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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara merdeka dari segala kebebasnnya namun 

masih diatur dengan peraturan, dalam menyelanggarakan pemerintahan berdasar 

hukum yang berlaku. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 secara 

tegas mengaskan Indonesia menjadi negara hukum (rechtsstaat) yang membuat 

kedudukan hukum wajib ditempatkan diatas segalanya dan Indonesia bkan negara 

atas kekuasaan. “Setiap perbuatan diharuskan sesuai aturan hukum tanpa 

kecuali”.
1
 

Negara menanggung pada warganya mengenai keadilan yang menjadi 

syarat guna menggapai hidup bahagia dan di ajarkan susila serta semua bagian 

mengenai norma pada manusia supaya menjadi masyarakat yang baik dan tercipta 

warga negara yang damai. Penerapan serta kesetaraan hak hidup tentang kaidah-

kaidah agama tak lupa dijadikan poin penting didalam mewujudkan masyarakat 

tentram agar tidak ada perbuatan atau gangguan kriminal. 

Hukum ialah deretan berbagai peraturan tentang perilaku orang selaku 

anggota dari masyarakat, serta tujuannya dari hukum ialah untuk mewujudkan 

keselamatan, tata tertib dan kebahagiaan didalam masyarakat. “Selain itu, 

menciptakan keseimbangan didalam masyarakat, diadakan sanksi seperti sanksi 
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administrasi dibidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dibidang Hukum 

Perdata dan sanksi pidana dibidang Hukum Pidana”.
2
 

Namun dalam faktanya yang telah berjalan dalam masyarakat ternyata 

berlawanan pada tujuan dari negara ini. Sekarang banyak masalah hukum menjadi 

marak diakibatkan perkembangan zaman ini, teknologi begitu pesat serta ilmu 

pengetahuan. Yang membuat pola dalam perilaku dimasyarakat menjadi berubah 

dan semakin kompleks. “Menjadi banyak juga perilaku manusia yang 

menyimpang norma-norma dimasyarakat”.
3
 

Kelakuan menyimpang bisa memunculkan sebuah pelanggaran sampai 

kejahatan dan itu tentunya membutuhkan penanganan yang khusus. Kejahatan 

selalu menimbulkan efek yang bisa meresahkan dikehidupan masyarakat, maka 

dari itu “diperlukan bermacam upaya guna menanggulangi walaupun  pada 

kenyataannya untuk menghapus kejahatan begitu sulit mengingat dalam dasarnya 

kejahatan akan muncul lagi seiring perkembangan dimasyarakat”.
4
 Tentu perlu 

terdapat perlindungan untuk di tegakkan oleh aparat pemerintah guna 

menanggulangi kejahatan. “Hal ini sejalan dengan perlindungan korban kejahatan 

yang pada hakikatnya membutuhkan suatu perlindungan agar terhindar dari 

kejahatan yang sama sehingga dapat melaksanakan hidup dengan lebih terjamin”.
5
 

Bicara mengenai kejahatan, sekarang ini untuk kejahatan seksual menjadi 

persoalan begitu marak, tentu tidak lepas pada perkembangan teknologi yang 
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begitu maju membuat perubahan besar, mendorong munculnya kejahatan seksual 

pada anak. Teknologi yang canggih dan modern untuk mencari di internet begitu 

mudah. Namun disisi lain, internet menjadi tempat dari konten tidak layak serta 

tidak patut untuk dicontoh. “Tayangan seperti tersebut yang umumnya jadi alat 

pencuci otak dari sebagian orang tidak mampu mengontrol nafsu diri, yang 

mengakibatkan rasa untuk melaksanakan perilaku yang menyimpang pada orang 

lain secara memaksa, kekerasan dan yang sangat parah yaitu berbuat pelecehan 

serta susila pada anak”.
6
 Anak mempunyai hak untuk hidup dan bebas, merdeka 

dari perampasan hak dan bebas kejahatan seksual. Seperti tertuang dalam Undang-

Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 berbuyi: “Setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
7
 

