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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Deskripsi Judul 

Judul laporan Dasar Program Perencanaan Dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A) yang diangkat adalah “Hotel Multifungsi sebagai Fasilitas Tanggap Wabah 

Penyakit Menular”, dapat diuraikan pengertiannya sebagai berikut:  

 

Tabel 1. Deskripsi Judul Laporan 

VARIABEL PENGERTIAN 

a. Hotel : bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan 

bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, 

makan dan minum (KBBI Daring, n.d.).  

b. Multifungsi : mempunyai berbagai fungsi (KBBI Daring, n.d.). 

c. Penyakit 

Menular 

: penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh 

agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit 

(Kemenkes RI, 2014). 

d. Wabah  

(Kejadian Luar 

Biasa /KLB) 

: kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyara-

kat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi 

dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta 

dapat menimbulkan malapetaka (Kemenkes RI, 2014). 

e. Fasilitas  

Tanggap Wabah 

Penyakit Menular 

: suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyeleng-

garakan upaya penanggulangan wabah penyakit menular me-

lalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang 

ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka 

kesakitan dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran 

penyakit agar tidak meluas (Kemenkes RI, 2014). 
Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

 

Sehingga, yang dimaksud dengan Hotel Multifungsi pada laporan DP3A 

ini merupakan proposal perencanaan dan perancangan bangunan tinggi hotel yang 

menggabungkan dua fungsi, yaitu sebagai fasilitas komersial dan fasilitas tanggap 

wabah penyakit menular yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pe-

nanggulangan melalui pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Kedua fasil-

itas tersebut berada dalam satu bangunan atau wadah yang sama, namun dengan 

jangka waktu yang berbeda. 
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1.2. Latar Belakang  

1.2.1. Perlunya Fasilitas Karantina sebagai Penanganan Wabah Penyakit 

Menular COVID-19 

Wabah virus COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia dan perhatian 

masyarakat internasional. WHO resmi menetapkan COVID-19 sebagai pandemi 

yang membahayakan kesehatan manusia, sehingga dinyatakan sebagai public 

health emergency of international concern (PHEIC) dan penyakit yang meresahkan 

masyarakat dunia (Republik Indonesia, 2020). Penularan COVID-19 mulai masuk 

ke Indonesia awal Maret 2020 dengan DKI Jakarta menjadi episentrum penyebaran 

dan menular ke seluruh wilayah, tidak terkecuali Kota Surakarta (Mahmud, et al., 

2020). Mengutip laman surakarta.go.id, dari lima kecamatan di Kota Surakarta 

tidak ada satu pun yang terbebas dari persebaran virus dan menjadikan Kota Sura-

karta sebagai salah satu wilayah berisiko COVID-19 yang sangat tinggi.  

Penanganan penyebaran virus COVID-19 menjadi tantangan tersendiri, 

khususnya bagi Kota Surakarta yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dan 

perkembangan permukiman padat tertinggi di Jawa Tengah (Putra, 2021; Yuliani, 

2020). Kebijakan pemerintah berupa himbauan untuk mengurangi intensitas keluar 

rumah dan karantina mandiri di rumah bagi pasien yang terkonfirmasi COVID-19 

dengan tanpa gejala dan gejala ringan merupakan hal yang sulit dilaksanakan 

penduduk di permukiman padat (Hutama, et al., 2020). Pertimbangannya adalah 

kendala ruang, kepadatan membuat jarak fisik dan aktivitas karantina menjadi tidak 

efektif, sehingga penyebaran infeksi virus sangat cepat terjadi (Snyder, et al., 2017). 

Kondisi kepadatan dan karakteristik masyarakat sangat tidak memungkinkan untuk 

melakukan perawatan mandiri (Wong & Li, 2020; BBC News, 2020). 

Angka positivity rate atau rasio positif COVID-19 di Indonesia saat ini 

mencapai 33,24%, jauh melampaui standar WHO sebesar 5% (CNN Indonesia, 

2020). Pakar epidemiologi Dicky Budiman menjelaskan semakin besar persentase 

positivity rate akan berakibat pada pasien yang kesulitan mendapatkan perawatan 

di fasilitas kesehatan terutama rumah sakit (Amindoni, 2020). Persatuan Rumah 

Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menyebut saat ini rumah sakit di Pulau Jawa dan 

Bali dalam kondisi “nyaris kolaps”, ditandai dengan tingkat keterisian sudah 
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semakin penuh sehingga banyak pasien COVID-19 yang tidak tertangani dengan 

baik (Rahmawati, 2020). Juru Bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Halik Malik 

menegaskan bahwa COVID-19 menjadi peringatan bagi sistem kesehatan nasional 

bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi, terutama dalam hal penyediaan fasil-

itas kesehatan terutama tempat untuk karantina (CNN Indonesia, 2021). 

