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BAB VII 

LANDASAN KONSEP PERANCANGAN 

 

7.1  Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

   Permasalahan tata ruang projek adalah konektivitas antar 

bangunan dengan perbedaan aktivitas yang perlu dipertimbangkan. Selain 

itu, karakter lingkungan pada permukiman di sekitar tapak juga menjadi 

pertimbangan dalam menerapkan letak massa bangunan kegiatan 

penelitian. Maka dari itu digunakan konsep organisasi yang bersifat 

terpusat untuk dapat menyatukan seluruh karakter tersebut dengan lokasi 

projek. 

   Organisasi terpusat adalah terdapatnya suatu ruang sentral dan 

dominan yang dikelilingi oleh sejumlah kelompok ruang sekunder. Konsep 

dari ruang sentral berbentuk ruang terbuka (plaza) yang memiliki fungsi 

publik sebagai penghubung yang jelas antar ruang sekunder di 

sekelilingnya. Penataan massa yang berorientasi terpusat juga merespon 

adanya perbedaan fungsi kegiatan yang formal dan non formal dalam 

bangunan. Penataan massa bangunan dengan fungsi penelitian dan 

penunjang seperti showroom, dipisahkan untuk menjaga ketenangan dan 

kenyamanan pelaku. Selain itu, penataan massa bangunan dengan 

kegiatan produksi diletakkan cukup jauh dari permukiman untuk menjaga 

ketenangan serta menerapkan pelingkup yang dapat meminimalisir 

kebisingan yang dihasilkan dari laboratorium perakitan. 

   Tata ruang dalam laboratorium kerajinan kulit memiliki karakter 

budaya yang kuat dalam pengembangan produksi kerajinan kulit. 
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Laboratorium merupakan Atraksi wisata yang diterapkan di dalam ruang 

laboratorium adalah cultural attraction untuk menciptakan nuansa lokal 

Yogyakarta. Cultural attraction ini tercipta karena adanya budaya lokal 

Yogyakarta dalam teknik dan proses pembuatan kerajinan kulit serta 

interaksi antara wisatawan dengan pengrajin kulit dalam proses pembuatan 

kerajinan kulit.   

7.2 Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

   Landasan perancangan bentuk bangunan yang ingin diciptakan 

pada proyek Pusat pengembangan kerajinan kulit ini adalah sebuah tempat 

wisata yang mengekspresikan bentuk budaya lokal Yogyakarta. Konsep 

bentuk ini disampaikan pada desain eksterior bangunan yaitu menjadikan 

bangunan ini sebagai ikon pada Jalan Margo Utomo dengan desain yang 

dapat menjadi eye catcher dan konteks dengan lingkungan Yogyakarta. 

Beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam menentukan sebuah 

konsep bentuk bangunan pada projek ini yaitu regulasi daerah Yogyakarta, 

fungsi bangunan, dan pendekatan lokasi projek.  

7.2.1  Regulasi 

   Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 

2009 tentang Bangunan Gedung, regulasi yang harus diperhatikan adalah 

penampilan bangunan gedung atau fasilitas umum wajib menambahkan 

unsur-unsur ornamen yang mengacu pada ornamen bangunan keraton 

Yogyakarta. Sehingga di dalam merancang bentuk bangunan projek ini, 

harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dengan 

menerapkan beberapa ornamen dari bangunan keraton Yogyakarta.  

  Pattern Board terinspirasi dari ukiran-ukiran ornamen yang ada 

pada bangunan keraton Yogyakarta. Pattern board ini memperlihatkan 
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gaya klasik dan masih terlihat unsur budaya yang merupakan ciri khas dari 

bangunan tersebut. Ornamen-ornamen tersebut merupakan elemen hias 

tumbuhan seperti bunga, tangkai dan daun, serta elemen hias binatang 

berupa burung merak. Ornamen keraton Yogyakarta yang diterapkan 

dilakukan dengan cara membuat komposisi melalui teknik repetisi dan 

melakukan pewarnaan sesuai dengan bangunan pada lingkungan tapak. 

