
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Konsensus politik yang dterbitkan oleh presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono, melalui Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2013, untuk 

meningkatkan nilai tambah  produksi mineral menjadi sebuah alat untuk 

menertibkan industri pertambangan. Dengan instruksi ini, diharapkan 

peraturan menteri ESDM No.7/2012 dapat dilakukan oleh setiap 

perusahaan tambang, tentang batas atas ekspor mineral dan kewajiban 

perusahaan tambang membangun smelter (tungku pemurnian). Instruksi 

presiden mengembalikan kuasa akan ijin usaha tambang yang mana 

sebelumnya dilimpahkan ke daerah, kini pihak daerah hanya dapat 

menjadi pengawas, sedangkan pemerintah pusat kembali menjadi 

pengontrol utama hingga Ijin Usaha Pertambangan (IUP)  ―clean & clear‖ 

lalu dapat beroperasi (Hasiman F. , 2014). 

 Beberapa tahun terakhir, pasca implementasi Instruksi Presiden 

tersebut, banyak perusahaan memutuskan untuk berhenti beroperasi. Di 

luar alasan tersebut, banyak alasan yang dapat membuat sebuah 

tambang tutup. Pemicu utamanya yaitu kondisi perekonomian, khususnya 

menurunnya harga komoditas bahan galian. Selain itu dapat terjadi akibat 

keadaan geologi, seperti tidak adanya antisipasi terhadap penurunan 

kualitas atau kadar dari bahan galian, kesalahan atau kegagalan teknis. 



 

Idealnya, tambang ditutup karena sumberdaya dan cadangannya telah 

habis (Margareth, 2012). 

 Tutup tambang tidak akan begitu berdampak jika diawal perusahaan 

dan pemerintah selaku pemegang kebijakan mampu merencanakan 

pertambangan berkelanjutan. Dalam pengertian, pertambangan tidak 

hanya berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang lantas 

mengorbankan pemenuhan kebutuhan masa depan, melainkan tetap 

mengupayakan memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa 

mengesampingkan ekonomi dan keadilan sosial. Prinsip ini tentunya tidak 

hanya menyangkut satu bidang saja melainkan mencakup segala bidang 

di masyarakat (Margareth, 2012). 

 World Bank (2002), menilai momentum tutup tambang bukanlah 

akhir ketika semua aktivitas tambang berakhir, melainkan sebuah awal 

yang baru, awal untuk terjadinya banyak masalah bagi stakeholders yaitu 

perusahaan, pemerintah dan terutama bagi komunitas tambang; 

masyarakat lokal yang dipekerjakan sebagai pekerja tambang. Berhenti 

beroperasinya tambang dapat menyebabkan banyak masalah ekonomi 

dan sosial yang sangat signifikan berimbas pada kesejahteraan komunitas. 

Hilangnya lapangan pekerjaan dan tidak adanya pegangan investasi masa 

depan menjadi masalah sosial yang riskan. Keberlanjutan suatu 

komunitas yang dahulunya bergantung pada tambang patut 

dipertimbangkan, menyangkut lingkungan yang disisakan, bagaimana 

perusahaan memperbaiki demi ketahanan kehidupan masyarakat 



 

selanjutnya (World Bank Group and International Finance Corporation, 

2002 (a)). 

 Petrova dan Marinova (2012), menilai bahwa tambang telah 

membentuk banyak aspek dalam kehidupan individual maupun komunal, 

berperan dalam pembentukan perkembangan manusia tidak hanya dari 

sisi teknologi, secara signifikan berdampak luas pada komunitas, terutama 

dimensi sosial, tambang telah menciptakan dan membentuk lansekap 

sosial yang baru. Ketika tutup tambang, pekerja tambang kehilangan 

identitas pekerja, identitas kelompok, norma dan nilai-nilai. 

Ketergantungan pada produksi membuat pekerja menderita dalam 

berbagai bidang kehidupan, tambang telah membentuk kehidupan baru 

yang hanya dengan tambang saja bisa mencapainya, kehilangan 

pekerjaan menjadi masalah terbesar (Petrova & Marinova, 2012). 

