap keserhanaan  

prosedurpenerbitan sertifikat hak milik atas tanah. Responden bernama Bapak 

Cristian Laiskodat mengatakan:  

“saya kurang menegetahui kesederhaan prosedurnya sehingga saya harus 

bolak balik ke kantor pertanahan yang ada di Kabupaten Kupang” 

Ada responden bernama Bapak Riko mengatakan: 

“kalau untuk kesederhaan prosedur saya tidak tau tapi kalau kita bertanya 

pada pegawai loket pasti akan di beritahu apa yang akan kita dilakukan 

selanjutnya”.
1
 

Adapun menurut Ibu Alvyntha Ardianingrum Kepala Sub Seksi Pendaftaran 

Tanah  mengatakan : 

                                                             
1 Wawancara dilakukan pada tanggal 12 September 2019 
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“kalau untuk kesederhanaan prosedur semua sudah jelas yah ada di dalam 

brosur dan juga bisa di tanyakan langsung pada orang-orang kantor, hanya 

saja masyarakat yang belum terlalu paham mengenai prosedur dan ada juga 

masyarakat yang hanyadengar dari informasi dari orang-orang sekitar dan 

tidak bertanya langsung di orang-orang kantor sehingga saat memasukan 

berkas itu banyak yang kurang” 
2
 

       Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ketidaktahuan 

masyarakat menegenai prosedur penerbitan sertifikat hak milik atas tanah 

kurang cukup baik oleh pengawai kantor pertanahan Kabupaten Kupang.  

Adanya bagian informasi merupakan upaya kantor pertanahan Kabupaten 

Kupang sendiri dalam membantumasyarakat dalam menjawab ketidaktahuan 

prosedur serta keluhan-keluhan yang dihadapi pemohon maka dengan 

demikian pelayanan dalam pengurusan sertifikat tidak dilaksanakan secara 

efisien 

Mengenai proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah pada PP No 

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang terdapat pada  pasal 2 Bab II 

Tentang Asas dan Tujuan menegaskan yang mana dalam pendaftaran tanah 

harus dilaksanakan asas sederhana, aman, terjangkau,muktahir dan terbuka.  

 Dari uraian di atas, maka prosedur pengurusan dan penerbitan 

sertifikat yang di laksanakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menurut pada 

                                                             
2
 Wawancara dilakukan pada tanggal 13 september 2019 
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PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang 

kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah, yang mana dalam mengurus sertifikat harus melewati 3 

(tiga) tahap, yang garis besarnya adalah sebagai berikut : 

a. Permohonan Hak 

Pemohon sertifikat hak atas tanah dibagi menjadi 4 golongan, dan 

masing-masing diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu antara 

lain: 

a.  Penerima Hak, yaitu para penerima hak atas tanah Negara berdasarkan 

Surat Keputusan pemberian hak yang dikeluarkan pemerintah. Direktur 

Jenderal Agraria atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pemohon ini diharuskan 

melengkapi syarat : 

1.  Asli Surat Keputusan Pemberian hak atas tanah yang bersangkutan. 

2.  Tanda lunas pembayaran uang pemasukan yang besarnya telah 

ditentukan dalam Surat Keputusan pemberian hak atas tanah tersebut. 

b.  Para Ahli Waris, yaitu mereka yang menerima warisan tanah, baik tanah 

bekas hak milik ada atau pun hak-hak lain. Bagi pemohon ini diharuskan 

melengkapisyarat sebagai berikut : 

1.  Surat tanda bukti hak atas tanah, yang berupa sertifikat hak tanah yang 

bersangkutan. 

2.  Bila tanah tersebut sebelumnya belum ada sertifikatnya, maka harus 

disertakan surat tanda bukti tanah lainnya, seperti surat pajak hasil 
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bumi/petok D lama/perponding lama Indonesia dan segel-segel lama, 

atau surat keputusanpenegasan / pemberian  hak dari instansi yang 

berwenang. 

3.  Surat Keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh camat yang 

membenarkansurat tanda bukti hak tersebut. 

4.  Surat keterangan waris dari instansi yang berwenang. 

5.  Surat Pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki. 

6.  Turunan surat keterangan WNI yang disahkan oleh pejabat yang 

berwenang. 