Warna bangunan yang didominasi dengan warna putih dengan penyesuain 

terhadap bangunan di sekitar tapak. 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 1 Keraton Yogyakarta 
Sumber: Indonesiakaya.com 

 

7.2.2  Fungsi Projek 

   Gedung penelitian dan pengembangan kerajinan kulit di 

Yogyakarta memiliki fungsi sebagai tempat penelitian dan pengembangan 

kerajinan kulit. Dalam kegiatan penelitian kerajinan kulit, terdapat ruang 

laboratorium yang memiliki kriteria sirkulasi yang baik. Sehingga konsep 

bentuk laboratorium ini memiliki sirkulasi yang cukup luas yang dapat 

digunakan oleh pengrajin kulit maupun pengunjung. Pencahayaan serta 

penghawaan alami dalam laboratorium perakitan diterapkan untuk 

menghasilkan nuansa alami dalam mengembangkan kerajinan kulit serta 

meminimalisir penggunaan AC yang berlebih. 
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Gambar 7. 2 King Abdullah Research Center 
Sumber: Archdaily, 2019 

 

7.2.3  Pendekatan Lokasi Projek 

   Dalam proses mendesain bentuk bangunan dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan lingkungan pada lokasi projek. Unsur fasad, 

ornamen dan pelingkup dapat menjadi stimulus dan rangsangan dalam 

proses mendesain bentuk. Output dari wujud bangunan yang kuat dengan 

budaya Yogyakarta, karena desain menerapkan bentuk dan ornamen 

keraton Yogyakarta yang pada dasarnya memiliki karakter kebudayaan 

yang kuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 3 Bangunan di Sekitar Tapak 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2019 
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7.3 Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

   Struktur yang diterapkan pada gedung pengembangan kerajinan 

kulit ini ditentukan berdasarkan permasalahan serta kondisi lingkungan 

tapak. Selain itu, penentuan struktur ini juga berkaitan dengan adanya 

fungsi kegiatan yang berbeda pada tiap ruang. 

7.3.1  Pondasi 

  Gedung pengembangan kerajinan kulit dirancang dengan 

ketinggian 2 sampai 3 lantai, sehingga pondasi yang digunakan adalah 

pondasi mini pile dan pondasi footplat. Pemilihan pondasi mini pile dengan 

sistem hydraulic jack menggunakan dongkrak hidraulis pada 

pelaksanaannya. Pemasangan pondasi dengan menggunakan metode 

hydraulic jack ini diterapkan berdasarkan kondisi lingkungan yang 

berdekatan dengan bangunan lain. Pemilihan pondasi mini pile dengan 

sistem jack in pile ini hampir tidak menimbulkan getaran yang dapat 

berakibat retaknya dinding bangunan sekitarnya dan tidak menimbulkan 

kebisingan. 

7.3.2  Konstruksi Dinding 

  Struktur rangka dapat menerima panas dan lamanya disesuaikan 

dengan penggunaan material elemen pengisi bangunan. Struktur yang 

terdiri dari kolom dan balok sebagai penyalur beban bangunan. Struktur ini 

mendukung pengaplikasian konsep projek yaitu mengekspresikan 

rangkaian atribut karakter lingkungan sekitar ke dalam fungsi bangunan. 
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   Dinding masif mampu menahan panas yang masuk ke dalam 

bangunan, semakin tebal maka semakin mampu menahan kondisi yang 

panas. Ketebalan dinding masif adalah 20cm dengan bahan beton dan 

30cm dengan batu bata. Core merupakan struktur dinding masif pada 

bangunan dan dibutuhkan core sebagai jalur tangga darurat serta shaft 

MEP. Dinding core dari beton bersifat tahan api sehingga aman untuk 

tangga darurat. Konstuksi dinding insulasi diterapkan pada laboratorium 

perakitan untuk meminimalisir kebisingan dengan lapisan dinding bata, 

rangka kayu, Fiberglass wool, dan penutup material akustik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 4 Fiberglass Wool 
Sumber: http://bahanperedamsuararuangan.blogspot.com 

 