Berdasarkan permasalahan di atas, penanganan COVID-19 sebagai penya-

kit menular memerlukan penyediaan fasilitas karantina untuk menurunkan tingkat 

kasus positif agar tidak semakin meningkat. Karantina merupakan upaya pemisahan 

seseorang yang terpapar penyakit menular meskipun belum menunjukkan gejala 

apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi (Republik Indonesia, 2018). Fasil-

itas karantina diperlukan sebagai batas fisik antara orang sehat dan terinfeksi, teru-

tama pasien COVID-19 dengan kasus suspek (PDP), kontak erat (ODP), dan 

asimtomatik (OTG) (Labcito, 2020). Penyediaan fasilitas karantina dapat menjadi 

solusi jangka panjang untuk mempersiapkan tempat lebih yang berfungsi sebagai 

perawatan dan pengawasan pasien dalam menghadapi wabah penyakit serupa di 

masa depan. 

 

1.2.2. Eksistensi Fasilitas Karantina Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia 

Banyak kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah beserta segenap 

elemen masyarakat untuk menekan dan memutus rantai penularan COVID-19. 

Selain mengimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing, salah satu 

langkah yang telah diupayakan oleh pemerintah adalah menyiapkan fasilitas medis 

dan karantina (BPMI Setpres, 2020). Pemerintah dengan segenap kapasitasnya 

mengambil langkah dengan membangun fasilitas baru yang dikhususkan untuk me-

nangani COVID-19 (Muryono, 2020). Selain itu, beberapa pemerintah daerah 

melakukan pengalihfungsian beberapa bangunan yang memiliki potensi untuk 

keperluan karantina pasien serta tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan 

COVID-19 (Sindo News, 2020). 

Penyediaan gedung baru oleh pemerintah pusat salah satunya dengan cara 

membangun Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) di Pulau Galang, Batam. Pem-

bangunan RSKI dimaksudkan sebagai persiapan seperti rumah sakit darurat di 
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Wuhan, China, yang merupakan episentrum COVID-19. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah RI No. 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kemen-

kes RI lebih mendukung pembangunan RSKI yang memenuhi standar dan mutu 

fasilitas karantina (Saguni, 2020). Selain itu, kebedaraan RSKI juga meringankan 

beban rumah sakit lain yang ada di Kota Batam (Narasi News, 2020). Menanggapi 

hal ini Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan seharusnya 

ada satu atau dua rumah sakit khusus COVID-19 di setiap daerah (Hastuti, 2021). 

Mengingat masih banyak wilayah lain di Indonesia yang memiliki resiko tinggi ka-

sus COVID-19 seperti Kota Jakarta, Surabaya, atau Surakarta. 

Langkah konversi fungsi bangunan lama menjadi fasilitas kesehatan me-

mang menjadi satu pilihan paling realistis demi menghemat waktu, biaya, dan keru-

mitan masalah daripada membangun gedung baru (JPNN, 2020). Contohnya adalah 

Wisma Atlet Kemayoran dan Area Komersial Lippo Plaza di Jakarta yang disiapkan 

pemerintah menjadi rumah sakit darurat dan karantina COVID-19 (Kompas, 2020). 

Pemda Kota Surakarta juga menjadikan Asrama Haji Donohudan sebagai tempat 

karantina dan menyediakan rumah sakit lapangan di Benteng Vestenburg 

(Marwoto, 2020; Yusuf, 2020). Dalam konteks apapun, alih fungsi bangunan akan 

membawa berbagai konsekuensi. Jika tidak mempertimbangkan konsekuensi terse-

but, kemungkinan kegagalan sebuah fungsi bangunan gedung bisa saja terjadi da-

lam waktu yang tidak lama (Praja, 2020). 

Dalam perspektif struktural, alih fungsi berarti alih beban, dengan ber-

gantinya fungsi sebuah gedung, maka pembebanan yang bekerja juga akan berganti. 