Tutupnya tambang dapat berakhir dengan tutupnya daerah tersebut, 

menjadi daerah mati tanpa harapan kehidupan, tidak ada peluang bagi 

mantan pekerja, serta kesejahteraan yang minim akan mendatangkan 

trauma ketika tutup tambang. Semakin lama tambang beroperasi semakin 

buruk dampak ketika tambang itu tutup (Petrova & Marinova, 2012).  

 Tanpa adanya perencanaan keberlanjutan bagi komunitas tambang, 

tutup tambang dapat menghasilkan masalah sosial dan psikologis bagi 

individu, yang telah menggantungkan diri selama belasan hingga puluhan 

tahun dengan perusahaan tambang. Meninggalkan masalah 

ketergantungan pada mantan pekerja, masalah akses ekonomi, berbagai 



 

degradasi yang berdampak pada kualitas hidup dan keberlanjutan 

kehidupan masyarakat (World Bank Group and International Finance 

Corporation , 2002 (b)).  

 Masalah penutupan tambang mencakup ekspektasi komunitas, 

kemampuan komunitas untuk melanjutkan hidup, kebijakan perusahaan 

dan pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial, stresor fisik dan 

psikologis yang dialami oleh semua individu maupun kelompok yang 

terlibat dalam penutupan, hubungan komunitas dan perusahaan, dan 

relasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan tambang. Tutup 

tambang akan mendatangkan gelombang pengangguran yang besar, 

penyakit sosial seperti kriminalitas, kelompok masyarakat yang terpecah 

bahkan termarjinalkan dapat terjadi, serta tidak adanya tindak lanjut,  

rehabilitasi dalam berbagai aspek dapat menciptakan masalah jangka 

panjang bagi komunitas, memberi dampak pada kualitas kehidupan 

masyarakat (Australian Government Department of Industry, Innovation 

and Science, 2015).  

 Masalah yang utama dan mendesak berkenaan dengan tutup 

tambang yang akan dibahas lebih lanjut oleh peneliti adalah alienasi yang 

dapat terjadi sebagai dampak tutup tambang. Alienasi sebagai sebuah 

kondisi manusia menjadi terisolasi dan dijauhkan dari produk hasil 

kerjanya, menyerah pada keinginan mengekspresikan diri dan dikontrol 

dalam pekerjaan, diasingkan dalam segala bentuk kehidupan yang 

sebenarnya individu itu mampu, sebagai kondisi akibat adanya 



 

kapitalisme (Nelson & O’Donohue, 2006). Alienasi tidak hanya 

berhubungan dengan pekerjaan, pada kondisi yang umum jelas Etzioni 

(1968), alienasi menggambarkan kebutuhan dasar yang tidak dapat 

dipenuhi membuat individu tidak dapat bertahan hidup akan 

menghadirkan frustrasi menyebabkan individu mengalami alienasi. 

Alienasi sebagai sebuah situasi sosial yang tidak dapat dikontrol oleh 

individu, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi mengakibatkan 

ketidakstabilan dalam relasi sosial, masalah dalam keterlibatan di 

kelompok (dimarjinalkan, diekslusikan, ditolak), tidak mampu membuat 

keputusan. Baik dalam hal pekerjaan maupun situasi sosial tertentu yang 

membuat individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya dapat 

menyebabkan alienasi (dalam Etzioni, 1968). 

 Pendekatan psikologi menggambarkan alienasi sebagai bagian dari 

pikiran, sebuah perasaan subyektif yang dapat sangat variatif terjadi pada 

individu satu dengan yang lainnya. Lebih spesifik, dari pandangan 

psikologi sosial, Seeman, menggambarkan alienasi tidak terlepas dari 

keadaan sosial yang menyebabkan seseorang mengalami alienasi, 

alienasi sebagai respon psikologis, konsekuensi  akan keadaan sosial 

tertentu, yang dapat digambarkan dengan kehadiran ketidakberdayaan, 

ketidakberartian, ketidakberaturan, isolasi sosial dan keterasingan diri 

(Nelson & O’Donohue, Alienation, Psychology and Human Resource 

Management, 2006). Alienasi adalah keadaan di mana individu terpisah, 

terasing dari diri atau dari orang lain, sebuah perasaan subjektif  



 

atas ketidakberdayaan, ketidakberartian, isolasi sosial, keterasingan diri 

dan kehilangan tujuan dan cita-cita.  