7.3.3  Kontruksi Atap 

  Konstruksi atap kayu digunakan pada fasilitas penunjang, yaitu 

seperti cafeteria, ruang serbaguna, dan ruang servis. Penggunaan 

konstruksi atap kayu pada beberapa bangunan tersebut akan menciptakan 

suasana harmonis dengan citra karakter lingkungan sekitar, yang 

mayoritas menggunakan rangka atap kayu. Space frame diterapkan pada 

ruang lobby serta ruang utama untuk menciptakan struktur yang fleksibel, 

mudah dibentuk,dan menciptakan bentuk yang dinamis. 
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   Dak beton dibutuhkan guna melingkupi bidang atas ruang pada 

bangunan pusat pengembangan kerajinan kulit. Ketebalan beton yang 

besar mampu menahan panas matahari dengan baik. Hal ini sangat 

berkaitan dengan adanya kerajinan kulit yang tidak boleh terkena sinar 

matahari secara langsung dan membutuhkan penghawaan yang baik.  

7.4 Landasan Perancangan Bahan Bangunan 

   Bahan bangunan yang dimaksud adalah penutup atau finishing 

pada bagian bangunan seperti pada lantai, dinding, dan atap. Pemilihan 

material penutup yang diterapkan sebagai penunjang kegiatan pada 

bangunan. Material penutup ini juga dimaksudkan sebagai upaya 

meminimalisir kebisingan yang dihasilkan dari kegiatan produksi kerajinan 

kulit agar pelaku di dalam maupun di luar ruang tidak terganggu. Pemilihan 

material juga memperhatikan faktor iklim di Indonesia yaitu iklim tropis. 

7.4.1  Lantai 

A. Eksterior 

   Paving block berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air 

hujan. Yang digunakan dalam bangunan ini adalah permeable paving atau 

porous pave sebagai penutup dan alur sirkulasi ruang luar. Paving block ini 

memiliki beberapa varian warna yang menyebabkan harganya 10-20% 

lebih mahal dari paving biasa. Dengan kemampuan serap airnya, area 

penggunaan paving dapat menjadi daerah serap air projek sehingga 

semakin mengoptimalkan terbentuknya projek yang ramah lingkungan. 

B. Interior 

   Material keramik homogenus tile menciptakan nuansa sejuk yang 

diterapkan pada ruang-ruang publik yang memiliki ukuran luas, seperti 

pada main lobby, lounge, dan koridor publik. Pada laboratorium perakitan 
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menggunakan beton ekspos yang terkesan dingin namun termasuk warna 

alam sehingga terkesan menyatu dengan atraksi wisata di dalam 

laboratorium perakitan. Selain itu, pengaplikasian beton ekspos ini untuk 

menciptakan nuansa industri dalam laboratorium perakitan. Pada 

mayoritas ruang showroom, digunakan penutup lantai parket kayu untuk 

menciptakan suasana yang hangat. Keramik dibutuhkan sebagai penutup 

lantai ruang servis.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 5 Homogenus Tile 
Sumber: https://www.globalsources.com/ 

 

7.4.2  Dinding 

A. Eksterior 

   Jenis kaca yang digunakan yaitu dynamic glass pada showroom 

kerajinan kulit dan tempered glass pada bukaan lain dalam fasad bangunan 

yang bertujuan agar cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan 

tidak berlebihan. Hal ini sangat berkaitan dengan adanya produk kerajinan 

kulit yang tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung.  

   Selain itu, dinding bercat putih dan penambahan ornamen 

tumbuhan dari keraton Yogyakarta diaplikasikan sebagai unsur pelingkup 

eksterior utama dalam projek sehingga membentuk keselerasan dengan 

lingkungan sekitar. 
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B. Interior 

   Pengaplikasian material dinding beton pada interior laboratorium 

perakitan yang permukaannya sengaja dibuat kasar untuk mengoptimalkan 

penyerapan berkas bunyi. Selain itu, pengaplikasian fiberglass wool pada 

dinding juga digunakan sebagai lapisan insulasi bunyi pada laboratorium 

perakitan. Kebisingan yang dihasilkan dari kegiatan produksi ini dapat 

diserap melalui dinding beton dan lapisan fiberglass wool.  

