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KAJtAN TEORt 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

a. Uraian interpretasi dan elaborasi teori penekanan desain. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa gaya 

arsitektur Katedral, salah satunya gaya Gothic. Gothic inilah yang diangkat 

menjadi penekanan desain dari Gereja Katedral di Surabaya. Alasan utama 

memakai Gothic adalah bernostalgia dengan gaya bangunan Katedral 

zaman dahulu (abad pertengahan) yang dinilai memiliki tingkat 

kekhidmatan cukup tinggi. Pakem-pakem gaya Gothic zaman dahulu 

diambil untuk meningkatkan kekhidmatan dalam beribadah melalui 

penciptaan ruang yang luas, plafon/atap yang tinggL ornamen, dan 

sebagainya, yang sekarang penciptaan kekhidmatan tersebut mulai atau 

sering terlupakan. 

Yang menjadi persoalan adalah penerapannya di Surabaya yang 

beriklim tropis, mengingat gaya ini tidak berasal dari negara tropis. Maka, 

selain memperhatikan ciri khas dari gaya Gothic, diperlukan suatu 

penyesuaian terhadap iklim. Sebagai contoh, gaya Gothic tidak mengenal 

adanya tritisan. Padahal, di daerah tropis tritisan ini sangat diperlukan 

sebagai pelindung bukaan dan dinding dari tempias air hujan dan panas 

sinar matahari. Maka, pada rencana penerapan ditambahkan tritisan yang 

menyesuaikan dengan gaya Gothic, misalnya tritisan berbentuk lengkungan 

meruncing. 
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b. Studi preseden. 

Notre Dame,Paris 

~,,!;;:li.~ 
Gambar 73: Notre Dame, Paris. 

Sumber: Cheam (1990;41). 

Notre Dame merupakan salah satu Katedral Gothic terbaik. Katedral ini 

terletak di tepi Sungai Seine, Paris, Prancis. Proses pembangunannya 

dimulai tahun 1163 dan selesai pada tahun 1345. Terlihat pada gambar 73 

eksterior gereja Katedral Notre dame dari Sungai Seine . 

Yang rnenJadi ciri khas gaya Gothic adafah flying buttress, begitu Juga 

bangunanini (gambar 74). .Flying buttress mengetUingi bangunan 

menopang atap berbentuk fimasan . 
. ~~-
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Gambar 74: Rying buttress Notre Dame, Paris. 
Sumber: htlp:1Jen.wikjpedia.orglwlkilootre-dame 513111 . 

c. Kemungkinan penerapan teori penekanan desain. 

Pada proyek. Gereja katedrat inj penerapangaya Gothicnya meliputi : 

1) Adanya flying buttress. 

Seperti yang sudah dijetaskan, da/am gaya Gothic ini terdapat 

suatu pemecahan struktur yang dikenal dengan istilah flying buttress 
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(balok melayang). Beban atap ditopang oleh dua kolom. Gaya vertikal 

atap ditopang oleh kolom di dalam bangunan sedangkan gaya ke 

samping ditopang oleh kolom di luar atau tepi bangunan yang 

disalurkan melalui flying buttress. Dalam hal ini, tidak termasuk dalam 

pemborosan karena di sini mencoba membagi beban atap sehingga 

dimensi kolom di dalam Gereja tidak terlalu besar yang dapat 

mengganggu sirkulasi maupun pandangan. Dimensi kolom yang besar 

ini dikarenakan bentang yang dilingkupinya cukup lebar. 

Tadi dilihat dari sisi strukturalnya, balok melayang punya peranan 

cukup penting juga. Dilihat dari sisi estetika juga mempunyai nilai 

tambah, balok melayang ini juga memperindah eksterior bangunan 

Gereja. Balok-balok tertata dengan jarak teratur menimbulkan suatu 

ritme tersendiri. Selain itu, juga menambahkan kesan kokoh terhadap 

bangunan Gereja. 

I 
I 
I 
I 
I 
! 
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Si!?lem gaya staUk 

Gambar 75: Sistem gaya statik pada flying buttress. 
Sumber : Boediono (1997;99). 