7.  Keterangan pelunasan pajak tanah sampai saat meninggalnya pewaris. 

8.  Ijin peralihan hak jika hal ini disyaratkan. 

c.  Para pemilik tanah, yaitu mereka yang mempunyai tanah dari jual-beli, 

hibah, lelang, konversihak dan sebagainya. Bagi pemohon ini diharuskan 

memenuhi syarat : 

1.  Bila tanahnya berasal dari jual beli dan hibah : 

a.     Akta jual beli / hibah dari PPAT. 

b.     Sertifikat tanah yang bersangkutan. 

c.     Bila tanah tersebut sebelumnya belum ada sertifikatnya, maka 

harusdisertakan surat tanda bukti tanah lainnya, seperti surat 

pajak hasilbumi/petok D lama/perponding lama Indonesia dan 

segel-segel lama, atau surat keputusan penegasan/pemberian 

hak dari instansi yang berwenang. 
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d.   Surat keterangan dari kepala desa yang dikuatkan oleh camat 

yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut. 

e.   Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki. 

f.   Turunan surat keterangan WNI yang telah disahkan oleh pejabat 

berwenang. 

g.   Ijin peralihan hak jika hal ini disyaratkan. 

d.  Pemilik sertifikat hak tanah yang hilang atau rusak. Bagi pemohon ini di 

haruskan memenuhi syarat : 

1.  Surat keterangan kepolisian tentang hilangnya sertifikat tanah 

tersebut. 

2.  Mengumumkan tentang hilangnya sertfikat tanah tersebut dalam 

Berita Negara atau harian setempat. 

3.  Bagi pemohon yang sertifikatnya rusak, diharuskan 

menyerahkankembali sertifikat hak atas tanah yang telah rusak 

tersebut. Pada intinya semua keterangan diatas diperlukan untuk 

mengklarifikasi data guna kepastian hukum atas subjek yang 

menjadi pemegang hak dan objek haknya. Bila keterangan-

keterangan tersebut terpenuhi dan tidak ada keberatan-keberatan 

pihak lain, maka pengurusan sudah dapat dilanjutkan ketahap 

selanjutnya. 
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b.  Pengukuran dan Pendaftaran Hak 

Setelah seluruh berkas permohonan dilengkapi dan diserahkan ke 

Kantor  Pertanahan setempat, maka proses selanjutnya di kantor pertanahan 

adalah pengukuran, pemetaan dan pendaftaran haknya.  

Untuk keperluan penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah 

tersebut, dipergunakan 4 (empat) macam daftar yaitu : 

1. Daftar tanah, 

2. Daftar buku tanah, 

3. Daftar surat ukur 

4. Daftar nama. 

Untuk kegiatan-kegiatan pengukuran, pemetaan dan lain sebagain 

yaitu harus diumumkan terlebih dahulu, dan kegiatan-kegiatan tersebut akan 

dilakukan setelah tenggang waktu pengumuman itu berakhir dan tidak ada 

keberatan dari pihakmanapun. Untuk pemohon ahli waris dan pemilik tanah, 

pengumumannya diletakkan di kantor desa dan kantor kecamatan selama 2 

bulan. Untuk pemohon yang sertifikatnyarusakatauhilang, pengumumannya 

dilakukan lewat surat kabar setempat atau Berita Negara sebanyak 2 (dua) kali 

pengumuman dengan tenggang waktu satu bulan. 
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Dalam pelaksanaan pengukuran, karena hakekatnya akan ditetapkan 

batas-batas tanah maka selain pemilik tanah yang bermohon, perlu hadir dan 

menyaksikan juga adalah pemiliktanah yang berbatasan dengannya. 

Pengukuran tanah dilakukan oleh juru ukur dan hasilnya akan dipetakan dan 

dibuatkan surat ukur dan gambar situasinya. 

Atas bidang-bidang tanah yang telah diukur tersebut kemudian 

ditetapkan subjek haknya, kemudian haknya dibukukan dalam daftar buku 

tanah dari desa yang bersangkutan. Daftar buku tanah terdiri atas kumpulan 

buku tanah yang dijilid, satu buku tanah hanya dipergunakan untuk mendaftar 

satu hak atas tanah. Dan tiap-tiap hak atas tanah yang sudah dibukukan 

tersebut diberi nomor urut menurut macamhaknya. 

c.  Penerbitan Sertifikat 

Tahap terakhir yang dilakukan adalah membuat salinan dari buku tanah 

dari hak-hak atas tanah yang telah dibukukan. Salinan buku tanah itu beserta 

surat ukur dan gambar situasinya kemudian dijahit/dilekatkan menjadi satu 

dengan kertas sampul yang telah ditentukan pemerintah, dan hasil akhir itulah 

yang kemudian disebut dengan sertifikat yang kemudian salinannya 

diserahkan kepada pemohonnya. Dengan selesainya proses ini maka selesailah 

sertifikat bukti hak atas tanah yang kitamohonkan. 
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Untuk lancarnya tahap-tahap tersebut diatas, pemohon senantiasa dituntut 

untuk aktif dan rajin mengurus permohonannya itu. Segala kekurangan 

persyaratan bilamungkin ada, harus diusahakan untuk dilengkapinya sendiri. 