 Gnambs, Stiglbauer, dan Selenko (2015), melihat bahwa tak berhenti 

pada masalah ekonomi dan sosial, masyarakat yang tidak bekerja dapat 

menciptakan masalah individu mencakup masalah kesehatan fisik, 

kepuasaan hidup yang kurang, meningkatnya gejala depresi, kurangnya 

kesejahteraan psikologis. Jahoda menambahkan efek negatif tidak 

memiliki pekerjaan yaitu hilangnya fungsi pemenuhan kebutuhan 

psikososial, orang bekerja tidak hanya untuk memperoleh kebutuhan 

finansial melainkan, dengan manfaat penting psikososial seseorang dapat 

memeroleh kesejahteraan dalam hidupnya, materi dan psikologi (dalam 

Gnambs, Stiglbauer, & Selenko, 2015).  

 Markus dan Kitayama juga menjelaskan tanpa pekerjaan seseorang 

tidak mampu meraih tujuan kolektifnya, tidak dapat melebarkan jaringan 

sosial. Padahal, ini semua yang memberikan status dan sebuah pengingat 

sosial bagi individu dalam hidup bermasyarakat, individu dapat 

mempertahankan diri dan posisi di tengah masyarakat, merasa dihormati. 

Pekerjaan sejatinya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia 

pada umumnya, menjadi inti dari kesejahteraan manusia, menjadikan 

hidup berarti (dalam Gnambs, Stiglbauer, & Selenko, 2015). Hal ini 

menggambarkan bahwa tutup tambang mengakibatkan hilangnya 

pekerjaan, dapat menjadi sumber terjadinya alienasi.  



 

 Lebih jauh melalui pendekatan kelompok Forsyth melihat, kelompok 

berperan juga sebagai penyedia identitas bagi individu. Hilangnya 

kelompok yang diperoleh dari bekerja akan membawa keterisolasian yang 

berdampak pada tekanan psikologis dibandingkan kehilangan secara 

materi. Isolasi karena tidak terhubung dengan kelompok tertentu dapat 

menyebabkan ketakutan insomnia, depresi, kebosanan, dan kebingungan, 

hilang tujuan. Identitas yang ditawarkan kelompok menjadi perekat yang 

menyatukan individu dengan kelompok (dalam Forsyth, 2010). Hilangnya 

pekerjaan memungkinkan hilangnya kelompok yang telah terbentuk dari 

pekerjaan, kelompok yang memberikan identitas sosial bagi individu, 

menyebabkan individu terisolasi, mengalami alienasi. 

 Malik (2014), mengungkapkan bahwa orang yang kehilangan 

pekerjaan atau tidak bekerja selama ini telah menjadi bukti sebagai 

penyebab banyaknya masalah sosial, psikologis, dan fisik di masyarakat.  

Lamanya kehilangan pekerjaan menyebabkan individu kehilangan kendali 

dan merasa lemah karena situasi keuangan yang tidak menyenangkan. 

Dalam beberapa penelitian menyebabkan kurangnya identitas diri dan 

menjadi terisolasi dari masyarakat juga dirinya, individu teralienasi. Bentuk 

teralienasi kadang berbeda antar satu individu dengan individu lainnya. 

Perasaan teralienasi menjadikan individu susah untuk menyesuaikan diri 

dengan baik, hilangnya harga diri, merasa jauh dari diri dan orang lain, 

kehilangan identitas, kehilangan arti hidup dan tujuan hidup selalu merasa 

tidak berarti, lemah karena ketiadaan jaminan keuangan dan pekerjaan. 



 

Jika tidak keluar dari alienasi individu akan cenderung melakukan 

penyimpangan sosial sebagai bentuk kompensasi atas situasinya (dalam 

Malik, 2014).  