2) Jendela 

Pad a bangunan Gereja Gothic biasanya terdapat jendela tinggi, 

lebar, dan berderet di sisi Utara dan Selatan bangunan Gereja. Begitu 

juga pada Katedral gothic yang direncanakan. Yang membedakan gaya 
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Gothic ini adalah bentuk jendela yang meruncing ke atas selaras 

dengan bentuk atap lengkung merullcillg. Bentuk ini mcnimbulkan 

kesan ringan. 

Gaya Gothic tidak lepas dari ornamen dan hiasan, begitu pula pada 

jendela. Hiasan/ornamen/pola pada jendela gothic disebut Masswerk. 

Seiring dengan perkembangan gaya ini, terdapat beberapa pola, yaitu : 

(Boediono; 1997; 1 03) 

a) Pada awalnya, berupa dua jendela memanjang berhimpitan dalam 

satu lengkung kusen jendela. Bagian atasnya terdapat jendela bulat 

terpisah dari dua jendela yang berhimpitan tersebut. 

. '. 

Gambar 76: Masswerk pada Gothic awal. 
Sumber: Boediono (1997;103). 

b) Perkembangannya, bidang transparan jendela dibuat lebih besar 

hingga tidak ada lagi bidang tertutup. Jendela bulat yang terpisah 

tadi menjadi berhimpit dengan dua jendela di bawahnya. 

Geretil D'Jml n l ~,an 
Regensbu(g 1233· 12":;-

Gambar 77: Perkembangan Masswerk. 
Sumber: Boediono (1997;103). 
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c) Selanjutnya, jendela tidak hanya dibagi menjadi dua bagian tetapi 

menjadi beberapa bagian. Jendela bulat pun tidak hanya satu. 

Kesemuanya membentuk perpaduan yang terlihat seperti anyaman 

teralis. 

Gambar 78: Masswerk menyerupai teralis. 
Sumber: Boediono (1997;103). 

Jadi, dapat disimpulkan jendela Gothic mempunyai pola dasar, 

yaitu jendela bulat di bagian atas dan di bawahnya terdapat jendela 

lengkung meruncing. Pola dasar tersebutlah yang dipakai dalam 

merancang jendela Katedral Gothic yang direncanakan. Berkaitan 

dengan pola yang dipilih, dipilih poJa b/c untuk menampilkan gaya 

Gothic secara utuh. (gambar 77 dan 78). 

3) Rozet 

Rozet (jendela bundar) ini terletak di atas pintu masuk utama. 

Jendela ini berdiameter sangat besar sehingga menciptakan bidang 

transparan yang cukup lebar pada fasade Gereja. Biasanya 

menggunakan kaca hias/grafir. Tidak ada pola jendela yang khusus 

untuk rozet. 
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Pada Katedraf Gothic yang dIrencanakan inj, kemungkJnan besar 

rozetnya menggunakan kaca film berpota Gothic karena setain 

menampilkan gaya Gothic, juga dapat meminimalisir radiasi panas 

matahari yangmasukkarenajendela besar Jnt menghadap tepat ke 

Barat, di mana fangsung terkena· terpaan sinar matahari yang 

membawa panas, yang dapat menyebabkan panas ruangan apabila 

Gambar 79: Rozet Katedral Reims, Prancis. 
Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_architecture 25/12/10 11.04. 

4) Spasial 

Pada bangunan Katedral biasanya dimensi ruang dibuat lebih besar 

dari ukuran yang dibutuhkan sehingga berkesan megah dan lapang. Itu 

bila dilihat dari sisi arsitetktur. Bila dilihat dari sisi religiusnya, dimensi 

ruang yang dilebihkan ini memperkuat unsur kesakralan dalam 

melakukan ibadah. Hal ini mengingatkan bahwa kita hanya makhluk 

kecil di hadapan Allah. Selain itu, juga untuk menjaga kekhidmatan 

dalam beribadah. Bila kita beribadah tapi berdesakan tentu kita tidak 

dapat beribadah dengan khidmat. 

Pada Katedral yang direncanakan inj, penerapan desainnya 

berkaitan dengan spasial, antara lain: 
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a) Panti Umat dibuat bebas dari kolom sehingga sirkulasi dan 

pandangan umat tidak terganggu. Selain itu, ruang berkesan luas. 

