
KEHALALAN PRODUK 

(Studi Tentang Perlindungan Hukum  Terhadap Konsumen 

Produk Daging Bebek dan Ayam Pasar Semanggi  di Surakarta) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SKRIPSI 
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat 

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

 

Oleh : 

ASTRID YUANITA 
NIM : C.100.030.126 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

         2009 
 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Makanan merupakan kebutuhan utama bagi manusia, karena itu 

makanan yang baik adalah makanan yang memenuhi persyaratan gizi dan 

kesehatan. Khususnya bagi ummat Islam syarat lain yang utama adalah halal 

dan thoyib, kata kata tersebut tercantum dalam Al-Quran dan Hadist untuk 

mengatur makanan ummat.  

Daging merupakan bahan pangan hewani yang digemari seluruh 

lapisan masyarakat karena rasanya yang lezat dan bergizi tinggi. 

Dibandingkan dengan bahan pangan nabati, daging merupakan sumber protein 

yang lebih baik karena mengandung asam-asam amino esensial yang lebih 

lengkap dan seimbang serta lebih mudah dicerna. Selain itu daging juga 

merupakan sumber lemak, vitamin dan mineral. Setiap 100 g daging rata-rata 

dapat memenuhi sebesar 10 persen kalori, 50 persen protein, 35 persen zat 

besi (Fe), dan 25-60 persen vitamin B kompleks dari kebutuhan gizi orang 

dewasa per hari1. 

Produk pangan hewani seperti daging dan unggas merupakan salah 

satu sumber protein yang bermutu tinggi disamping ikan segar, karena 

kelengkapan kandungan asam aminonya. Kaitannya dengan konsumen perlu 

diperhatikan adalah ketersediaan serta keamanan jenis komoditi tersebut. 

                                                 
1 Ir Muti Arintawati MSi, 2006. Memilih Daging Sehat dan Halal. Auditor LP POM MUI. hal.2 
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Adapun daging yang layak dikonsumsi adalah daging yang ”ASUH". Apakah 

pengertian dari ASUH tersebut yaitu2: 

1. AMAN , sarana dan proses produksi, penyimpanan, pengakutan dan 

distribusi produk yang dihasilkan dilakukan dengan memperhatikan 

persyaratan keamanan dan atau keselamatan manusia. 

2. SEHAT , produk terbebas dari penyakit.  

3. UTUH , produk yang dihasilkan murni dan berkualitas memenuhi standar 

yang berlaku 

4. HALAL , hasil produksi diproses secara normatif.  

Daging yang baik memiliki ciri-ciri penampakan yang mengkilap, 

berwarna cerah dan tidak pucat, serta tidak berbau asam atau busuk. Selain itu 

jika dipegang masih terasa basah namun tidak lengket di tangan, elastis, dan 

tidak lembek. Jika daging tidak langsung diolah setelah dibeli, daging tersebut 

hendaknya segera disimpan dalam lemari es atau lemari pembeku freezer3. 

Pendinginan dalam lemari pendingin suhu 0 - 5 derajat Celcius dapat 

mengawetkan daging selama empat hari, sedangkan pembekuan dalam freezer 

dapat memperpanjang kesegaran daging lebih lama lagi sesuai suhu dan jenis 

daging. Sebagai seorang Muslim dasar pemilihan daging tidak cukup hanya 

berdasarkan kualitasnya, melainkan yang terpenting adalah kehalalannya. 

Kehalalan suatu jenis daging dapat ditinjau dari jenis dagingnya sendiri 

                                                 
2 Widagdo Sri  Nugroho.  2007.   Jaminan   Keamanan  Daging  Sapi   di  Indonesia.   FKH  UGM.    
   Yogyakarta. Hal. 15 
3 Ir. Murti Arintawati MSi. Ibid. Hal. 6 
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apakah berasal dari hewan halal dan jika hewan tersebut halal bagaimana cara 

penyembelihannya4. 

Pada dasarnya kehalalan daging dimulai dari jagal karena dalam 

bentuk apapun daging diperjual belikan untuk ummat Islam cara 

penyembelihan tetap merupakan pekerjaan awal yang harus penuhi syariah 

Islam. Pusat dari perlakuan utama daging "jagal" , dalam hal ini termasuk 

perlakuan sebelum disembelih, perlakuan sewaktu disembelih dan perlakuan 

setelah disembelih. 