 Hilangnya pekerjaan berdampak pada tidak adanya pemasukan dan 

kemiskinan yang dapat berakhir dengan adanya isolasi sosial, 

dimarjinalkan oleh masyarakat yang lain, konsekuensi sosial akibat 

hilangnya pekerjaan termasuk dalam masalah kesehatan, kesejahteraan 

psikologis yang dapat berdampak pula pada kehidupan keluarga, 

kohesivitas anggota keluarga dalam komunitas lokal dan lebih luas 

berdampak pada meningkatnya kriminalitas (Australian Government 

Department of Industry, Innovation and Science, 2015). Mantan pekerja 

dijauhkan dari sistem kelas yang telah dibuat oleh industri, tidak lagi 

memiliki produk, kehilangan pekerjaan, berimbas pada pola hubungan 

dengan sesama yang menghilang menyebabkan keterasingan seperti 

ungkap Marx (dalam Giddens, 1986). 

 Tutup tambang mangan  di Manggarai Timur, di latar belakangi oleh 

adanya perubahan regulasi pemerintah, regulasi sistem yang 

mengharuskan perusahaan memiliki tungku pemurnian (smelter) 

memberatkan ongkos produksi, karena lokasi tambang yang belum 

terjangkau listrik, pembangunan smelter yang sekiranya memakan daya 8 

megawatt membuat perusahan harus berpikir dua kali. Tak hanya itu 

harga pasar komoditi yang tengah labil disinyalir memperkeruh situasi, 

walau dibutuhkan, harga mangan sedang turun, ditambah pengontrolan 



 

Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang kembali ke pemerintah pusat 

membuat perusahaan tidak berproduksi, walau sumber daya masih 

tersedia perusahaan hanya dapat menunggu (Ahmadi, Wawancara, 2016). 

Di akhir tahun 2013 sampai tahun 2015 perusahaan pelan-pelan 

merumahkan karyawannya, 95 orang karyawan operasional tetap dan 142 

orang karyawan harian  tetap dan harian lepas yang telah bekerja belasan 

tahun di perusahaan (Ahmadi, Wawancara, 2016). 

 Tambang telah menginjakkan kaki di tanah Manggarai sejak tahun 

1980 guna penyelidikan dan eksplorasi, sedangkan di desa Satar Punda 

sendiri perusahaan tambang mulai mengeksploitasi sejak tahun 1999 

diwadahi oleh PT. Arumbai Mangan Bekti (JPIC OFM Indonesia, 2010). 

Hampir dua puluh tahun lamanya perusahaan telah menjadi bagian dalam 

masyarakat Satar Punda. Dampak tutup tambang di desa Satar punda 

sendiri menciptakan beragam masalah bagi kehidupan masyarakat lokal 

yang dahulunya menggantungkan hidup di tambang. Tutup tambang 

menciptakan konsekuensi psikis dan sosial yang mana memengaruhi 

keberlanjutan kehidupan masyarakat hingga kini.  

 Secara umum kondisi sosial yang buruk terjadi akibat tutup tambang, 

seperti yang digambarkan oleh salah satu pejabat desa Satar Punda pak 

Oldin yang menggambarkan beberapa keadaan masyarakat desanya:   

“Ya ada yang tidak sekolah sekarang mau sekolah uang dari mana 
sekarang banyak yang tamat SD tidak ke SMP SMP tidak ke SMA apalagi 
yang keperguruan tinggi... Justru sekarang tutupnya tambang banyak 
orang-orang alihkan pekerjaan pencuri sudah untuk mendapatkan uang.” 
(Oldin, Wawancara, 25 Mei 2016, Satar Teu) 
 



 

“Banyak juga yang kawin cerai karena tidak ada uang tadi, suami pergi 
mana istri pergi mana, istri juga ada takut kalau suami baru pulang dari 
merantau. Banyak yang ribut karena suami sudah tidak kerja di tambang, 
mau harap apa dari kebun sudah susah begini . . .Mau bikin pesta 
sekolah bagaimana kita mau datang kalau tidak ada uang, makanya 
pesta sekolah tidak kayak dulu lagi istilahnya saja teing hang itu pun 
undang keluarga sendiri, jarang ikut acara adat lainnya . . .” (Oldin, 
Wawancara, 25 Mei 2016, Satar Teu) 

  

 Kehilangan pekerjaan berdampak pada masalah ekonomi dan hal ini 

mendorong masyarakat untuk nekat mengambil jalan pintas melakukan 

pelanggaran norma dengan mencuri. Anggota masyarakat tak segan 

menyimpang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kriminalitas menjadi 

wajah baru yang berkeliaran di desa Satar Punda. Tutup tambang berisiko 

meningkatkan masalah sosial lainnya seperti angka putus sekolah 

maupun pengangguran. 