   Dinding pengisi interior showroom menggunakan dinding bata 

dengan finishing cat putih, agar tidak mengganggu fokus pengunjung 

dalam mengamati kerajinan kulit. Untuk bangunan lainnya, interior dinding 

menggunakan batu bata dengan finishing cat putih dipadukan dengan 

beton ekspos agar harmonis dengan gambaran visual yang ditangkap pada 

lingkungan gedung. 

7.4.3   Plafond 

   Penggunaan plafond gypsum pada bangunan ini disesuaikan 

dengan aktivitas dalam ruangan. Plafond ini perawatannya mudah dan 

dapat membawa kesan industrial. Pada ruang dalam bangunan ini lebih 

menitikberatkan pada fungsi ruangnya seperti pengelola dan servis 

menggunakan plafon gypsumboard. 

   Pengaplikasian lantai parket kayu pada showroom dipadukan 

dengan panel kayu lambrisering agar tercipta kesinambungan dalam 

interiornya. Plafon lambersering juga digunakan pada bangunan lain yang 

menggunakan struktur atap kayu yaitu kafetaria dan ruang serbaguna, agar 

tercipta kesinambungan sebagai penambah nilai view. 
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Gambar 7. 6 Plafon Lambersering 
Sumber: http://www.galleryparquet.com 

 
7.4.4   Atap 

A. Bitumen Selulosa 

  Penutup atap bitumen selulosa ini diaplikasikan agar selaras 

dengan bangunan di sekitar tapak. Atap ini kuat dan warnanya beragam 

serta dapat menambah nilai estetika dalam bangunan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 7 Penutup Atap Bitumen Selulosa 
Sumber : http://cahayabangunperkasa.com 

B. Dak Beton 

  Penggunaan atap dak beton pada area servis dapat menjadi 

sebuah ruang untuk peralatan servis, seperti Chiller, tandon, rumah lift.   

7.5  Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

  Perancangan wajah bangunan meliputi warna bangunan, elemen 

fasad, serta citra bangunan yang akan diterapkan dan sesuai dengan 

keadaan lingkungan di sekitar tapak. Berdasarkan fungsi bangunan yaitu 

gedung penelitian dan pengembangan, fasad bangunan memiliki sifat aktif 
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sebagai landmark. Sesuai dengan Perda tentang Bangunan Gedung di 

Yogyakarta, wajah bangunan disesuaikan dengan lingkungan Yogyakarta 

dengan menerapkan elemen serta ornamen keraton Yogyakarta. Elemen 

ini dapat berupa warna bangunan dengan finishing cat putih pada 

bangunan utama disertai penambahan ornamen tumbuhan khas keraton 

Yogyakarta. Wajah bangunan yang akan diterapkan seperti bangunan 

Stasiun Tugu Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 8 Stasiun Tugu Yogyakarta 
Sumber: http://traveltodayindonesia.com 

 

http://traveltodayindonesia.com/


94 

 

7.6  Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

   Tata ruang tapak yang diterapkan dalam projek ini ditentukan 

berdasarkan analisis serta permasalahan pada tapak.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 9 Tata Ruang Tapak 
Sumber: Analisis Pribadi, 2019 

 

   Permasalahan desain di dalam tapak adalah penataan massa 

bangunan dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Penataan massa 

dengan laboratorium perakitan yang menghasilkan kebisingan diletakkan 

di tengah dan dikelilingi oleh area parkir serta area servis. Penataan ini 

menghasilkan jarak massa bangunan yang cukup jauh dari permukiman 

yang berada di sebelah Timur tapak serta dapat meminimalisir kebisingan. 

Selain itu, adanya area servis yang diletakkan pada bagian belakang tapak 

dengan tujuan agar kegiatan bongkar muat dan servis tidak dapat dilihat 

secara langsung oleh pengunjung. 

   Jalur masuk ke dalam tapak diletakkan pada sebelah Selatan tapak 

yang bertujuan agar pengunjung yang hendak memasuki area tapak tidak 

terlewat. Selain itu, perletakan pintu masuk pada tapak ini bertujuan untuk 
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menjauhi turning point dari jalan Margo Utomo agar tidak menimbulkan 

kemacetan. 