Meski dalam kondisi darurat, asessment bangunan untuk mengampu fungsi yang 

baru sangatlah diperlukan (Husin, et al., 2020). Kurniasih Mufidayati, anggota DPR 

RI bagian Kesehatan dan Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa terdapat tiga hal 

mendasar yang perlu diteliti saat dilakukan upaya alih fungsi gedung, yaitu persoa-

lan standarisasi ruang rawat dan karantina, ketersediaan alat dan SDM serta perso-

alan limbah (Jakarta News, 2020). Namun, kenyataanya tidak semua bangunan 

yang dialihfungsikan menjadi fasilitas karantina memiliki standar yang baik, 

bahkan muncul dampak negatif pada psikologis pasien, seperti resiko bunuh diri 

(Jannah, et al., 2020; CNN Indonesia, 2020; Suryadi, 2021; Thacker, 2020). 



7 

 

Mengacu pada uraian permasalahan di atas, terdapat kontradiksi tentang 

bagaimana seharusnya menyediakan fasilitas karantina yang menghemat biaya dan 

waktu pelaksanaan namun tetap memenuhi standar kesehatan. Membangun gedung 

baru ataupun mengalihfungsikan bangunan menjadi karantina, keduanya memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Konsep karantina sebenarnya dapat terjadi dimana saja, 

bahkan dapat dilakukan di fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan (univeristy) 

ataupun gedung olahraga (gymnasium). Namun, tidak semua fasilitas umum dapat 

digunakan sebagai tempat karantina karena fungsi asli bangunan bukan sebagai 

fasilitas kesehatan. Sedangakan, bangunan rumah sakit umum bukanlah tempat 

ideal untuk karantina karena terdapat orang sakit lainnya yang tidak hanya men-

derita wabah penyakit menular (Manaugh & Twilley, 2020). 

 

1.2.3. Fasilitas Karantina Berdasarkan Perspektif Sejarah (Sebelum 

Adanya Pandemi COVID-19) 

Pada abad ke-14, peristiwa wabah pes yang lebih dikenal dengan black 

death, memotivasi perbaikan perkotaan di Eropa pada zaman Renaisans, salah 

satunya dengan mengembangkan fasilitas karantina (Sjarief, 2020). Karantina mu-

lai dipraktekkan setelah diketahui hubungan geografi dan perdagangan terhadap 

penyebaran penyakit (Megahed & Ghoneim, 2020). Pada awalnya, pemerintah kota 

pelabuhan Ragusa di Italia melakukan karantina terhadap para pelayar untuk mem-

buktikan bahwa mereka tidak terinfeksi wabah pes. Regulasi Venesia mewajibkan 

para pelayar berdiam atau mengasingkan diri di kapal selama 40 hari, sehingga 

muncul istilah quarantine atau karantina dari Bahasa Italia “quaranta giorni” yang 

berarti 40 hari (Tognotti, 2013; Gensini, et al., 2004). Kemudian, berangsur-angsur 

muncul bangunan fasilitas karantina secara permanen yang berlokasi di pulau ter-

pencil dan di daratan yang disebut dengan lazaret (Bahasa Italia: lazzaretto) atau 

quarantine station (Davis, 1998; Tognotti, 2013). 

Selama berabad-abad, dari masa black death hingga pandemi pertama 

pada abad ke-21, munculnya fasilitas karantina telah menjadi strategi pengendalian 

kesehatan masyarakat, terlebih jika belum adanya vaksin. Namun, setelah wabah 

selesai, banyak fasilitas karantina yang tidak lagi digunakan karena hilangnya 
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fungsi asli bangunan. Banyak bangunan yang telah ditinggalkan, diabaikan, dan 

dirobohkan seperti rumah sakit karantina yang dibangun pada tahun 1901 di Pulau 

Ellis, New York, walaupun beberapa diantaranya bertahan dengan merubah fungsi 

menjadi art space atau semi luxury hotel. (Collins, 2020). 

Geoff Manaugh dan Nicola Twilley, dalam buku Until Proven Safe: The 

History and Future of Quarantine (2020), mendefinisikan karantina sebagai strategi 

pemisahan dan penahanan yang merupakan respon spasial terhadap kecurigaan, an-

caman, dan ketidakpastian. Kedua penulis tersebut menegaskan bahwa karantina 

bukanlah peninggalan masa lalu ataupun bagian dari masa depan, melainkan bagian 

yang familiar dari kehidupan sehari-hari. Menurut mereka, alangkah lebih baik apa-

bila mendirikan fasilitas karantina sebagai praktik spasial “arsitektur pandemi ban-

yangan” (a shadow pandemic architecture) ke dalam bangunan arsitektur lainnya 

yang disesuaikan dengan kebutuhan. 