 Gambaran di atas Oldin menunjukkan hilangnya pekerjaan, 

hilangnya jaminan kehidupan dapat menjadi sumber masalah dalam ranah 

privat, mengancam keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga. Tak 

hanya itu, seremoni dan ritual budaya, tradisi gotong-royong, sebagai 

wujud kekohesivitasan kelompok semakin jarang dilakukan akibat banyak 

yang tidak bekerja menyebabkan kurangnya partisipasi, nilai 

kebersamaan berangsur memudar.  

 Secara khusus tutup tambang mangan di desa Satar Punda 

memberikan pengalaman yang mengarah ke alienasi seperti yang 

digambarkan salah satu mantan pekerja tambang dari kampung Serise: 

 



 

“Ya, ada yang tidak suka dengan dulu waktu mama kerja di tambang, 
mereka tidak anggap kita ada, kalau lewat kita disindir, kalau ada acara 
apa sebentar bukan ada mau panggil kita, dulu masih baik-baik dengan 
dong. Mama juga sadar diri, dong sudah tidak panggil kita ya kita mau 
buat apa, lebih baik tinggal di rumah, malu juga.” (Subyek R, wawancara 
19 Juni, 2017, Serise) 
 

 Sentimen terhadap pihak yang mendukung tambang seperti para 

pekerja berakibat pada peminggiran yang dilakukan warga, walaupun 

tambang telah tutup. Alienasi dalam bentuk isolasi sosial dan keterasingan 

diri dirasakan subyek R. Renggangnya relasi sosial ketika tambang tutup, 

adanya pengabaian, subyek pun merasa tidak dilibatkan untuk 

berpartisipasi dalam kelompok, merasa malu karena disisihkan dari 

kelompok, hal ini yang kemudian membuat subyek memilih menjaga jarak 

dengan kelompok. Subyek yang kini tidak memiliki pekerjaan merasa 

dijauhkan dari warga lain seolah tak sama statusnya.  

 Subyek M memiliki bentuk alienasi yang berbeda dengan subyek R 

seiring dengan pengalaman pasca tutup tambang yang dirasakan, seperti 

yang diungkapkan:       

“Ngoeng ngger olon eme masuk kole perusahaan, mbengkes nai dia 
kole eme masuk kole perusaahan hoo ga toe ngancen pande apa-
apa. Mendo keta mose ho’o ai toe manga pekerjaan tetap hitu ta 
setengah mati memang kita ini. Susah kawe dea ai hitu toe manga 
imbi lise toko bon sale kios kaut susah toe manga tiba kole lise. Toe 
manga anggap dami ise. Rasa keta hanang koe mose ho’o  toe 
ngancen harap ata bana ga.” 
(Terjemahan: Maunya selanjutnya perusahaan masuk kembali, bisa 
menenangkan hati, baik sekali kalau masuk lagi, sekarang ini tidak bisa 
berbuat apa-apa. Hidup terasa berat karena tidak ada pekerjaan, 
setengah mati kita. Susah cari beras karena toko tidak percaya untuk 
berhutang, kami tidak dianggap. Rasa sekali sendiri menghadapi hidup ini 
tidak bisa mengharapkan orang lain) (Subyek M, Wawancara  21 Juni 
2017, Serise) 
 



 