Deretan kolom diletakkan di tepi Panti umat, perbatasan arcade 

dengan aisle jalur jalan salib (gambar 33). 

b) Panti Imam dibuat selebar Panti Umat, ruangan altar dibuat lebih 

besar dari dimensi standarnya sebagai lambang bahwa ini 

merupakan sesuatu yang Kudus di mana di Altar tersebut terjadi 

peristiwa homili yang melambangkan peristiwa Penyaliban Yesus 

di kayu Salib. Peristiwa ini dianggap sesuatu yang suci bagi umat 

Kristiani. 

c) Dari Panti Umat menuju Panti Imam dibuat anak tangga 7 buah 

dengan kedudukan lebih tinggi Panti Imam. Ini sebagai lambang 

bahwa Panti Imam merupakan tempat suci di mana orang awam 

tidak boleh bebas masuk ke Panti umat. Jumlah anak tangga 7 

buah melambangkan ada 7 sakramen dalam ajaran Katolik. 

d) Dimensi tabernakel di Panti lamam dibuat besar, dan dihiasi 

dengan ornamen sehingga berkesan megah, sakral. Tujuannya 

bukan hanya berkesan megah, ini sebagai lam bang bahwa 

Tabernakel di mana tempat tubuh dan darah Kristus disimpan 

merupakan sesuatu yang suci, sakral, Maha Kudus, sesuatu yang 

harus dihormati. 

e) Dari sisi vertikal, tinggi ruangan Panti Imam dibuat lebih tinggi 

daripada Panti umat. Ini merupakan lambang untuk mengingatkan 

bahwa kita manusia merasa rendah di hadapan Allah. 
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5) Oinding pelingkup 

Secara verflkal, dlnding pelingkup dibagi mefijadi 3 bagian, yaitu: 

(gambar 80) 

a) jendela penerangan atas 

Area jendela jelas merupakan tempat deretan jendela 

masswerk diletakkan. 

b) Triforium, 

Triforium biasanya terdapat balkon. Oalam Katedral Gothic ini 

digunakan untuk akses perawatan bangunan Gereja. 

c) Arkade 

Oi area ini terdapat deretan kolom di dalam bangunan Gereja 

yang menopang gaya vertikal atap. 

Penampang dalam Penampang mt'!bnlang 

Gambar 80: Dinding pelingkup gaya Gothic. 
Sumber: Boediono (1997;105). 

6) Lengkungan meruncing (rayonnant) 

Bentuk ini merupakan perkembangan dari bentuk lengkung 

setengah lingkaran dari gaya Romanesque. Pad a Katedral yang 

direncanakan. bentuk ini terdapat pada : 

a. Antar deretan kolom di dalam bangunan, di area Arcade 
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b. Jendela masswerk 

C. Plafon 

d. Tritisan 

7) Ornamen 

8) Pilar/kolom 

Gambar 81 : Plafon gaya Gothic. 
Sumber: Boediono (1997;99). 

Gambar 82: Ornamen gaya Gothic. 
Sumber: Boediono (1997;119-120). 

I. ' 

Gambar 83: Kolom/pilar Gothic. 
Sumber: Boediono (1997;113-114). 

123 



9) Perabot 

:--- --, ...:~ 

" I · • _" E~ : •• 

Gambar 84: Contoh Altar Gothic. 
Sumber: Boediono (1997;129). 

10)Pintu 

;, 

Gambar 85: Contoh pintu Gothic. 
Sumber: Boediono (1997;129). 

11)Denah 

Denah dibentuk menyerupai bentuk salib yang melambangkan 

kemenangan Kristus yang sudah dipakai Katedral terdahulu dan 

menjadi salah satu ciri Katedral. Pada gaya Gothic, transept dibuat 

lebih pendek atau sedikit menonjol dan apse dibuat jamak (gambar 82). 
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Gambar 86: Contoh denah Gothic. 
Sumber: 

http://homepages.udayton.edu/-schuerwc/lnterior_Spaces _ oC Gothic _ Cathedral.jpg 
22/1/1115.30 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan yang diangkat adalah sistem perawatan bangunan 

Gothic. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan penting yang sering 

dilupakan dari suatu bangunan tidak hanya untuk bang un an Gothic saja tetapi 

untuk semua bangunan. Oi sini menjadi penting karena bangunan Gothic 

sendiri dengan ornamen dan hiasan-hiasannya yang membutuhkan suatu 

sistem perawatan khusus. Perawatan ini bertujuan agar mutu atau kualitas 

bangunan tetap terjaga. 

a. Uraian interpretasi dan elaborasi teori permasalahan dominan. (Edward O. 