Perlindungan pada anak wajib ditingkatkan karena marak tindak kejahatan 

seksual. Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan cermin serta potensi 

manusia untuk masa yang datang, generasi muda bangsa dan pemilik cita-cita 

bangsa sangat berperan untuk menentukan sejarah, dengan demikian negara wajib 

melindungi serta memperhatikan tumbuh kembang kejiwaan dari anak karena 

“anak ialah anugrah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang berhak mendapatkan 

lindungan dari kandungan hingga lahir”.
8
 “Hal ini tidak lepas dari hak asasi 
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manusia yang pada dasarnya menjamin keberlangsungan hidup semua orang tanpa 

terkecuali”.
9
 

Kejahatan seksual pada anak memiliki dampak negatif untuk anak dalam 

proses perkembangannya, baik itu secara psikologis ataupun pada perkembangan 

lainnya. Dampak lainnya yaitu trauma berkepanjangan serta lahirnya sikap 

minder, tidak sehat, cemas berlebihan, keterbelakangan mental dan gangguan 

pada jiwa anak itu. Kejahatan seksual pada anak sangat tercela serta tidak boleh 

dilakukan, karena perilaku tersebut merupakan tidakan menyimpang kesusilaan 

dan bisa merusak martabat serta harkat orang tersebut. Undang-undang sangat 

tegas, mengancam bagi masyarakat ataupun individu dalam melanggar aturan 

tersebut. Hal ini sejalan dengan regulasi yang mengatur tentang kejahatan seksual 

terhadap anak dan konsekuensinya jika aturan tersebut dilanggar. “Hal ini dapat 

berdampak pada kondisi mental anak-anak dibawah umur yang mengalami 

pelecehan seksual”.
10

 

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2002, mengenai Perlindungan Anak 

merupakan usaha dari pemerintah guna memperbarui hukum dengan tujuan 

menjamin setiap hak anak bisa hidup agar tercapai, terbebas dari kekerasan 

ataupun diskriminasi dan bisa tumbuh serta berkembang. Akan tetapi dalam 

jalannya waktu, aturan tersebut rasanya masih belum bisa jalan dengan efektif 

diakibatkan begitu banyak tumpang tindih dari peraturan sektoral mengenai defisi 

anak, dari paradigma itu maka peraturan tersebut yang telah berlaku kurang lebih 
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dua belas tahun, di ubah dan menghasilkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 

2014, tentang perlindungan anak dan resmi diberlakukan sejak tanggal 18 Oktober 

2014. 

Untuk sanksi pidana pada kasus semacam ini, sudah diatur sendiri didalam 

KUHP yang terdapat pada pasal 289, berbunyi: 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul 

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan 

kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
11

 

 

Dalam pasal 76D dan pasal 81, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan anak, secara eksplisit berbunyi: 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain, dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. 

 

Tentang Perlindungan anak, berbunyi: 

 

“Setiap Orang Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, 

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkkan dilakukan 

perbuatan cabul dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” 

 

Terbitnya aturan tersebut, rakyat seutuhnya bergantung pada upaya dari 

pemerintah serta semua jajaran di penegak hukum dalam mengatasi kasus 

kejahatan seksual ataupun pelecehan pada anak. 

 Seorang anak sebagai salah satu generasi penerus merupakan kunci dari 

kelangsungan hidup suatu negara. Suatu negara akan memiliki suatu dasar 
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masyarakat fundamental yang baik jika didukung oleh generasi penerus yang 

memiliki masa depan yang cerah. Keberadaan lembaga peradilan merupakan 

sesuatu yang sangat penting untuk melindungi masa depan anak-anak di 

Indonesia. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat saat ini semakin marak 

kasus tentang kasus pelecahan seksual terhadap anak dengan berbagai macam 

cara. Anak merupakan suatu obyek yang mudah untuk dibujuk dan dirayu agar 

mau menuruti keinginan sang pelaku kejahatan. “Motif kejahatan terhadap anak 

saat ini yang semakin bervariasi membutuhkan perlindungan dari berbagai pihak 

yang berwenang untuk melakukan peradilan terhadap pelecehan anak di bawah 

umur”.
12

 