Kelincahan dalammengurus kelenkapan dari syarat-syarat ini akan sangat 

berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya penerbitan sertifikat. Untuk itu 

perlu adanya komunikasih aktif yang dilakukan oleh pemohon kepada petugas 

di Badan Pertanahan Nasional untuk mengetahui proses pengurusan/ 

penerbitan sertifikat. 

4.2  Ketepan Waktu Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah 

4.2.1  Tepat Waktu  

Data tentang ketepatan waktu dam proses penerbitan sertifikat, Badan 

Pertanahan Nasional dapat dilihat pada tabel 3 . Berdasarkan waktu yang telah 

ditentukan dalam Perkaban RI Nomor 1 Tahun 2010 pada Lampiran ke 2, 

maka proses penerbitan sertifikat sesuai waktu tersebut yang mana untuk 

tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya 

tidak lebih dari 2.000m
2 s.d 

 5.000m
2 

hanya memerlukan waktu selama 38 

hari,57 hari dan 97 hari saja untuk proses penerbitan sertifikat sehingga 

masyarakat tidak menunggu waktu yang lama untuk medapatkan hak 

miliknya  
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4.2.2 Tidak Tepat Waktu 

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa dari waktu yang telah di tulis dalam 

Perkaban tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam penerbitan sertifikat 

lebih dari waktu yang telah ditentukan dalam Perkaban. 

 Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden mengenai 

ketepatan waktu dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah Menurut 

salah seorang masyarakat dari kabupaten kupang barat bernama Bapak 

Samuel Laibois selaku pemohon, ketepatan waktu dalam proses ini yaitu: 

“Yang buat lama dalam penerbitan sertifikat itu kalau proses 

penerbitansertifikat butuh waktu yang lama sedangkan untuk pengambilan 

batas-batas dan pengukuran tanah kerjanya bagus” 

Dari pernyataan BapakSamuel Laibois  diatas dapat disimpulkan adapun 

permasalahan dalam melaksanakan kegiatan tersebut yaitu kurang adanya 

koordinasi antara pemohon hak dan pihak kantor  pertanahan Kabupaten 

Kupang Sehingga tidak terpenuhinya ketepatan waktu dalam melaksanakan 

proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah. 

Adapun ketidak tetapan waktu dalam proses ini yaitu Tanah pertanian 

yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha dan  Tanah non pertanian yang luasnya 

tidak lebih dari  2.000m
2 

s.d 5.000m
2 

untuk memperoleh sertifikat harus 

menuggu waktu yang  lebih dari 38 hari,57 hari dan 97 hari berdasarkan 

waktu yang telah ditentukan sehingga megakibatkan keresahan masyarakat 

yang harus munggu waktu yang lama unutk memperoleh sertifikatnya. 
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Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Repulik 

Indoneia (Perkaban RI)  No 1 tahun  2010 pada lampiran ke II. Menurut hasil 

wawancara dengan  Bapak  Herman Oematan yang merupakan Kepala Seksi 

Hubungan Hukum Pertanahan, diperoleh data bahwa:  

“Dalam penerbitan sertifikat memang tidak sesuai waktu yang tertera dalam 

Undang-Undang karena ada berbagai penyebab yang menjadi penghambat 

dalam pengurusan sertifikat seperti kurangnya berkas yang dimasukkan 

sehingga penerbitansertifikat masih memakan waktu untuk menunggu sampai 

masyarakat itu sendiri melengkapi berkasnya Yang susah itu ketika 

dilapangan kita sulit hubungi pemohon dan berks atau syarat-syarat yang 

dimasukan kurang. Biasanya ada kesibukan masing-masing pemohon, ada 

juga yang saat dihubungi nomor yang pemohon tidak aktif lagi. Kadang juga 

ada lokasi yang dimohon luasannya berbeda dengan permohonan. Kadang ada 

yang lebih luas dari permohonan jadi kita ukur lagi, sedangkan, Jumlah 

petugas yang mengukur tanah juga sedikit hanya 7 orang saja untuk wilayah 

Kabupaten Kupang, dan sarana prasana yang digunakan untuk pencetakan 

sertifikat juga sangat minim hanya ada 2 komputer kantor selebihnya pegawai 

menggunkan leptop pribadi.  Jadi jumlah pengukuran bidang tanah dalam 

melaksanakan proses ini tidak sesuai dengan sumber daya yang ada sehingga 
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menyebabkan lambatnya dalam penerbitan sertifikat dan tidak sesuai dengan 

Perkaban RI nomor 1 Tahun 2010”. 
3
 

Dari hasil wawancara pada tabel 5, responden tidak merasa puas dalam 

ketepatan waktu penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dikarenakan salah 

satunya yaitu tugas Kantor Pertanahan semakin hari semakin meningkat. 

