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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Narkotika sekarang menjadi masalah yang sangat serius di Negara ini.  

Kejahatan narkotika saat ini sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat, hal 

tersebut dapat berdampak buruk bagi bangsa Indonesia karena masyarakat 

semakin rentan terjerumus dalam kejahatan narkotika. Narkotika memang 

dibutuhkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan namun di sisi 

lain narkotika disalah gunakan untuk dijual secara ilegal kepada masyarakat. 

Narkotika  tidak pandang bulu dalam memilih korbannya, banyak generasi 

muda yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Generasi muda yang 

diharapkan menjadi penerus bangsa untuk membangun negara di masa mendatang 

menjadi rusak karena terjerumus dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika, hal 

tersebut banyak membuat resah masyarakat terutama korban yang menjadi 

penyalahgunaan narkotika. 

Ada faktor tertentu yang membuat kejahatan narkotika timbul di 

masyarakat.  Pertama adalah faktor internal  yang timbul dari dalam pelaku itu 

sendiri, yaitu keinginan untuk menikmati secara penuh apa yang dapat dihasilkan 

dari narkotika. Adanya kegoncangan jiwa serta rasa keingintahuan yang tinggi 

juga merupakan penyebab internal yang timbul dalam diri pelaku dimana di dalam 

kejiwaan seseorang yang sedang terguncang ataupun keadaan jiwa yang sedang 

labil dapat membuat seseorang mudah dipengaruhi untuk menggunakan narkoba, 
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sehingga timbul keingitahuan tentang bagaimana rasa yang ditimbulkan dari 

menggunakan narkotika. 

Faktor kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar pelaku 

kejahatan penyalahguna narkotika. Banyak faktor dari luar yang dapat membuat 

seseorang dapat menjadi bagian dari kejahatan narkotika, misalnya saja keadaan 

ekonomi yang terbatas dan lapangan pekerjaan yang terbatas. Hubungan terhadap 

kejahatan narkotika adalah memungkinkan bagi seseorang untuk ikut serta 

bergabung dalam jaringan pengedar narkotika, karena harga narkotika di pasaran 

cukup mahal, sehingga dengan menjadi bagian dari jaringan pengedar narkotika 

dapat memperbaiki keadaan ekonomi dari orang tersebut. Keadaan ekonomi yang 

baik dimana orang mampu memenuhi kebutuhannya  juga dapat terlibat dalam 

kejahatan narkotika.  Kemampuan ekonomi yang mencukupi dapat membuat 

seseorang dengan mudah untuk membeli dan menikmati narkotika tersebut 

sehingga keadaan ekonomi yang bagaimanapun juga dapat membuat seseorang 

terjerumus dalam tindak kriminalitas narkotika. 

Faktor selanjutnya adalah kemudahan untuk memperoleh narkotika di 

lingkungan masyarakat. Jaringan pengedar narkotika yang telah masuk kedalam 

ruang lingkup pergaulan masyarakat, memudahkan peluang terjadinya kejahatan 

narotika  di tengah-tengah masyarakat. Kurangnya pengawasan dari pemerintah 

dan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan dari narkotika juga membuat 

kejahatan narkotika dapat dengan mudah terjadi . 

Diperlukan upaya serius dari pemerintah untuk memberantas tindak kejahatan 

penyalahgunaan narkotika, sehingga Indonesia sebagai negara hukum perlu 
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mengeluarkan aturan hukum yang tegas untuk mengatur masalah tersebut. 

DikeluarkannyaUndang–undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang 

kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika.    

Tujuan utama dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika adalah untuk memastikan bahwa ketersediaan narkotika untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi1.Pemerintah juga menjamin bahwa peraturan 

tersebut akan  melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan narkotika.Serta diharapkan dengan adanya peraturan 

tersebut dapat memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika dan yang tak kalah penting bahwa peraturan tersebut akan 

menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu 

dan  penyalahguna narkotika2. 

 Penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  harus 

memperhatikan ketentuan  yang terdapat dalam peraturan tersebut agar penerapan 

hukumnya dapat dilakukan dengan baik. Penerapan peraturan tersebut tidak hanya 

untuk menghukum saja melainkan juga dapat mencegah timbulnya kejahatan 

penyalahgunaan narkotika. 

 Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dibagi dalam ketentuan pidana untuk pengedar dan ketentuan pidana 

untuk penyalah guna narkotika. Selain ketentuan pidana dalam peraturan tersebut 

juga menerapkan sanksi. Penerapan sanksi yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari sanksi pidana mati, penjara seumur hidup, 

penjara denda serta dapat dapat diberikan sanksi berupa rehabilitasi. 

 Penerapan peraturan tentang narkotika tersebut seringkali hanya 

menjatuhkan pidana penjara serta denda terhadap pecandu dan korban 

                                                             
1RI, Undang-undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Pasal 4. 
2Ibid. 
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penyalahguna narkotika. Pidana penjara yang ditetapkan oleh hakim terhadap 

penyalah guna memanglah sudah tepat, namun menghukum penyalahguna 

narkotika dengan pidana penjara tanpa memberikan rehabilitasi belum bisa 

memastikan para pecandu dan korban penyalahguna narkotika tidak akan 

mengunakan narkotika lagi.  

Penerapan penjara saja tidak mengurangi tindak penyalahgunaan narkotika 

para pecandu yang mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 

(LAPAS) sebagai pelaksanaan sanksi pidana ketika keluar dari LAPAS 

masih banyak yang belum berubah bahkan malah makin meningkat dalam 

menggunakan narkotika3. Tentunya penerapan pidana penjara saja 

memanglah tidak cukup untuk pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika 

karena kondisi dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang akan 

ditempati oleh tahanan kasus narkotika masih banyak yang belum 

mendukung dan menjamin bahwa tahanan kasus narkotika tidak akan 

menggunakan obat – obatan terlarang lagi di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan (LAPAS)4.  

Kondisi LAPAS yang kurang tersebut sangatlah tidak memadai untuk 

menampung para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga 

diperlukan penangan yang lebih khusus untuk menangani proses pemulihan 

terhadap pengguna narkotika tersebut, karena penempatan di dalam LAPAS tidak 

menjamin bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika tidak mengulangi 

perbuatannya lagi. 

Pecandu dan korban penyalahguna narkotika memanglah selayaknya 

diberikan perawatan dengan cara rehabilitasi  medis dan sosia, hal tersebut 

dikarenakan agar terdakwa dapat sembuh dari kecanduan yang ditimbulkan dari 

penggunaan narkotika. 

                                                             
3   Sujono dan Bony, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 117. 
4    Ibid, hlm 127. 
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Seseorang yang menjadi pecandu dan korban penyalahguna narkotika 

bukanlah pelaku tindak kejahatan melainkan seseorang yang menderita sakit 

karena kencanduan5. Dibutuhkan perawatan yang baik secara fisik maupun 

psikologis serta dukungan dari masyarakat agar dapat hidup secara normal lagi. 

Pecandu dan korban penyalahguna narkotika memanglah harus direhabilitasi agar 

mereka dapat hidup tanpa menggunakan narkotika lagi dan dapat hidup normal 

dan diterima di masyarakat. 

Penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

mengenai pemberian rehabilitasi masih belum diterapkan sepenuhnya, karena 

masih belum mempertimbangkan ketentuan dalam  Pasal 54,  serta Pasal 127 ayat 

(3)  yang intinya mengharuskan pecandu narkotika dan korban penyalahguna 

narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Pemerintah juga mengeluarkan SEMA RI 

No.4 Tahun 2010 yang telah memberikan panduan kepada hakim untuk dapat 

menerapkan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika.  