Namun terkadang instansi penegak hukum semacam pengadilan negeri 

yang harusnya jadi gambaran terkadang jalannya belum semestinya. Hakim 

bertugas untuk menggali serta mengamati nilai-nilai pada rasa keadilan dan 

hukum ternyata saat pengambilan putusan guna menghukum terdakwa terkadang 

kurang mengasih pertimbangan hukum tepat. Yang mengakibatkan tidak 

fungsinya hukum di masyarakat. Memiliki keadilan dari pihak berwenang 

merupakan keinginan dari masyarakat. Maka dari itu, seorang hakim tidak 

diperkenankan untuk menggunakan sifatnya itu sebagai ukuran, tetapi sifat dari 

berbagai orang dimasyarakat. “Namun praktis tentunya terdapat peranan penting 

bersifat pribadi dari hakim tersebut. Ini tidak bisa dielakkan”.
13
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Hakim saat melakukan tugas diharuskan untuk bertanggung jawab pada 

Tuhan Yang Maha Esa serta bangsa dan negara. “Fungsi serta peran diharuskan 

sesuai UU no. 4 tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman serta benar-benar 

sudah mempertimbangkan dari seluruh fakta dan didukung alat bukti kuat”.
14

 Saat 

memutuskan sebuah perkara, seorang hakim tidak lain pedomannya norma hukum 

yang telah berlaku berdasar keadilan dan rasa hati nurani hakim sendiri serta tidak 

memiliki rasa takut kalau kedudukan terancam dan putusannya bisa 

dipertanggung jawabkan.
15

 

Terkait dengan hal tersebut, pandangan masyarakat terhadap tindakan 

persetubuhan anak dengan bujuk rayu dalam perkara pidana Nomor. 

5/Pid.Sus/2015/PN.Bli pada dasarnya cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada 

semakin banyaknya hukum yang ditegakkan untuk melindungi anak-anak dari 

tindakan asusila. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap hukum yang 

melindungi anak juga dapat dilihat dari semakin banyaknya sanksi sosial yang 

ditujukan kepada pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur.  

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena 

persetubuhan anak dengan bujuk rayu dikarenakan saat ini fenomena ini semakin 

marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Anak saat ini sangat rentan 

terhadap berbagai bujuk rayu yang berujung pada pelecehan seksual sehingga 

membutuhkan perlndungan hukum seiring dengan terbitnya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012. Perkembangan hukum yang terjadi saat ini dapat dilihat 
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pada penerapan hukum pidana tersebut dalam setiap peristiwa pelecehan anak. 

Hal inilah yang membuat peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian ini. 

Merujuk latar belakang tersebut, penulis nantinya membahas serta 

mengulas lebih dalam tentang kekerasan seksual dan tindak kesusilaan, 

mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum yang berjudul, 

ANALISIS TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERSETUBUHAN 

TERHADAP ANAK DENGAN BUJUK RAYU(STUDI KASUS NOMOR: 

5/Pid.Sus/2015/PN.Bli). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri terhadap tindakan persetubuhan 

anak dengan bujuk rayu dalam perkara pidana Nomor. 

5/Pid.Sus/2015/PN.Bli? 

2. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara pidana Nomor. 

5/Pid.Sus/2015/PN.Bli sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Perlindungan Anak? 

3. Bagaimana tindakan bujuk rayu yang ditunjukkan dalam putusan hakim 

Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli? 

4. Bagaimana perspektif Islam dalam memandang atau melihat persetubuhan 

dengan bujuk rayu? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ialah suatu yang ingin dicapai untuk sebuah penelitian 

sebagai solusi dari masalah yang ada dan lebih tertuju pada sasaran yang ingin di 

capai. Maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri terhadap tindakan 

persetubuhan anak dengan bujuk rayu dalam perkara pidana Nomor. 

5/Pid.Sus/2015/PN.Bli. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara putusan hakim Pengadilan Negeri 

dalam perkara pidana Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli dengan ketentuan 

Undang-Undang Perlindungan Anak. 

3. Untuk mengetahui tindakan bujuk rayu yang ditunjukkan dalam putusan 

hakim Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli. 