Mills). 

• Semua bangunan mulai memburuk sejak sa at bangunan tersebut 

diselesaikan dan sejak saat itu membutuhkan perawatan untuk 

menjaganya dalam kondisi yang baik. 
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• Proses penurunan mutu yang bertahap tidak dapat dihindari, tapi 

kecepatannya dapat dlatur dan kegagalan utallla/telakltir bafigufi8fi, 

seluruhnya, atau sebagian dapat dihindari atau dihindari, tergantung 

cara perawatan bangunan tersebut. 

• Suatu bangunan diserang dari segala sisi, dari luar dan dalam : muai 

susut material, udara, kimia, dan kotoran menyerang permukaan yang 

menyebabkan perubahan warna dan karat. 

• Hal-hal yang menyebabkan penurunan mutu bangunan, antara lain: 

kekurangan desain (pendekatan dan pemilihan material), kesalahan 

konstruksi, kurangnya perawatan, perubahan fungsi bangunan, 

vandalisme, dan iklim. 

• Perawatan dan pemeliharaan dibagi menjadi 2, yaitu ; pencegahan dan 

perbaikan. Perawatan perlu dipikirkan sejak perencanaan dan 

perancangan dilakukan. 

• Hal-hal yang termasuklberpengaruh terhadap perawatan bangunan, 

antara lain: pemiJihan material (spesifikasi), keputusan desain (detail

detail), dan akses perawatan. 

• Akses perawatan untuk bangunan Gothic sangat diperlukan mengingat 

desain bangunan berplafon dan beratap tinggi juga berornamen. 

Biasanya terjadi kesulitan ketika terjadi permasalahan bangunan 

maupun ketika akan melakukan perawatan karena tidak adanya akses. 

Untuk itu, perlu direncanakan dan dipikirkan sejak awal sehingga 

mudah dalam melakukan perawatan. 

• Berkaitan dengan pemiJihan material, ditentukan oleh faktor-faktor: 
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Kemampuan untuk bertahan dari pengaruh cuaca 

Kemampuan memenuhi fungsi desain 

Reaksi dengan material-material sekelilingnya 

Kemudahan dalam perawatan/penggantian/pemasangan 

Oapat diterima secara ekonomis 

• Pemilihan material 

Berkaitan dengan spesifikasi, bangunan Katedral baik kuno 

maupun modern di Indonesia yang beriklim tropis lembab biasanya 

memakai material-material sebagai berikut (di sini yang dilihat berkaitan 

dengan perawatannya : 

~ Penutup atap 

Pendekatan yang dilakukan adalah genteng kodok, keramik, 

beton flat, dan asbes gelombang. Oi bawah ini terlihat 

perbandingannya. 

Tabel16: Perbandingan genteng kodok, keramik, beton fiat, dan asbes 
Sumber: Wardana (2006), http://genteng-

kudus.blogspot.com/2009/08/spesifikasi-genteng-kudus.htm15/3/11 13.33 

Genteng Genteng Beton Flat Asbes gelombang 

Kodok keramik 

Tidak membutuhkan perawatan khusus. 

Kerapatan tinggi (interlocking), tahan angin, tahan 
Rapat, kurang kuat 

angin, tahan iklim 
iklim tropis. 

tropis 

Dimensi kecil, area cakupan kecil Dimensi lebih besar 

Sudut atap minimal 30". Minimal1S" 

Boros reng Tanpa reng 

Saat hujan tidak berisik Agak berisik 
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Gambar 83: Contoh genteng kodok. 
Sumber : http://cvbafjogja.comlfoto_berital291154285_kodok2.jpg 5/3/11 13.34 

Gambar 84: Contoh genteng keramik. 
Sumber: 

http://1.bp.blogspot.com,-1 UFAvKLF _ZgfTKdAGD3bDUIlAAAAAAAAACUNYMb 
pD6Bh5U/S700/genteng+keramik.jpg 6/3/11 18.12 

Gambar 85: Contoh genteng beton flat. 
Sumber : http://solusiproperti.comlbursalimages/2011/01/03/859/jual-:-genteng

beton-flat-minimalis-harga-ekonomis_5.jpg 14/3/11 5.15 

Gambar 86: Contoh asbes gelombang. 
Sumber: 

http://2.bp.bl09sPOt.COml_9XDAtFkrg9AlSI9PtxQBYzl/AAAAAAAAAAMlbec1 nlVQ 
L5A1s320/onduline.jpeg 14/3111 5.10 
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1. 