 Subyek M menggambarkan gejala alienasi ketidakberdayaan pasca 

tutup tambang, ketergantungan pada perusahaan membuat subyek tidak 

mampu mengambil keputusan, mencari alternatif untuk mengubah 

keadaan, bersikap apatis. Subyek M pun menggambarkan bentuk alienasi 

keterasingan diri dengan merasa diabaikan karena tidak dilayani oleh toko 

yang selama tambang beroperasi selalu menjadi penjamin kebutuhan 

pangan bagi subyek. Subyek M merasa tidak dianggap hal ini 

menunjukkan adanya evaluasi diri dengan orang lain, mengganggap diri 

lebih rendah.  Tidak adanya bantuan dari pihak lain membuat subyek 

merasa sendiri dalam menghadapi kesulitan.  Dapat dilihat beberapa 

kasus di atas menunjukkan potensi hadirnya alienasi yang menjadi respon 

akibat tutup tambang yang dialami mantan pekerja, berdampak pada 

individu, keluarga dan cakupan yang lebih luas yaitu kelompok. 

 Masalah tutup tambang belum mendapat perhatian khusus dari 

pemerintah daerah, walaupun telah dilaporkan oleh perusahaan. 

Pemerintah daerah belum mengambil langkah tertentu untuk 

menanggulanginya (Ahmadi, 2016). Sehingga keadaan ini menarik 

perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai alienasi pada 

mantan pekerja tambang, pasca tutup tambang. Menjadi masalah penting 

mengingat komunitas lokal khususnya mantan pekerja tambang untuk 

dapat bangkit menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh tutupnya 

tambang agar keberlanjutan kehidupan dapat bertahan dan 

keeksistensian dapat terjaga.  



 

Mendoza (2005) melihat bahwa, tidak baik suatu kelompok masyarakat 

ataupun individu untuk berada di dalam keteralienasian, sisi 

kemanusiaannya berangsur-angsur akan hilang. Rasa teralienasi tidak 

boleh menjadi bagian dari kemanusiaan karena akan memengaruhi 

keadaan manusia, sehingga perlu dicari jalan keluar.   

 Beberapa penelitan menyangkut tambang di Manggarai telah 

dilakukan pada tahun 2011 dan 2012, namun konteks kajian lebih 

sosiologis mencakup konflik, permasalahan yang terletak pada hubungan 

perusahaan, komunitas lokal, stakeholders lainnya mengenai kebijakan 

perusahaan dan dampaknya pada komunitas, serta mengenai banyak 

degradasi dalam sektor kehidupan masyarakat lokal yang memicu lahirnya 

resistensi masyarakat terhadap tambang (Regus, Tambang dan 

Perlawanan Rakyat: Studi Kasus Tambang di Manggarai,NTT, 2011) dan 

(Peruhe, 2012). Kedua penelitian terdahulu berfokus pada permasalahan 

ketika tambang masih aktif beroperasi. Menjadi sebuah kesempatan baru 

dan penting bagi peneliti untuk membahas lebih dalam kondisi tutup 

tambang, mengetahui dampak alienasi yang terjadi pada mantan pekerja 

tambang pasca tutup tambang di desa Satar Punda, kabupaten 

Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. 

B.  Identifikasi Masalah 

 Masalah yang ingin peneliti gali lebih dalam yaitu bagaimana 

pengalaman alienasi yang dialami oleh mantan pekerja tambang, di desa 



 

Satar Punda, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, pasca tutup 

tambang. 

C. Tujuan Penelitian 

 Dari identifikasi masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menggali pengalaman teralienasi pada Mantan Pekerja Tambang, di desa 

Satar Punda, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Pasca Tutup 

Tambang. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menjadi sumbangan 

bagi psikologi sosial mencakup psikologi kelompok dan perubahan 

sosial, mengenai alienasi yang terjadi dalam kehidupan mantan 

pekerja tambang pasca tutup tambang.  

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran, pencerahan 

bagi masyarakat, bahwa setelah tutupnya tambang komunitas lokal 

yaitu para pekerja tambang dapat mengalami alienasi yang akan 

memengaruhi kehidupan psikologis dan sosial di kehidupan 

selanjutnya. Bagi instansi terkait kasus tambang, untuk 

memerhatikan masalah setelah tutup tambang agar tidak 

menimbulkan masalah psikologis maupun sosial. 

 