4. Untuk mengetahui perspektif Islam dalam memandang atau melihat 

persetubuhan dengan bujuk rayu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Meningkatkan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai 

dalam mendalami pengetahuan tentang perkara pidana Nomor. 

5/Pid.Sus/2015/PN.Bli tentang persetubuhan anak dengan bujuk rayu. 

2. Manfaat Praktis 
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Dapat mengetahui syarat apa saja yang ada dalam perkara pidana 

Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli tentang persetubuhan anak dengan bujuk 

rayu. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Perilaku menyimpang bisa menciptakan sebuah pelanggaran dan kejahatan 

yang jelas membutuhkan penanganan yang khusus. Kejahatan selalu 

menyebabkan resah di kehidupan masyarakat, maka dari itu diperlukan bermacam 

upaya dalam menanggulangi kejahatan itu, meskipun pada kenyataannya dalam 

memberantas kejahatan begitu sulit walaupun pada kenyataannya untuk 

menghapus kejahatan begitu sulit mengingat dalam dasarnya kejahatan akan 

muncul lagi seiring perkembangan dimasyarakat. Tentu perlu terdapat 

perlindungan yang harus ditegakkan oleh aparat dari pemerintah guna 

menanggulangi kejahatan. 

Kejahatan seksual pada anak memiliki dampak negatif untuk anak dalam 

proses perkembangannya, baik itu secara psikologis ataupun pada perkembangan 

lainnya. Dampak lainnya yaitu trauma berkepanjangan serta lahirnya sikap 

minder, tidak sehat, cemas berlebihan, keterbelakangan mental dan gangguan 

pada jiwa anak itu. Kejahatan seksual pada anak sangat tercela serta tidak boleh 

dilakukan, karena perilaku tersebut merupakan tidakan menyimpang kesusilaan 

dan bisa merusak martabat serta harkat orang tersebut. Undang-undang sangat 

tegas mengancam bagi masyarakat ataupun individu dalam melanggar aturan itu. 
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F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, bertujuan mempelajari sesuatu atau beberapa 

gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Selain itu, diadakan pemeriksaan 

secara mendalam berkenaan faktor hukum tersebut, nantinya mengusahaakan 

suatu pemecahan atas berbagai permasalahan timbul didalam gejala yang 

bersangkutan.
16

  Metode penelitian hukum juga memiliki fungsi untuk mengkaji 

penggunaan berbagai regulasi yang menentukan dalam pengaturan kelangsungan 

hidup dalam masyarakat.
17

 Dalam penulisan hukum ini digunakan metode sebagai 

berikut.  

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif. Penelitian ini 

menitikberatkan pada berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, 

struktur, atau komposisi, serta penjelasan tiap pasal yang berlaku.
18

 

Metode ini menggunakan kajian yang bersifat kualitatif untuk mengkaji 

berbagai hal terjadi, berdasarkan pada teori dan pasal-pasal yang berlaku 

sehingga menghasilkan data yang valid dan faktual.
19

 Penelitian normatif 

juga memiliki tujuan untuk mengkaji berbagai teori-teori dan peraturan 

yang tertulis dengan fenomena yang ada dilapangan sehingga data yang 

dihasilkan juga relevan dengan aturan yang berlaku. 
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2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam 

Penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini menunjuk pada analisis 

tentang  perkara pidana Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli tentang 

persetubuhan anak dengan bujuk rayu. Adapun cara yang biasa dilakukan 

adalah dengan mengumpulkan data, menyusunnya, mengklasifikasinya, 

menganalisis, menginterprestasikan
20

. Penulis ingin mengidentifikasi 

gejala-gejala yang diteliti dengan teori dan aturan perundang-undangan 

yang berlaku untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan 

yang telah dirumuskan sebelumnya. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam peneliti bersifat fleksibel atau tidak harus dilakukan 

di instansi tertentu dikarenakan peneliti melakukan penelitian dari perkara 

pidana Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli tentang persetubuhan anak dengan 

bujuk rayu. Atas dasar itulah penelitian dilakukan di rumah dengan 

melakukan kajian terhadap fenonema persetubuhan anak dengan bujuk 

rayu.  