~ Rangka Atap 

Pada Gereja terdahulu sering memakai kayu sebagai rangka 

atap walaupun berbentang lebar. Berdasarkan program arsitektur 

bab 4, struktur atap Gereja Katedral yang direncanakan memakai 

rangka kayu jati utuh. 

Dari sisi perawatan, material ini membutuhkan perawatan 

khusus karena kayu tentan terhadap rayap, lapuk, muai-susut, dan 

sebagainya yang dapat mengurangi kekuatan dan usia pakai. 

Maka, dipilihlah jati utuh yang kualitasnya lebih baik dibandingkan 

jenis lainnya. Keuntungannya, struktur ini dianggap tahan terhadap 

gempa dan angin. 

Perawatannya berupa pemberian pelapis anti rayap, anti lapuk 

dan pengecekkan berkala supaya mutunya tetap terjaga. Maka, 

diperlukan akses untuk menuju rangka atap. 

Gambar 87 : Struktur atap Gothic. 
Sumber: http://asaad.voices.wooster.edulfiles/2009/10/gothicconstruction.gif 

14/211115.52 
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~ Plafon 

a. Bmu 

Material ini banyak digunakan pada Gereja terdahulu 

karena dulu material ini yang sangat mudah didapat. Batu 

disusun melengkung hingga bertemu di satu titik membentuk 

seperti kubah. Secara estetika, pola susunan batu mempunyai 

nilai lebih dalam memperindah ruangan. Takjarang pula dilapisi 

dengan lukisan-Iukisan yang mempunyai nilai seni tinggi. 

Sekarang ini jarang digunakan karena selain 

pemasangannya cukup sulit, butuh ketelitian khusus, dari segi 

perawatannya butuh khusus. Batu harus dicoating secara 

berkala agar terhindar dari lumut dan pelapukan. 

b. Kalsiboard 

Material ini tahan terhadap api, air, dan iklim tropis lembab. 

Selain itu, tidak membutuhkan perawatan khusus. Namun, bila 

dari segi mudah dibentuk, material ini cukup sulit untuk bentuk 

lengkung. 

c. Fibersemen 

Material ini tergolong baru, termasuk kategori pracetak. 

Terbuat dari campuran semen dan serat fiber. Dapat dibentuk 

sesuai dengan keinginan karena melalui proses cetak. Tidak 

membutuhkan perawatan khusus. 
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d. Transparan 

Material ini menjadi altematif pendekatan karena ada 

kemungkinan atap kayu yang mempunyai detail indah untuk 

diekspose dengan tetap mempertahankan bentuk platon 

lengkung meruncing yang menjadi ciri khas dari gaya Gothic. 

Untuk itu, dipikirkan material plafon yang dapat dibentuk 

lengkung tapi juga transparan/tembus pandang, misalnya elastic 

glass. Kemungkinan lainnya plafon hanya berupa rangka dari 

beton tanpa penutup. 

~ Dinding 

Berdasarkan bab 4, material dinding memakai hebe!. Punya 

satu kekurangan yaitu tidak tahan terhadap getaran terus-menerus. 

Perawatan mudah. 

~ Rangka jendela 

Tabel 17 : Perbandingan rangka jendela batu, kayu, dan aluminium 
Sumber : data prtbadi 

Batu Kayu Aluminium 

Material yang sering Sering dipakai pada 
Material altematif 

digunakan pada bangunan trpois 
pengganti kayu 

Gereja terdahulu dahulu 

Perawatan khusus 
Perawatan khusus Tidak butuh perawatan 

(coating) 
(pelapis anti rayap, 

khusus 
lapuk) 

Tidak tahan terhadap Kurang tahan terhadap 
Tahan terhadap iklim 

tropis, tahan rayap, 
hujan, panas, lumut, perubahan cuaca 

tidak mudah lapuk, 
Japuk ekstrim (Iapuk), rayap 

tahan korosi 
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~ Kaca 

-------------I~l4Aaterial pendekatan berupa kaca grafir I hias. Dalam hal 

perawatan, untuk menjaga warna dan kilaunya perlu dibersihkan 

dengan dilap + diberi cairan pembersih kaca secara berkala untuk 

membersihkan debu dan kotoran lainnya yang menempel yang 

dapat mengurangi keindahan dari kaca hias/grafir itu sendiri. 