Arsitek sebagai perancang bangunan tidak dapat membangun fasilitas kar-

antina sebagai sebuah infrastruktur terpisah untuk dikosongkan atau digunakan saat 

pandemi saja (Manaugh & Twilley, 2020). Konsep karantina sendiri berfokus pada 

pengaturan ruang dan waktu yang digunakan untuk menangkis mikroba (bakteri 

dan virus), sehingga karantina bersifat temporal dan spasial (Gromova, 2020). Bela-

jar dari bangunan-bangunan di masa lalu, sudah seharusnya perancangan fasilitas 

karantina dapat merespon dan tanggap terhadap wabah yang sedang terjadi, namun 

kedepannya fasilitas tersebut tidak menjadi bangunan mati atau kosong. 

 

1.2.4. Fasilitas Karantina Berdasarkan Perspektif Kesehatan Masyarakat 

(Public Health) 

Georges C. Benjamin, direktur eksekutif dari APHA (American Public 

Health Association) dalam wawancaranya dengan Geoff Manaugh, menegaskan 

bahwa kesulitan menyiapkan fasilitas karantina ketika wabah menyerang menjadi 

sesuatu hal yang harus diprioritaskan. Perlunya suatu tempat yang dapat memuat 

banyak orang, mengakomodasi berbagai keperluan (multipurpose), memiliki pen-

gendalian infeksi yang memadai, fasilitas toilet yang memadai, dan tersedianya 

fasilitas makanan. Beliau juga menekankan bahwa dukungan kesehatan mental 
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untuk orang-orang yang ditahan di karantina merupakan hal lebih penting yang 

seharusnya diperhatikan, karena kondisi orang yang di karantina berbeda dengan 

isolasi (Manaugh, 2009). 

Jika terdapat sebuah fasilitas yang merupakan bagian dari kesiapsiagaan 

kesehatan masyarakat dan dapat menampung kebutuhan karantina saat wabah, 

maka kebutuhan untuk menampung masyarakat dalam keadaan darurat bencana 

alam (seperti banjir) juga akan terpenuhi. Samuel J Stratton, seorang professor bi-

dang ilmu kesehatan masyarakat di University of California (UCLA), menekankan 

bahwa perancangan fasilitas kesehatan yang juga mempertimbangkan potensi 

penggunaan lainnya, sudah semestinya menjadi tantangan arsitektur dalam 

merancang bangunan berfungsi ganda atau multifungsi yang dapat dimanfaatkan 

untuk emergency atau keadaan darurat publik (Stratton, 2020). 

 

1.2.5. Hotel dan Fasilitas Karantina sebagai Bangunan Multifungsi 

Berdasarkan panduan penyiapan fasilitas untuk karantina terkait COVID-

19 yang diterbitkan oleh Kemensos RI (2020), menyebutkan bahwa penggunaan 

tempat-tempat yang dirancang untun menampung individu untuk menetap, seperti 

hotel dan motel (atau sejenisnya), asrama, balai pendidikan dan pelatihan, atau balai 

rehabilitasi sosial, merupakan pilihan terbaik yang dapat digunakan sebagai fasilitas 

karantina (Kemensos RI, 2020). Namun, penggunaan fasilitas tersebut perlu mem-

perhatikan sistem sirkulasi udara dalam bangunannya, mengingat penyebaran pen-

yakit terburuk justru terjadi pada orang-orang yang berada di ruangan tertutup 

(Grout, et al., 2021).  

Di sisi lain, apabila dilihat dari aspek struktural yang mengacu pada SNI 

1727:2013 tentang Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dapat 

disimpulkan bahawa bangunan yang berfungsi sebagai hotel, apartemen, dan ge-

dung pertemuan memiliki beban minimum lebih tinggi dari rumah sakit sehingga 

cocok digunakan sebagai fasilitas, perawatan, pengawasan, dan karantina pasien 

(Praja, 2020; BSN, 2013). Mengacu pada kedua hal tersebut, maka ditetapkanlah 

perancangan fasilitas multifungsi yang menggabungkan beberapa fungsi kegiatan 

dalam satu kesatuan yang saling mendukung, yakni hotel dan fasilitas karantina. 
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Pemilihan hotel sebagai fasilitas multifungsi juga diperkuat oleh pernyataan 

seorang dosen psikologi Universitas Pancasila, Vinaya Untoro, yang menyebutkan 

bahwa karantina di hotel menjadi solusi yang sangat baik bagi pasien terutama dari 

segi kesehatan mental (Siyahailatua, 2020). 

