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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan bentuk-bentuk 
premanisme yang terjadi di Karanganyar; 2) menjelaskan dan menganalisis peran 
polri dalam menanggulangi terjadinya premanisme di Karanganyar sesuai dengan 
UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3) 
menganalisis faktor- faktor yang menjadi hambatan bagi Polri dalam 
menanggulangi premanisme di Karanganyar. Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-
peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di 
lapangan. Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Karanganyar. Sumber data 
menggunakan data primer dari hasil wawancara dan observasi. Teknik analisis 
data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 
Bentuk-Bentuk Premanisme yang Terjadi di Karanganyar berupa kasus 
pemalakan, pungutan liar, membawa senjata tajam, penganiayaan, dan 
perkelahian; 2) Upaya penanggulangan terhadap premanisme pihak Polres 
Karanganyar menempuh dengan cara preventif (penyuluhan), represif 
(penindakan), dan preemtif (menangkal); 3) Hambatan-hambatan bagi Polri dalam 
menanggulangi premanisme di Karanganyar: kesadaran hukum masyarakat, saksi 
takut, skeptisme masyarakat. Solusi atas hambatan tersebut adalah mengenakan 
sanksi hukum yang stegas dan adil kepada para pelaku kriminalitas, menjaga 
kelestarian dan kelangsungan nilai norma dalam masyarakat, memberi pelatihan 
keahlian bagi para pelaku tindak kriminal atau pengangguran. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to: 1) describe the forms of thuggery that occurred 
in Karanganyar; 2) describe and analyze the role of the police in preventing the 
occurrence of thuggery in Karanganyar in accordance with Law No. 2 of 2002 on 
the Indonesian National Police; 3) analyze the factors that become obstacles for 
the police in tackling hooliganism in Karanganyar. This research includes 
empirical juridical ie an approach which refers to the rules written to then see 
how the implementation on the ground. Research conducted at the Police 
Karanganyar. Source of data using primary data from interviews and 
observations. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed 
that: 1) Forms Karanganyar thuggery which occurred in the form of a case of 
extortion, bribery, carrying weapons, assault, and fights; 2) Ensure that the 
response to the Police thuggery Karanganyar take preventive manner (extension), 
repressive (action), and preemptive (ward); 3) Barriers for the police in tackling 
hooliganism in Karanganyar: public awareness, witnesses fear, skepticism 
society. The solution to these obstacles is wearing a strict legal penalties and 
justice to the perpetrators of the crime, preservation and continuity of the value of 
the norm in society, provide skills training for criminal or unemployment. 

  
  



 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu 

keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi-aksi premanisme dewasa ini semakin 

meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak 

mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. . 

Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan 

dan tidak memiliki keterampilan yang memadahi, sehingga mencari jalan pintas 

dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi. Sebagai 

illustrasi dapat dipaparkan dalam bab ini aksi premanisme di terminal bus adalah 

memungut pungutan liar dari sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh 

terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal. Preman di 

pasar memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan 

berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan.  

Istilah preman berasal dari bahasa Belanda vrijman yang berarti orang 

bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu 

lainnya. Dalam ranah sipil, freeman (orang bebas) di sini dalam artian orang yang 

merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. 

Preman adalah orang/individu dan atau kelompok orang yang tidak 

berpenghasilan tetap, tidak punya pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas 

dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya. Karena tidak 

bekerja dan harus bertahan hidup, mulanya mereka berbuat apa saja yang dapat 

menghasilkan uang, namun karena dia melihat ada orang-orang penakut yang 

dapat dimintai uang, mereka juga melakukan penekanan fisik maupun psikis, agar 



 

 

 

 

mereka mau mendukung kebutuhannya. Sikap, tindakan, perilaku para preman 

itulah yang disebut sebagai premanisme.1 

Aksi premanisme yang semakin meresahkan mendorong diusahakannya 

berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena tersebut, baik oleh para 

penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula 

yang tepat dan dapat mengatasi preman. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk 

mendeskripsikan peran polri dalam penanggulangan premanisme.  

Sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945 maka tugas aparat 

Negara penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang 

didasarkan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

khususnya Pasal 13 berbunyi; “dalam mengemban Tugasnya Kepolisian 

mempunyai Tugas Pokok:2 a.  Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat,  

b.  Menegakan hukum,  c.  Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.  

Pasal 12 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia menyatakan “Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah 

alat negara yag melaksanakan kekuasaan negara di bidang Kepolisian mencegah 

dan menekan dalam rangka Criminal Justice System. Polri adalah alat negara yang 

melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Polri berkedudukan 

langsung dibawah presiden dimana Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh 

presiden dengan persetujuan DPR.”  

Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah 

                                                 
1 Kunarto. Kejahatan Berdimensi Baru , Jakarta: Cipta Manunggal, 1999. Hal: 252 
2 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 



 

 

 

 

satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlidungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Tujuan Polri dalam pasal 4 dijelaskan: Kepolisian Negara Republik 

Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terselenggaranya perlindungan, pegayoman dan pelayanan masyarakat, serta 

terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia.” 

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom 

masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan 

terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat 

diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-

fenomena premanisme di masyarakat. Secara garis besar tugas polisi memang 

untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Akan tetapi akhir-akhir ini 

premanisme begitu marak di Indonesia khususnya di kota-kota kecil, salah 

satunya yaitu Kabupaten Karanganyar. Dengan adanya aksi preman ini maka 

masyarakat merasa tidak nyaman dan resah. Dengan kata lain premanisme yang 

ada di Karanganyar membuat masyarakat sangat tidak aman. Adanya keadaan 

seperti ini Polres Karanganyar tidak bisa berdiam diri. Mereka akan melakukan 

upaya-upaya untuk mengembalikan keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. 

Berdasarkan hal inilah, maka menarik untuk dikaji permasalahan penanganan 

premanisme oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan tugas dan 

kewenangannya yang terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Karanganyar. 



 

 

 

 

Dalam menertibkan premanisme, Polri tidak boleh melakukan kekuatan 

yang berlebihan dan harus mengacu pada aturan ketat penggunaan kekuatan 

sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Tugas pokok Kepolisian 

Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian secara mendalam mengenai upaya penanggulangan premanisme yang 

ditempuh oleh Polres Karanganyar.  

 

Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah bentuk-bentuk 

premanisme yang terjadi di Karanganyar? Bagaimanakah peran polri dalam 

menanggulangi terjadinya premanisme di Karanganyar sesuai dengan UU No 2 

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia? Faktor positif yang 

mendukung dan faktor negatif yang menghambat Polri dalam menanggulangi 

premanisme di Karanganyar? 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Untuk mendideskripsikan bentuk-bentuk premanisme yang terjadi di 

Karanganyar; Untuk menjelaskan dan menganalisis peran polri dalam 

menanggulangi terjadinya premanisme di Karanganyar sesuai dengan UU No 2 



 

 

 

 

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Untuk menganalisis 

faktor- faktor yang menjadi hambatan bagi Polri dalam menanggulangi 

premanisme di Karanganyar. 

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah bermanfaat 

sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan agar para penegak 

hukum pada khususnya dapat lebih memaksimalkan dalam mencegah dan 

menanggulangi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh preman. 

 
Metode Penelitian 

Pertama, Jenis penelitian ini besifat deskriptif analitis yakni berusaha 

mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh aparat 

kepolisian di daerah.  Kedua, penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

normative empiris yakni dengan mengidentifikasi kajian normative mengenai 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan melihat kedaan riil yang terjadi mengenai penerapannya di 

lapangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, studi 

pustaka, dokumentasi dan wawancara dengan anggota kepolisian di lingkungan 

Polres Karanganyar. Observasi secara langsung dilakukan dengan pengamatan 

langsung terhadap sumber data, berupa surat-surat Keputusan, peraturan-peraturan 

Pemerintah serta berkas-berkas (arsip) yang diperoleh dari lokasi penelitian.3 

                                                 
3 Sutrisno, H. 1983. Metodologi Research. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM Yogyakarta. Hal. 71 



 

 

 

 

Metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Tiga komponen utama 

analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan 

saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.4 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bentuk-Bentuk Premanisme yang Terjadi di Karanganyar 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa bentuk-bentuk aksi 

premanisme yang sering terjadi di Kabupaten Karanganyar antara lain: a) Preman 

di terminal bus yang memungut pemalakan atau pungutan liar dari sopir-sopir, 

yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya 

yang melewati terminal; b) Preman di atas bus yang memungut pungutan liar dari 

para pedagang asongan, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap kelanjutan 

usaha para pengasong; c) Perkelahian antar preman karena memperebutkan 

wilayah garapan yang beberapa di antaranya menyebabkan jatuhnya korban jiwa. 

Preman semakin lama makin sukar diberantas karena ekonomi yang semakin 

memburuk dan kolusi antar preman dan petugas keamanan setempat dengan 

mekanisme berbagi setoran; d) Membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti 

orang, intimidasi, dan perampasan.  