Berdasarkan pertimbangan yang terdapat pada ketentuan  Undang-undang tentang 

Narkotika seharusnya korban penyalahgunaan narkotika dijatuhi hukuman pidana 

penjara dan juga harus diputus untuk menjalani rehabilitasi agar sembuh dan tidak 

menggunakan narkotika lagi.  

Disebutkan dalam Pasal 54 yang menyatakan “pecandu dan korban 

penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial“6. Sudah jelas dalam pasal tersebut jika pecandu dan korban penyalahguna 

narkotika harus direhabilitasi secara medis maupun sosial, namun pada 

                                                             
5   Ibid, hlm 118   
6Ibid, Pasal 54 
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kenyataannya banyak pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang tidak 

diberikan rehabilitasi dalam putusannya. Tentunya hakim dalam memutus perkara 

memiliki pertimbangan tersendiri kenapa tidak memberikan rehabilitasi kepada 

pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Timbul sebuah permasalahan 

kenapa hakim tidak memberikan rehabilitasi kepada pecandu dan korban 

penyalahguna narkotika karena dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika sudah jelas mewajibkan para pecandu dan korban penyalahguna 

narkotika untuk diberikan rehabilitasi. 

Masyarakat yang memiliki kedudukan dan kuasa yang lebih tinggi banyak 

yangterjerumus dalam tindak pidana penyalahguna narkotika tetapi dalam 

putusannya pidananya dapat diberikan rehabilitasi. Banyak masyarakat biasa yang 

menggunakan narkotika dalam salah satu putusan di Pengadilan Negeri Semarang 

terdakwa yang tertangkap tangan menggunakan narkotika hanya diputus pidana 

penjara dan denda oleh hakim, dari perbandingan tersebut pastinya hakim 

memiliki pertimbangan tersendiri dalam memberikan rehabilitasi kepada terdakwa 

karena hal tersebut merupakan kewenangan hakim dalam memberikan putusan 

kepada terdakwa. 

Informasi menegenai data putusan pidana narkotika yang diberikan 

rehabilitasi di Pengadilan Negeri Semarang dari rentan tahun 2013-2017 adalah 

sebagai berikut 
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          TABEL I.I 

JUMLAH TINDAK PIDANA NARKOTIKA(Pecandu dan Korban 

Penyalahguna Narkotika)YANG DIJATUHI PUTUSAN REHABILITASI 

OLEH HAKIM DIWILAYAH PENGADILAN NEGERI                

SEMARANG (2013-2017) 

TAHUN JUMLAH 

PUTUSAN 

PUTUSAN Presentase 

Putusan 

Rehabilitasi 
PIDANA PIDANA DAN 

REHABILITASI 

2013 51 50 1 0,5% 

2014 37 36 1 0,4% 

2015 55 52 3 0,5% 

2016 71 68 4 0,7% 

2017 125 121 4 1,2/% 

TOTAL 339 327 13 3,3% 

 

Sumber: Diolah dari direktori putusan mahkamah agung pengadilan negeri 

semarang tentang narkotika. 

Data diatas menunjukan jumlah putusan rehabilitasi untuk pecandu dan 

korban penyalahguna narkotika sangatlah sedikit dari tahun 2013-2017 jumlah 

total presentase putusan yang diberikan rehabilitasi hanya 3,3% dari jumlah 

presentase tersebut jumlah putusan yang diberikan rehabilitasi tiap 

tahunnya(2013-2017) rata-rata tidak lebih dari 1%. Sedikitnya putusan yang 

diberikan rehabilitasi tersebut tentunya akan menimbulkan sebuah persoalan 

dimana para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang tidak dijatuhi 

hukuman rehabilitasi dan hanya dijatuhi hukuman penjara saja tidak menjamin 

pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut tidak akan mengulangi 

perbuatannya tersebut. 