Pada bab 3 tentang studi teknologi, Gereja Katedral yang 

direncanakan mencoba menerapkan teknologi kaca film berpola. 

Memakai kaca pol os biasa lalu dilapis dengan kaca film berpola 

tersebut. Secara visual, mirip dengan kaca grafirlhias. Seperti 

halnya kaca film pada umumnya, tidak membutuhkan perawatan 

khusus, cukup dilap dengan lap kering untuk membersihkan 

debu/kotoran yang menempel. 

b. Studi presedent 

• Material 

1. Penutup atap 

Gambar 88: Genteng kodok pada Katedral Semarang. 
Sumber : http://img242.imageshack.us/img24218619/katedralrp7.jpg 6/3/11 18.24 
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2. Plafon 

Gambar ~.dra Reims. 
Sumber : http://www.designioustimes.comlwp

contentluploads/201 0/06/reims_cathedraUnlerioc 4.jpg 6/3111 19.00 

Gambar 90: Plafon fibersemen. 
Sumber : data pribadi 

3. Dinding 

Gambar 91: Hebel ekspose. 
Sumber: http://2.bp.blogspot.com/_vwO

GYdILUAlSzrxjFV5cqIlAAAAAAAAABg/08D4M71 XxF8/s3201DSC10065.JPG 
6/3/11 19.45 

4. Kaca 

Gambar 92: Kaca film berpola (stained glass). 
Sumber: 

http://www.antiquetrader.comlupload/contents/290Ifield_1760IWoodYOlo20Stained 
%20glass%20window.JPG 6/3/11 19.51 
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• Akses perawatan 

Tei'dapat beberapa akses perawatan . 

1. Tangga 

2. Man hole 

c. Kemungkinan penerapan teori penekanan desain. 

Berkaitan dengan permasalahan dominan yang diangkat yaitu 

perawatan bangunan (Gothic), penerapan dalam desainnya, meliputi : 

1. Pemilihan material 

• Pemilihan material sesuai dengan pendekatan yang dilakukan di 

atas yang didasarkan pada persyaratan desain pad a bab 2, studi

studi pada bab 3, dan program arsitektur (rencana spesifikasi 

bangunan) bab 4. 

• Mengutamakan material yang perawatannya mudah tanpa 

mengurangi nilai arsitektur yang ingin ditonjolkan dan pengaruh 

iklim tropis lembab. 

2. Akses perawatan 

Pada Gereja Katedral yang direncanakan terdapat akses 

perawatan berupa : 

• Tangga di ruang Lonceng yang dapat mengakses ke atap 

• SeJasar yang memanjang di atas arcade untuk menjangkau plafon 

dan rangka atap. Selasar ini terletak pada bagian dinding triforium 

(Iihat gambar 76). 
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• Oi selasar tersebut terdapat man hole untuk mengakses ruang 

platon dan atap 

• Kemiringan atap yang curam pada atap bergaya Gothic menjadi 

kesuitan tersendiri dalam melakukan perbaikan apabila terjadi 

probe I pad a atap. Maka, di atap di bagian luar disediakan tasilitas 

tangga monyet dikaitkan ke besi di dekat nok dan tepi atap. 

Perbaikan dan perawatan seharusnya memang jarang dilakukan 

dan seharusnya jarang terjadi problem pada atap berkemiringan 

curam apabila pemasangan dan pengerjaannya benar karena 

cocok di iklim tropis. 

• Adanya pijakan di sisi atap Gereja pada bag ian tepi sisi miring dan 

pada bubungan atap. 

• Ada akses menuju menara Gereja melalui tangga pada ruang 

lonceng dan ada pintu menuju ke sisi luamya yang dapat 

digunakan untuk mengakses sisi luar menara dan atap miring 

Gereja. 
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