Daging unggas yang merupakan pangan bagi manusia, pangan 

merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi 

setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional hal ini juga diatur 

dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam Undang-Undang ini 

terutama dalam  Pasal 4 ayat (1) dan (2) telah disebutkan bahwa: 

(1) Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses 

produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau per-edaran pangan. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan 

minimal yang wajib dipenuhi dan ditetapkan serta diterapkan secara 

bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan 

Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1983 tentang Kesehatan 

Masyarakat Veteriner. Di dalam Bab II pasal 4 disebutkan bahwa setiap orang 

atau badan dilarang menjual daging yang tidak sehat.  

                                                 
4 Ibid hal 4 
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Dalam upaya melindungi konsumen dalam penggunaan produk 

pangan, Pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 8 tahun 1999 yang mulai 

berlaku  tanggal 20 April 2000  yaitu  tentang  Undang - Undang Perlindungan  

Konsumen (UUPK) yang didefinisikan : 

"Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan" ( Pasal 1 ayat 2 ). 

Konsumen disini merupakan pengguna terakhir, sedang produk yang 

dibelinya tidak diperdagangkan atau didistribusikan kembali5. 

Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Undang-undang No 7 tahun 1996 

tentang Pangan. Setiap orang dilarang mengedarkan : a. Pangan yang beracun, 

berbahaya bagi kesehatan jiwa manusia. b. Pangan yang terdeteksi 

cemarannya melampaui ambang batas. c. Pangan yang mengandung bahan 

yang terlarang. d. Pangan yang kotor, busuk, tengik, berpenyakit, dan berasal 

dari bangkai. e. Pangan yang sudah kadaluarsa. Apabila terjadi pelanggaran 

dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling 

banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) 

Namun pada kenyataannya, akhir-akhir ini banyak kasus konsumen 

yang tidak mengetahui  tentang kehalalan daging bebek atau unggas yang 

mereka konsumsi, seperti pada kasus ayam tiren atau ayam bangkai.  

Dari hasil reportasi investigasi, mulai banyak NUGET yang berbahaya 

bila dikonsumsi. Ini dikarenaken NUGET tersebut dibuat dengan bahan yang 

                                                 
5 AZ. Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Bina Putra Yogyakarta. Hal. 5 
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bukan semestinya alias bahan tidak layak saji atau bahan yang terlarang. 

Alasannya, NUGET tersebut menggunakan bahan yang memang sudah tidak 

layak untuk dikonsumsi, yaitu menggunakan  daging ayam TIREN atau 

disebut ayam mati kemaren atau  ayam bangkai6. 

Gencarnya sidak aparat terhadap makanan kedaluarsa ternyata tidak 

membuat jera penjualan barang haram itu. Berbagai kasus ayam tiren di pasar 

tradisional hingga di swalayan sekelas Sogo Plaza Senayan pun mencuat. 

Senin (22/9) siang aparat kembali menemukan makanan kedaluarsa di 

Hipermarket Carrefour Express di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tim 

Sudin Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Jakarta Selatan menemukan 

sejumlah produk kedaluarsa yang tak layak konsumsi. 7 

Kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan 

kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan 

konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas 

bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha 

melalui kiat promosi, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan 

konsumen. 

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat 

kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan 

oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang 

Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat 

                                                 
6 Areep. 2009. Awas Nuget Beracun Mulai Beredar.  Id-Pharmacy Media Blog. Designed Edit by 
   Areep Hosted by dapurhosting.com Diakes Tanggal 17 Pebruari 2009 
7 Staf Carrefour Coba Suap Pejabat. Poskota.co.id Harian Poskota On Line. Diakes Tanggal 17     
   Februari 2009 
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bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 

unluk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan 

pendidikan konsumen8. 

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan 

kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha 

adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal 

seminim mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan 

konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya 

pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat 

melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta 

dapat diterapkan secara efektif di masyarakat; 

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan unluk 

mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan 

konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong, 

lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui 

penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. 

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut diatas, maka penulis ingin 

mengambil judul penelitian “KEHALALAN PRODUK (Studi Tentang 

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Daging Bebek dan 

Daging Ayam di Pasar Semanggi Surakarta)” 

 

 

                                                 
8 Erman Raja Gukguk at al. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Mandar Maju Bandung hal. 7 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil kehalalan daging bebek dan ayam yang ditawarkan di 

Pasar Semanggi Kota Surakarta ?  