Bentuk-Bentuk Premanisme yang Dapat Digolongkan Sebagai Tindak 
Pidana 

Bentuk premanisme dapat digolongkan sebagai tindak pidana seperti yang 

diatur pada Pasal 170 KUHP, Pasal 285 KUHP, Pasal 289 KUHP, Pasal 328 

KUHP, Pasal 333 KUHP, Pasal 336 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 338 KUHP, 

                                                 
4 Ibid. Hal. 179 



 

 

 

 

Pasal 365 KUHP, dan Pasal 368 KUHP merupakan pasal-pasal yang terdapat di 

dalam buku II KUHP yaitu kejahatan yang memiliki keterkaitan dengan tindak 

kekerasan yang mengarah ke bentuk dari aksi premanisme sedangkan Pasal 492 

KUHP terdapat di dalam buku III KUHP yaitu Larangan. Pasal 492 KUHP 

mengenai mabuk-mabukan dimuka umum dapat mengganggu ketertiban umum 

dan merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang dapat memicu 

terjadinya suatu tindak pidana yang mengarah ke aksi premanisme. Sedangkan 

untuk Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 juga merupakan penyakit 

masyarakat yang dapat menjadi salah satu faktor korelatif kriminogen sehingga 

dapat memicu terjadinya tindak pidana yang mengarah ke aksi premanisme.  

 

Peran Polri dalam Penanggulangan Premanisme  

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme tersebut, upaya 

penanggulangannya oleh pihak Polres Karanganyar yaitu: ”Untuk upaya 

penanggulangan terhadap premanisme pihak Polres Karanganyar menempuh 

dengan cara preventif, represif, dan preemtif. ”  

Upaya Penanggulangan Secara Preventif: Sosialisasi/Penyuluhan. 

Membangun Partisipasi dan Kerja Sama dengan Instansi Terkait. Meningkatkan 

Kepedulian Masyarakat, Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Personil, 

Pemberdayaan Petugas Polmas/Babinkamtibmas. Dan Meningkatkan Kegiatan 

Patroli. Upaya Penanggulangan Secara Represif: Operasi Kepolisian Pekat 

(penyakit masyarakat), Operasi Kepolisian Kebijakan Satuan Atas (perintah 

Kapolres), Operasi yang Bersifat Situasional, dan Kegiatan Penertiban. Upaya 



 

 

 

 

penanggulangan Preemtif: upaya untuk mengeliminir faktor kriminogen yang ada 

di dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari 

analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di 

dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka 

mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. Jadi secara umum 

penanggulangan aksi premanisme oleh Polri lewat cara preemtif adalah sebagai 

berikut: Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, 

Mengoptimalkan peran forum komunikasi dengan masyarakat, Melaksanakan 

kegiatan penggalangan terhadap masyarakat untuk senantiasa mentaati dan 

menghormati hukum, Melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat 

mengenai dampak negatik dari aksi premanisme, dan Melakukan deteksi dini 

terhadap potensi konflik yang dapat mengakibatkan faktor- faktor skala gangguan 

kamtibmas semakin tinggi.  

 

Faktor Positif yang Mendukung dan Faktor Negatif yang Menghambat Polri 
Penanggulangan Premanisme di Karanganyar 

 
Faktor Positif: Sudah adanya perangkat hukum untuk menindak para 

preman, Ketersediaan sarana dan prasarana, Lingkungan budaya masyarakat. 

Faktor Negatif: Kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum sangat kurang, 

Keterbatasan informasi yang diperoleh dari masyarakat, Kurangnya kepedulian 

masyarakat terhadap perlindungan orang lain dan lingkungan, Keterangan saksi 

yang kurang memadai, Masih kurangnya alat bukti yang diperlukan, Pasal yang 

dikenakan tidak/kurang sesuai,  



 

 

 

 

Setiap permasalahan pasti ada cara untuk mengatasinya dan ada beberapa 

cara untuk mengatasi tindak kriminal dan kekerasan, diantaranya sebagai berikut: 

1) Mengenakan sanksi hukum yang tegas dan adil kepada para pelaku kriminalitas 

tanpa pandang bulu atau derajat;2 ) Mengaktifkan peran serta orang tua dan 

lembaga pendidikan dalam mendidik anak; 3) Selektif terhadap budaya asing yang 

masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa sendiri; 4) Menjaga kelestarian dan 

kelangsungan nilai norma dalam masyarakat dimulai sejak dini melalui 

pendidikan multi kultural, seperti sekolah, pengajian dan organisasi masyarakat; 

5) Melakukan pelatihan atau kursus keahlian bagi para pelaku tindak kriminal atau 

penganguran agar memiliki keterampilan yang dapat dilakukan untuk mencari 

lapangan pekerjaan atau melakukan wirausaha yang dapat membuka lapangan 

kerja baru. 