7.7  Landasan Perancangan Utilitas Bangunan 

   Sistem utilitas pada bangunan merupakan salah satu pendukung 

kinerja dalam bangunan yang dapat mendukung kenyamanan pelaku di 

dalam bangunan. 

7.7.1 Sistem Pencahayaan 

   Pencahayaan alami diterapkan pada showroom dan laboratorium 

perakitan kerajinan kulit dengan tujuan mengurangi penggunaan listrik. 

Pencahayaan alami dapat dimanfaatkan dengan baik pada jadwal aktivitas 

pagi hingga sore hari, maka pencahayaan alami diperoleh dengan 

memberikan bukaan pada pintu dan jendela dengan penggunaan pelingkup 

e-tempered glass. 

   Desain pencahayaan yang optimal pada ruang penelitian dapat 

diwujudkan dengan beberapa cara antara lain penerapan warna dinding 

yang memiliki faktor reflektasi lebih tinggi dan pemilihan jenis lampu 

dengan intensitas tinggi seperti LED untuk membuat kerajinan kulit. 

Pencahayaan buatan berupa downlight pada area showroom digunakan 

untuk mengarahkan dan memfokuskan pandangan visual pengunjung ke 

objek yang dipamerkan.  

7.7.2  Sistem Penghawaan 

   Dalam penghawaan alami faktor utama yang dibutuhkan adalah 

bukaan untuk udara masuk dan keluar, sehingga dapat menimbulkan 

ventilasi silang. Pada area laboratorium digunakan penghawaan alami 

ditambah exhaust fan. Penggunaan penghawaan buatan diperlukan untuk 

menciptakan udara pada ruang tertutup maupun membuang udara keluar 
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ruangan. Area showroom dan ruang display memanfaatkan penggunaan 

penghawaan buatan berupa AC sentral. Sedangkan area workshop 

memadukan penghawaan alami dan buatan menggunakan AC split. 

Penggunaan penghawaan buatan pada area showroom bertujuan untuk 

menjaga kualitas kerajinan kulit dengan baik dan tidak lembab. 

   Untuk ruang showroom yang saling terhubung, ruang display, 

kafetaria, serta ruang pengelola menggunakan sistem AC sentral agar 

distribusi udara pada setiap lantai konstan menyeluruh (diatur AHU tiap 

lantai).  

7.7.3  Sistem Jaringan Listrik 

 Pada lokasi digunakan sumber listrik dari PLN dan didukung 

dengan adanya genset. Genset berfungsi untuk mengganti jaringan listrik 

utama dari PLN apabila terjadi pemadaman listrik pada projek. Selama 

berlangsungnya waktu operasional, seluruh aktivitas gedung wisata ini 

harus tetap dapat berjalan dengan lancar. Proses jaringan listrik dapat 

dilihat pada Bagan 7.1.  

Bagan 7. 1 Sistem Jaringan Listrik 
Sumber : Analisis Pribadi, 2019 

 

7.7.4  Sistem Air Bersih 

   Sistem distribusi air bersih yang digunakan, yaitu sistem down feed. 

Air dari PDAM didistribusikan menuju ke tandon atas menggunakan 

pompa, kemudian disalurkan ke setiap ruang yang membutuhkan air bersih 
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dengan menggunakan gaya gravitasi, seperti lavatory/toilet, pantry dan 

dapur.  

  Proses untuk mendapatkan air bersih adalah melalui PDAM dan 

penyaringan air hujan. Sistem penyaluran air bersih dapat dilihat pada 

Bagan 7.2. 

 
Bagan 7. 2 Sistem Jaringan Air Bersih 

Sumber : Analisis Pribadi, 2019 

 

7.7.5  Sistem Limbah Bangunan 

   Sistem pengolahan air limbah yang dipakai bersistem two pipes, 

yaitu membedakan jalur limbah cair (grey water) yang berasal dari wastafel 

lavatory/toilet, pantry, dapur dengan limbah padat flushing toilet, seperti 

tinja. Limbah padat akan langsung didistribusikan ke septictank. Terdapat 

juga limbah kerajinan kulit. Untuk sistem pengolahan limbah dapat dilhat 

pada Bagan 7.3 

 

 

 

 

 

 

Bagan 7. 3 Sistem Limbah Bangunan 
Sumber : Analisis Pribadi, 2019 
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   Sistem pembuangan limbah padat kerajinan kulit ditampung pada 

gudang limbah dan dijual pada pengepul. Pada sistem pengolahan limbah 

kerajinan kulit, sisa olahan kerajinan kulit yang sudah tidak terpakai 

kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam area pembuangan limbah. 