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen produk 

daging bebek dan ayam yang ditawarkan di Pasar Semanggi Kota 

Surakarta ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin 

dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan profil kehalalan daging bebek dan ayam yang 

ditawarkan di pasar semanggi Kota Surakarta   

2. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen 

produk daging bebek dan ayam yang ditawarkan di pasar semanggi Kota 

Surakarta  

 

D. Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat memberikan sumbangan dan manfaat berupa : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum 

Perlindungan Konsumen.  
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b. Mampu memberikan pandangan pemikiran berupa konsep atau teori di 

bidang hukum, khususnya mengenai Kehalalan Produk (Studi tentang 

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Daging Bebek dan 

Daging Ayam Pasar Semanggi Surakarta). 

2.  Manfaat Praktis 

a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

b. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai Kehalalan 

Produk (Studi tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen 

Produk Daging Bebek dan Daging Ayam Pasar Semanggi Surakarta) 

dan sebagai pengetahuan tambahan untuk dapat di baca dan dipelajari 

lebih lanjut khususnya oleh mahasiswa Fakultas Hukum. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat 

memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari 

dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.9 

Adapun yang metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Untuk dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta 

dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian 

guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini 

                                                 
9   Soejono Soekamto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta : UI Press, 1986 hal 67 
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mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan 

non doktrinal yang kualitatif10. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, 

hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah 

yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi 

pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya 

kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna 

simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak 

dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka. 

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat 

keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang 

berkaitan dengan objek yang di teliti. 

 

2. Jenis Penelitian 

Penggolongan jenis-jenis penelitian tergantung pada pedoman dari 

segi mana penggolongan itu ditinjau. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini 

termasuk penelitian deskriptif, karena menelaah atau menggambarkan 

tentang profil kehalalan daging bebek dan ayam yang ditawarkan di pasar 

semanggi Kota Surakarta serta menggambarkan bentuk perlindungan 

hukum terhadap konsumen produk daging bebek dan ayam yang 

ditawarkan di pasar semanggi Kota Surakarta. 

 

 

 

                                                 
10 Soetandyo  Wignjosoebroto,  “Silabus  Metode  Penelitian  Hukum”,  Program   Pascasarjana  
    Universitas Airlangga Surabaya, tt, hal 1 dan 3 
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di pasar semanggi Kota Surakarta 

penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposive, yang 

didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan yaitu : Pertama, karena 

pasar semanggi Kota Surakarta merupakan tempat pemotongan unggas  

Kedua, distribusi langsung dari pelaku usaha ke konsumen produk daging 

bebek dan ayam dimulai dari sini.  

  

4.  Sumber Data dan jenis data 

Data yang nantinya diharapkan dapat diperoleh di lokasi penelitian 

maupun diluar penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang 

berwujud tindakan-tindakan dan kata-kata dari pihak yang terlibat 

dengan obyek yang diteliti11. Data primer ini diperoleh dari penelitian 

lapangan yaitu berupa keterangan-keterangan dan penjelasan pihak-

pihak yang berkompeten di bidangnya, yaitu pedagang ayam dan 

bebek, jagal atau tukang potong ayam dan bebek, konsumen pembeli 

daging ayam dan bebek, informan dari Dinas Peternakan yang 

memahami masalah kehalalan produk ayam dan bebek. 

 

 

                                                 
11 Lexy J.Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2002, 
    hal 112 
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b. Data Sekunder 

Yaitu data-data yang berasal dari bahan kepustakaan baik itu 

berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber dari peraturan 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dokumen resmi, 

arsip dan publikasi di lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian. 

Data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh 

melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan 

mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah yang 

di bahas dalam skripsi ini. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Studi Pustaka 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder 

yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat 

dengan pokok permasalahan. Adapun instrumen pengumpulan data 

yang digunakan berupa form dokumentasi yaitu suatu alat 

pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, 

yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh 

selama kajian dilakukan. 
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b. Wawancara 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yang 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin 

dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti. 

c. Pengamatan (observasi) 

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti12. 