 
PENUTUP 
Kesimpulan  

Pertama, bentuk-Bentuk Premanisme yang Terjadi di Karanganyar berupa 

kasus pemalakan, pungutan liar, membawa senjata tajam, penganiayaan, dan 

perkelahian. Perbuatan-perbuatan tersebut memang termasuk tindak pidana 

ringan, seperti yang dimuat pada Pasal 170 KUHP (kekerasan), Pasal 351 

(penganiayaan), Pasal 492 (pidana ringan: mabuk), dan Pasal 365 (pencurian), 

Pasal 368 (pemaksaan/perampasan), dan lain- lain. Untuk kasus-kasus yang 

termasuk pidana akan diproses, pada awalnya phak Polres akan melakukan 

penahanan terlebih dahulu untuk kemudian dapat diproses ke tahap selanjutnya. 



 

 

 

 

Apabila telah selesai di proses di kepolisian tentu saja proses akan berlanjut ke 

kejaksaan dan kemudian ke pengadilan.  

Kedua, upaya penanggulangan terhadap premanisme pihak Polres 

Karanganyar menempuh dengan cara preventif, represif, dan preemtif. Upaya 

Penanggulangan Secara Preventif, adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum 

kepada masyarakat. Upaya Penanggulangan Secara Represif adalah dengan 

melakukan Razia dengan menggelar beberapa kegiatan operasi pemberantasan 

premanisme guna menindaklanjuti penyakit masyarakat yang ada. Upaya 

penanggulangan Preemtif, adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk 

menangkal dan menghilangkan faktor- faktor kriminogen pada tahap sedini 

mungkin.  

Ketiga, hambatan-hambatan bagi Polri dalam menanggulangi premanisme 

di Karanganyar: Hambatan yang mumcul pada langkah preventif: kesadaran 

masyarakat terhadap penegakan hukum sangat kurang, keterbatasan informasi 

yang diperoleh dari masyarakat, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap 

perlindungan orang lain dan lingkungan. Hambatan yang muncul pada langkah 

represif: keterangan saksi yang kurang memadai, kurangnya alat bukti yang 

diperlukan, pasal yang dikenakan tidak/kurang sesuai, ada kalanya penyidik 

mengalami keragu-raguan dalam menentukan pasal yang akan dikenakan. 

Hambatan yang muncul pada langkah preemtif: masyarakat takut dan skeptis 

masyarakat terhadap preman, sulitnya melacak premanisme disebabkan oleh 

minimnya jaringan informasi  

 
 



 

 

 

 

 
Saran 

Pertama, pihak kepolisian perlu lebih meningkatkan kegiatan patroli, 

khususnya di lokasi- lokasi yang selama ini sering dijadikan target oleh para 

preman seperti terminal, pasar, pemberhentian bus, dan lokasi lainnya. 

Kedua, pihak kepolisian perlu lebih mengintensifkan perannya dalam 

melindungi masyarakat dengan menindak para preman dengan pasal-pasal pidana;  

Ketiga, pihak kepolisian perlu untuk lebih mengintensifkan kegiatan 

penyuluhan dan pembinaan hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih 

sadar hukum. 

Keempat, pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan Muspida setempat 

dalam memberikan penyuluhan hukum sehingga masyarakat tidak takut lagi 

menghadapi para preman. 



 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Buku 

Kunarto. 1999. Kejahatan Berdimensi Baru, Jakarta: Cipta Manunggal 
 
Mahmud Mulyadi. 2008. Criminal Policy, Medan: Pustaka Bangsa Pers  
 
Romli Atmasasmita. 2002. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,  Bandung: PT 

Eresco.  
 
Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta, UI 

Press.  
 
Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2004. Kriminologi, Jakarta: Radja 

Grafindo Persada  
 
Satjipto Rahardjo, 2009. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, 

Yogyakarta: Genta Publishing  
 
Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia. 
 
Suparlan, 2009. Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia. Jakarta: Yayasan 

Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian  
 
Sunarto, K. 2004. Pengantar Sosiologi. (edisi revisi). Jakarta: Lembaga Penerbit 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.  
 
 
Peraturan Perundang-undangan 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
 
Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
 
Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.. 
 

Internet 

Neta S. Pane. 2011. Model-Model Premanisme Modern. Presidium Indonesia 
Police Watch. http://eep. saefulloh.fatah. tripod.com. Diakses 18 
September 2014 

 