Limbah tersebut akan diambil dan dijual oleh pengepul limbah kerajinan 

kulit. Sedangkan pengolahan limbah cair kerajinan kulit ini melalui tahapan 

proses penyaringan karena mengandung bahan berbahaya dan beracun. 

Proses penyaringan limbah cair kerajinan kulit tersebut dapat dilihat pada 

Bagan 7.4. 

Bagan 7. 4 Proses Penyaringan Limbah Cair Kerajinan Kulit 
Sumber: Biro Belvalina Balikpapan 

 

7.7.6 Sistem Penanggulangan Bencana 

   Sistem penanggulangan bahaya bencana yang pada umumnya 

adalah bencana gempa dan kebakaran. Untuk menanggulangi bencana 

gempa, menggunakan struktur bangunan yang memiliki ketahanan akan 

gempa. Sedangkan untuk meminimalisir kerusakan dan korban jiwa dalam 

bencana kebakaran dengan penyediaan tangga darurat, water sprinkler, 

spreaker, smoke and heat detector, emergency lamp, hydrant, dan fire 

extinguisher. Dibutuhkan alat pendeteksi secara dini akan adanya 

kebakaran agar tidak menimbulkan kerusakan dengan skala yang lebih 
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besar. Sehingga dapat meminimalisir kerugian terutama gedung 

pengembangan kerajinan kulit yang berisikan produk kerajinan kulit. 

7.7.7  Sistem Keamanan Bangunan 

 Sistem keamanan bangunan merupakan sistem yang perlu menjadi 

sorotan utama, karena terdapat beberapa produk kerajinan kulit yang 

nilainya cukup tinggi. Sistem keamanan pada projek menggunakan CCTV, 

baik pada area outdoor maupun indoor. Hal tersebut sebagai antisipasi 

tidak terjangkaunya seluruh area oleh petugas keamanan secara langsung. 

Adanya pos jaga sekaligus pagar pembatas pada area tertentu juga 

diterapkan agar keamanan lebih terjaga.  

7.7.8   Sistem Penangkal Petir 

 Sistem penangkal petir yang digunakan pada pusat pengembangan 

kerajinan kulit adalah sistem Thomas. Sistem Thomas memiliki radius 

jangkauan yang terlindungi, yaitu 150 meter. Dengan luas jangkauan 

tersebut, projek diperkirakan memerlukan minimal 1 buah penangkal petir. 

7.7.9  Sistem Transportasi Bangunan 

 Sistem transportasi bangunan sangat berpengaruh sebagai 

penunjang aktivitas dalam bangunan. Transportasi pada bangunan yang 

utama menggunakan ramp, guna menciptakan desain yang ramah bagi 

pengunjung disabilitas. Selain itu, dengan ramp yang memiliki standard 

kemiringan tidak melebihi 1:12, dapat menciptakan suatu rasa ruang 

apabila ditempatkan pada ruang tertentu sehingga terjadi interaksi. Sistem 

transportasi vertikal pada area showroom menggunakan tangga. 

7.7.10 Sistem Manajemen Sampah dan Limbah 

 Terdapat pemisahan sampah yang jelas antara sampah kertas, 

sampah plastik dan kaleng dan sampah organik pada area bangunan. 
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Tanpa adanya pemilahan yang jelas, sampah yang semestinya dapat 

didaur ulang kembali dapat terkontaminasi oleh sampah lain dan akan 

dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sedangkan sampah organik, 

akan dimanfaatkan kembali menjadi pupus kompos yang akan digunakan 

untuk menyuburkan vegetasi lingkungan tapak. 

  