 

6. Metode Analisis Data 

Studi penelitian ini dengan menggunakan metode analisa data 

kualitatif yang mana proses penganalisaan data tersebut dilakukan melalui 

beberapa tahap, yaitu : 

a. Data yang diperoleh diproses dan dilakukan penyusunan data dalam 

satuan-satuan tertentu. 

b. Analisa Taksonomis (Taxonomic Analysis) 

Yaitu suatu analisa dimana fokus penelitian ditetapkan terbatas 

pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya 

mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena atau fokus yang menjadi 

sasaran semula penelitian. 

Domain-domain yang dipilih untuk diteliti secara lebih 

mendalam lagi merupakan fokus studi yang perlu dilacak secara rinci 

dan mendalam struktur internalnya masing-masing domain, 

penyelesaiannya dengan analisis taksonomis. Pada analisis taksonomis, 

                                                 
12 Moh. Nazir, “Metode Penelitian”, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hal 193-194. 
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penelitian tidak hanya terhenti untuk mengetahui sejumlah kategori 

yang tercukup pada domain, tetapi juga melacak kemungkinan sub-sub 

yang mungkin tercakup pada masing-masing kategori dalam domain 

termasuk juga yang tercakup pada suatu sub-sub dan begitu seterusnya 

semakin terperinci. 

c. Analis Kompensial 

Analis Kompensial ini baru akan dilakukan setelah penelitian 

memiliki cukup banyak fakta, informasi dari hasil wawancara dan atau 

observasi yang melacak kontras-kontras diantara warga satu domain. 

Kontras-kontras tersebut oleh peneliti dipikirkan atau dicarikan 

dimensi-dimensi yang bisa mewadahinya. Kontras-kontras yang 

dimasukkan ke dalam lembaran kerja analisis kompensial tersebut 

masih perlu dicek kembali guna memastikan apakah terpenuhi secara 

memadai ataukah belum. Hasil pengecekan tersebut barangkali tanpa 

menimbulkan perubahan apapun, tetapi mungkin juga diperlukan 

penambahan tertentu. 

d. Penafsiran Data 

Tahap ini merupakan tahap dimana teori-teori yang ada 

diterapkan di dalam suatu data sehingga akan terjadi diskusi antara 

data di satu pihak dan teori di pihak lain yang ada pada akhirnya 

diharapkan akan ditemukan beberapa asumsi yang dapat dijadikan 

dasar untuk teori-teori yang sudah ada. 
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F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, hal 

tersebut sangat berguna untuk lebih mempermudah dalam proses pengkajian 

dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, adapun sistematika 

penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian  

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI  

A. Tinjauan Umum Halal  

1. Tinjauan Umum Halal berdasarkan Hukum Islam 

a. Halal  dari segi zatnya 

b. Halal dari segi cara memperolehnya 

c. Halal dari segi pengolahannya 

2. Tinjauan Umum Halal berdasarkan Hukum Positif 

a. Undang-undang; 

1) Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang 

Kesehatan. 

2) Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan. 
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3) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

b. Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang Label 

dan Iklan Pangan. 

c. Keputusan Mentri Agama nomor 518 tahun 2001 tentang 

Pedoman Pemeriksaan  dan Penetapan Pangan Halal. 

3. Perbandingan Halal menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 

B. Tinjauan Umum Daging  

1. Pengertian Daging 

2. Ciri-ciri daging yang halal/baik 

3. Kandungan Gizi Daging 

4. Membedakan Daging Ayam dan Bebek 

C. Teknik Pemotongan Hewan Unggas  

1. Pemeriksaan Daging 

2. Rukun, Sunah dan Prosedur Penyembelihan 

3. Pemotongan hewan unggas berdasarkan SK Menteri 

Pertanian tentang pemotongan unggas dan penanganan 

daging unggas serta hasil ikutannya 

4. Perbandingan teknik pemotongan unggas menurut Hukum 

Islam dan Hukum Positif 

D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 

2. Pengertian Konsumen 

3. Hak dan kewajiban konsumen 
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4. Hygienitas Produk 

5. Distribusi Produk 

E. Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil kehalalan daging bebek dan ayam yang ditawarkan di 

Pasar Semanggi Kota Surakarta  

B. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen produk daging 

bebek dan ayam yang ditawarkan di Pasar Semanggi Kota 

Surakarta   

BAB  IV PENUTUP 

                   A. Kesimpulan  

  B. Saran-saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 