Pengambilan keputusan dalam menerapkan sanksi terhadap 

penyalahgunaan narkotika memanglah sangat penting. Hakim memiliki 

kewenangan untuk dapat menerapkan sanksi yang paling tepat terhadap terdakwa, 
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hakim juga memiliki kewenangan apakah terdakwa berhak mendapatkan 

rehabilitasi atau tidak. Namun dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 

2009 tentang Narkotika rehabilitasi memanglah harus diterapkan kepada terdakwa 

yang menjadi penyalaguna narkotika tetapi tidak adanya peraturan pelaksanaan 

mengenai penjatuhan putusan rehabilitasi membuat hakim tidak memiliki 

keleluasaan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi sehingga dalam menerapkan 

putusan rehabilitasi hakim harus melihat bukti-bukti dalam persidangan sebagai 

pertimbangan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban 

penyalahguna narkotika.  

 Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan hukum selalu memiliki 

wewenang tersendiri yang harus berdasarkan dengan ketentuan yang mengaturnya 

dan dari putusan tersebut harus memenuhi rasa kedailan bagi semua 

pihak.Kewenangan hakim dalam memberikan rehabilitasi menimbulkan sebuah 

permasalahan karena banyak korban dan pecandu narkotika yang tidak 

mendapatkan rehabilitasi, hal tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan 

yang terdapat dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 

di dalam Pasal 54 mewajibkan para pecandu dan korban penyalahguna narkotika 

untuk mendapatkan rehabilitasi. Timbul sebuah pertanyaan sampai sejauh mana 

hakim memiliki kewenangan untuk memberikan rehabilitasi terhadap 

penyalahguna narkotika dan prosedur apakah yang harus dipenuhi agar korban 

penyalahguna narkotika memperoleh putusan rehabilitasi.  

Sedikitnya jumlah pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang 

dijatuhi hukuman rehabilitasi  mendorong peneliti untuk melakukan penulisan 
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hukum dengan judul “KEWENANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN 

PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU  DAN 

PENYALAHGUNA NARKOTIKA” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas penulis 

mengambil pokok pembahasan sebagai berikut : 

1. Mengapa  hakimseringkali tidak menggunakan kewenangannya untuk 

menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban 

penyalahguna narkotika? 

2.  Apa saja hambatan-hambatan yang membuat hakim dalam putusan 

hukumnya tidak menjatuhkan rehabilitasi kepada pecandu dan korban 

penyalahguna narkotika?   

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas,  tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui alasan hakim tidak menggunakan kewenangannya 

dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pecandu dan korban 

penyalahguna narkotika 

2. Untuk mengetahuihambatan-hambatan yang membuat hakim tidak 

menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandudan  korban 

penyalahguna narkotika. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat secara akademis dan 

praktis: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan keenangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi  kepada pecandu dan korban 

penyalahguna narkotika 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat 

penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dan 

dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Selain 

itu hasilpenelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak-pihak 

lain yang akan melakukan penelitian mengenai analisis putusan di masa-

masa yang akan datang. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif.  Pendekatan ini menekankan pada peroses pemahaman atas 

perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang 

kompleks7. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak memberikan 

                                                             
7  Petrus Soerjowinoto, 2014, Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum dan 

Skripsi, Semarang, Fak. Hukum UNIKA Soegijapranata, hal 8 
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rehabilitasi terhadap terdakwa serta untuk mengetahui hambatan-hambatan 

yang membuat hakim tidak memberikan rehabilitasi bagi pecandu dan 

korban penyalahguna narkotika. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Sepesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penulis 

ingin menelaah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan 

hakim dalam memberikan rehabilitasi kepada pecandu dan penyalahguna 

narkotika. 

3. Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai putusan 

hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kewenangan hakim dalam memberikan 

rehabilitasi kepada  pecandu dan penyalahguna narkotika. Elemen 

penelitian ini terdiri dari 4 (empat) macam putusan yang terdiri dari 2 

(dua) putusan yang tidak diberikan rehabilitasi dan 2 (dua) putusan yang 

diberikan rehabilitasi. Berikut putusan tersebut: 

a. Rehabilitasi 

1) Putusan Nomor: 279/Pid. Sus/2012/PN. Smg 

2) Putusan Nomor: 283/Pid. Sus/2016/PN. Smg 

b. Tidak Direhabilitasi 

1) Putusan Nomor: 121/Pid. Sus/2015/PN. Smg 

2) Putusan Nomor: 76/Pid. Sus/2018/PN. Smg 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan 

serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip 

dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan 

permasalahan yang terkait dengan penelitian ini8. Hal tersebut 

meliputi : 

1)  Bahan-bahan hukum Primer 

Berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi 

Bahan hukum primer yang digunakan adalah: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP),  

c) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

d) SEMA No. 4 Tahun 2010  

e) SEMA No. 3 Tahun 2011. 

2)  Bahan-bahan hukum sekunder 

 Berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan 

                                                             
8  Ronny Hanitjo, 1983, Metodeologi Penelitian Hukum, Semarang : Ghalia Indonesia 

hal 23 
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memahami memahami bahan hukum primer seperti studi 

dokumen dan buku buku yang terkait dengan penelitian ini. 

Kegunaan bahan hukum sekunder bagi peneliti untuk 

membentuk latar belakang perumusan masalah analisis hukum 

yang dibuat sebagai hasil penelitian9. 

3) Bahan-bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan 

seperti teori/pendapat para ahli dalam bebrbagai literatur/buku 

hukum, media masa dan kamus hukum . 

b.  Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan 1(satu) orang hakim dari Pengadilan 

Negeri Semarang serta 1(satu) orang jaksa dari Kejaksaan Negeri 

Semarang yang pernah menangani perkara tindak pidana narkotika. 

Peneliti melakukan wawancara dengan metode wawancara terarah, 

dimana yang dijadikan bahan wawancara telah dipersiapkan terlebih 

dahulu dalam daftar pertanyaan sebagai pedoman. Namun pada saat 

penelitian masih dimungkinkan adanya pengembangan pertanyaan 

sesuai dengan situasi ketika wawancara dilakukan. 

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian yang sudah terkumpul akan 

diperikasa, dipilih, dilakukan editing, dan coding. Setelah proses 

                                                             
9  H Zaiudin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Palu : Sinar Grafika hal 54 
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pengolahan data selesai akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian, agar 

dapat menjawab pertanyaan penelitian. 

6. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuallitatif 

karena cenderung menggunakan analisa terhadap elemen penelitian. Data 

yang dibutuhkan adalah putusan hakim yang memerlukan penjabaran 

melaui uraian–uraian untuk menarik sebuah kesimpulan. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan metode induktif dengan menarik 

kesimpulan  dari pengamatan yang diperoleh dari penelitian di lapangan 

baik berupa wawancara maupun analisa data yang diperoleh di lapangan 

yang bersifat khusus yang akan menghasilkan kesimpulan secara umum. 

F. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, sistematika 

skripsi direncanakan sebagai berikut:  

Bab I yaitu Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian (meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek 

penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian 

data, metode analisis data) dan sistematika penulisan. 

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai 

tinjauan pustaka yang memuat tindak pidana, sistem tindakan/double track 

system, kewenangan hakim, narkotika, pecandu dan korban penyalahguna 

narkotika, rehabilitasi. 
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Bab III yaitu berisi hasil Penelitian dan Pembahasan tentang 

analisis hukum dari hakim seringkali tidak menggunakan kewenangannya 

dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi dan hambatan yang membuat 

hakim dalam putusan hukumnya tidak menjatuhkan rehabilitasi 

kepadapecandu dan korban penyalahguna narkotika. 

Bab IV yaitu Penutup yang memuat Kesimpulan dari hasil 

penelitian serta pembahasan yang telah dibuat di Bab III dan Saran yang 

berisi solusi untuk menangani permasalahan yang telah ditelitipenulis di 

Bab III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