Dengan adanya permasalahan seperti ini Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kupang harus melakukan beberapa upaya yang optimal dengan tujuan 

penerbitan sertifikat hak milik atas tanah bisa sesuai dengan waktu yang 

ditentukan pada Standar Operasional Prosedur (SOP), karena kebutuhan 

masyarakat sendiri terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah semakin hari 

semakin meningkat.  

Sebagian warga Kabupaten Kupang pada tabel 5 dapat disimpulkan 

bahwa permasalahan dalam melaksanakan kegiatan tersebut yaitu kurang 

adanya koordinasi antara pemohon hak dan pihak kantor pertanahan 

Kabupaten Kupang mengenai prosedur dalam mengurus sertifikat tanah 

Sehingga tidak terpenuhinya ketepatan waktu dalam melaksanakan proses 

penerbitan sertifikat hak milik atas tanah. Seperti yang telah dikatakan bahwa 

yang menjadi obyek penulisan ini adalah tentang hak milik atas tanah 

khususnya dalam pengurusan sertifikat dimana masyarakat menuntut agar 

ketepatan waktu dalam penerbitan sertifikat. 

                                                             
3 Wawancara dilakukan pada tanggal 14 september 2019 
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4.3  Biaya Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah 

4.3.1  Murah  

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan  hasil penelitian  yang  dilakukan oleh 

penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa biaya yang diatur dalam 

peraturansudah cukup baik hanya saja apabila dihitung berdasarkan rumus 

yang terdapat dalam peraturan maka untuk Tanah Pertanian yang luasnya 

tidak lebih dari 2 Ha harganya tidak lebih hanya Rp.3.390.000 dan Tanah non 

pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000m
2
 s.d 5.000m

2  
harganya tidak 

lebih dari Rp. 654.000. 

4.3.2 Mahal  

Berkaitan dengan uraian diatas dari hasil penelitian bahwa pada tahun 

2017 dan 2018  bahwa biaya dalam proses pengurusan sertifikat tergolong 

mahal dapat dilihat pada ukuran Tanah Pertanian yang terdapat pada tabel 4 

dengan tanah yang  luasnya tidak lebih dari 2 Ha dengan harga Rp. 4.000.000 

dan untuk Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000m
2
 s.d 

5.000m
2  

dengan harga Rp. 1.000.000. 

Dengan demikian pada uraian diatas harga yang tergolong cukup mahal 

tersebut menimbulkan keresahan masyarakat karena apabila dihitung dengan 

rumus dengan tanah yang  luasnya tidak lebih dari 2 Ha biaya yang 
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seharusnya dikeluarkan tidak lebih  Rp.3.390.000 dan Tanah non pertanian 

yang luasnya tidak lebih dari 2.000m
2
 s.d 5.000m

2 
biaya yang harus 

dikeluarkan tidak lebih dari Rp. 654.000. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Rukun Tetangga (RT)  Bapak 

Messak Koloh pada Kabupaten Kupang Barat  (desa boneana) 
4
 

“Masyarakat masih anggap kalau dari segi biaya jumlah tarif  yang 

dikeluar  untuk  memperoleh sertifikat hak milik atas atas tanah masih mahal. 

Ada juga  masyarakat yang mengeluh terhadap biaya dalam proses 

penerbitan sertifikat hak milik  atas tanah”.  Bapak  Yes Kulli juga 

mengatakan biaya dalam mengurus sertifikat tanah menghabiskan biaya 

sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah ) sedangkan kalau dihitung 

menggunakan rumus hanya Rp. 654.000 untuk tanah yang tidak lebih dari 

2000m
2
,  

Demikian halnya dengan yang dikatakan Kepala Kantor BPN 

KabupatenKupang Bapak Jose Marcus Fernando,SSiT.,S.H.,MPA, 
5
 pada 

uraian sebelumnya bahwa mengenai pembiayaan terkait pelaksanaan 

penerbitan sertifikat tanah diatur dalam  PP RI No. 128 Tahun 2015 Tentang 

Jenis dan Tarif AtasJenis Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  Yang  Berlaku  

Pada  Badan Pertanahan  Nasional,  

                                                             
4 Wawancara dilakukan pada tanggal 16 september 2019 
5 Wawancara dilakukan pada tanggal 7 oktober 2019 
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“yang mana semua harga telah tertera dalam peraturan beserta rumus 

perhitungan, mungkin masyarakat beranggapan bahwa itu sudah termasuk 

mahal kerena dihitung dengan ongkos perjalanan mereka kerena sebagaimana 

kita ketaui kalau perjalan ke oelamasi juga termasuk jauh kalau kita mau ubah 

kembali undang-undang supaya biayanya dibikin murahkan tidak mungkin “.  

Hal ini menunjukan bahwa dari BPN juga harus sering melakukan 

sosialisasidengan masyarakat mengenai biaya begitu juga dengan masyarakat 

sebagai pemohon harus aktif dalam bertanya apabila kurang paham mengenai 

biaya. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