 

1.2.6. Urgensi Isu 

Bertolak dari permasalahan-permasalahan di atas, agar mampu menye-

diakan fasilitas karantina sebagai penanganan wabah penyakit menular yang tidak 

berubah menjadi bangunan mati (kosong) ketika wabah berhenti dan mendukung 

kesehatan mental serta fisik penggunanya, maka diperlukan suatu ruang yang selalu 

siap siaga digunakan untuk persiapan menghadapi wabah serupa di masa menda-

tang, khususnya di Kota Surakarta. Perancangan hotel multifungsi sebagai fasilitas 

tanggap darurat wabah penyakit dan fasilitas komersial yang menujang kesehatan 

mental diharapkan dapat menjadi motivasi atau dorongan untuk selalu memper-

hatikan pentingnya kesehatan masyarakat, terutama dalam pembangunan infra-

struktur umum. Belajar dari krisis pandemi COVID-19, bahwa perlunya mem-

perkuat peran penting arsitektur dalam membuat ruang dan tempat yang lebih sehat 

dan aman. 

 

1.3. Rumusan Permasalahan  

Latar belakang di atas menjadi dasar pemikiran dari permasalahan yang 

muncul berdasarkan perspektif perancangan arsitektur yang tersusun dalam rumu-

san permasalahan, yaitu bagaimana merancang bangunan hotel multifungsi yang 

sekaligus dapat digunakan sebagai fasilitas tanggap wabah penyakit menular?  

 

1.4. Tujuan  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan pada sub bab 1.3., maka 

muncul tujuan sebagai berikut: 

a. Merancang hotel dengan konsep multifungsi yang menggabungkan dua 

fungsi yaitu fasilitas komersial dan fasilitas kesehatan dalam satu wadah 

atau satu bangunan yang sama dengan jangka waktu yang berbeda. 
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b. Merancang hotel yang berfungsi sebagai bangunan tanggap darurat wabah 

penyakit menular yaitu fasilitas karantina. 

c. Merancang hotel yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang kesehatan 

mental pengguna, khususnya saat digunakan sebagai fasilitas karantina. 

 

1.5. Lingkup Pembahasan  

1.5.1. Lingkup Pembahasan Arsitektural 

Pembahasan arsitektural difokuskan pada aspek teoritis maupun praktis. 

Pembahasan diprioritaskan pada poin-poin penting yang berkaitan langsung dengan 

topik permasalahan, yaitu: hotel dengan konsep bangunan multifungsi, hotel se-

bagai tanggap wabah penyakit menular, dan hotel sebagai fasilitas komersial yang 

menunjang kesehatan mental penggunanya. 

 

1.5.2. Lingkup Pembahasan Non Arsitektural 

Pembahasan non arsitektural mencakup aspek historis dan psikologis se-

bagai referensi dan pertimbangkan tambahan pada pembahasan arsitektural. 

 

1.6. Metode Pembahasan  

1.6.1. Metode Pengumpulan Data  

Terdapat dua metode dalam proses pengumpulan data, yaitu: 

a. Studi Literatur, yaitu sebuah usaha mengumpulkan data, melalui berbagai 

sumber data dari media buku, jurnal, artikel, maupun data sekunder 

lainnya yang berkaitan dengan judul laporan guna mendapatkan landasan 

kredibel pada proses perancangan. 

b. Observasi untuk mendapatkan sudut pandang yang relevan, khususnya 

pada tinjauan lokasi perencanaan, observasi diperlukan sebagai medium 

untuk mengumpulkan data-data yang dapat dipergunakan dalam proses 

perancangan, khususnya pada tahap penggalian permasalahan dan potensi 

tapak. 
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1.6.2. Metode Pengolahan Data 

Data yang terkumpul selanjutnya diolah menggunakan metode induktif 

kualitatif, yaitu mengidentifikasi temuan-temuan atupun potensi yang ada di lapan-

gan selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan atau isu yang terjadi untuk 

mendapatkan solusi konsep desain yang terbaik yang akan diterapkan. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penyusunan laporan Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (DP3A) dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan dan menguraikan mengenai latar belakang masalah, ru-

musan permasalahan, tujuan dan manfaat yang akan diperoleh. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan dan menguraikan mengenai teori-teori relevan yang 

digunakan dalam menyusun konsep yang mendasari dalam proses 

menganalisis potensi dan permasalahan. 

BAB III : TINJAUAN LOKASI 

Menjelaskan dan menguraikan kondisi lokasi serta potensi yang 

kemudian dianalisis dan ditata dalam perencanaan kawasan. 

BAB IV : ANALISA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Menjelaskan dan menguraikan tentang konsep dan strategi desain 

perencanaan dan perancangan disertai penjabarannya. 

 

 

 