4. Jenis Data 

Jenis datanya yaitu perkara pidana Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli 

tentang persetubuhan anak dengan bujuk rayu. Data-data tersebut 

merupakan data sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder 

dikarenakan penelitian ini adalah penelitian normatif yang melakukan 
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penelitian sifatnya kepustakaan.
21

 Studi ini melakukan penelitian terhadpa 

berbagai fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan regulasi 

yang  berlaku, artinya melakukan kajian terhadap teori atau peraturan 

perundang-undangan untuk melakukan kajian mendalam terhadap 

fenomena yang terjadi di lapangan.
22

 Adapun perincian dari data yang 

digunakan adalah sebagai berikut.  

a. Data Primer 

Sumber data primer merupakan hasil dari kajian mendalam 

terhadap berbagai kejadian dan peristiwa terkait dengan 

persetubuhan anak  

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder bermula dari hasil kepustakaan yang terkait 

dengan delik pidana persetubuhan anak dengan bujuk rayu. Sumber 

data ini dapat diperinci sebagai berikut. 

1) Badan hukum primer, yaitu semua bahan atau materi yang 

mengikat secara yuridis. 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak 
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e) Undang-Undang perkara pidana Nomor. 5/Pid.Sus 

/2015 /PN.Bli tentang persetubuhan anak dengan bujuk 

rayu  

2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang 

mendukung bahan hukum primer, antara lain:  

a) Pustaka ilmiah di bidang hukum yang memiliki 

keterkaitan dengan topik penelitian;  

b) Literatur dan hasil penelitian terdahulu.  

3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang menguatkan bahan 

hukum primer dan sekunder yang didapat pada ensiklopedi, 

internet, ataupun kamus.  

5. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan dengan menganalisis 

bahan pustaka atau data sekunder sehingga mendapatkan data yang valid.. 

Hal ini didukung oleh studi kepustakaan (buku-buku, literatur, dokumen, 

majalah, internet, peraturan perundang-undangan) yang didapat penulis 

dan bersifat teoritis.
23

 Dalam studi kepustakaan penulis menemukan data 

bersifat teoritis dari berbagai buku, dokumen, literatur, majalah, peraturan 

perundang-undangan, internet, hasil penelitian serta bahan lain yang 

berkaitan dengan masalah penelitian.
24

 

6. Analisis Data 

                                                           
23

Sukmadinata dan Saifuddin Azwar. Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 

hal.36 
24

Lexy Moleong. MetodologiPenelitianKualitatif. (Bandung: Rosdakarya, 2013), hal. 11 
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Metode analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif  

yaitu mendeskripsikan pembahasan secara mendalam runtut dan data yang 

relevan mengacu pada peraturan yang berlaku. Metode analisis ini 

menyajikan hasil peneitian secara mendalam dan membandingkannya 

dengan teori-teori dan penelitian terdahulu yang memuat hal-hal relevan 

dengan penelitian.
25

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempersembahkan gambaran yang menyeluruh perihal sitematika 

penulisan yang sesuai pedoman penulisan skripsi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, maka hasil penulisan ini akan disusun dengan format 4 (empat) bab. 

Adapun penulisan sitematika penulisan hukum ini sebagai berikut:  

Bab I merupakan pendahuluan yang berfungsi untuk menguraikan latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat pennelitian, kerangka 

pemiliran, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab II berisi tinjauan pustaka yang erisi kerangka teori dan kerangka 

pemikiran. Meliputi proses beracara pidana, tindakan persetubuhan anak dengan 

bujuk rayu, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan perkara 

pidana Nomor. 5/Pid.Sus/2015/PN.Bli tentang persetubuhan anak dengan bujuk 

rayu.  

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi 

pembahasan mengenai aturan yang mengatur tentang perkara pidana Nomor. 

                                                           
25

Slamet, Yulius. Metode Penelitian Sosial. (Surakarta: Sebelas Maret University Press. 2006), hal. 

62 
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5/Pid.Sus/2015/PN.Bli tentang persetubuhan anak dengan bujuk rayu dan 

keterkaitannya dengan  Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

Bab IV merupakan  berisi kesimpulan dan saran yang menyimpulkan hasil 

penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


