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BAB V 

LANDASAN TEORI 

5.1  Elaborasi Teoritik  

5.1.1  Tinjauan tentang Mall 

A. Pengertian Mall 

Berdasarkan pengertian dari beberapa sumber di dalam Sinarwastu, 

2016) dapat dikatakan jika pusat perbelanjaan ( mall ) adalah suatu 

kompleks bangunan komersil yang perencanaannya beserta fasilitas 

utama dan fasilitas pendukungnya bertujuan untuk memberikan 

kenyamanan dan menyediakan kebutuhan bagi para pengunjung dalam 

aktivitas perdagangan. Sifat aktivitas perdagangan yang ada di dalamnya 

tidak disertai tawar menawar barang seperti di pasar tradisional. Mall 

merupakan pusat perbelanjaan yang memiliki sistem mandiri dan dilayani 

untuk pelayanannya serta menyediakan berbagai produk secara satuan. 

Mall biasanya terdiri dari tenant-tenant yang disewakan kepada pelaku 

usaha serta terdapat anchor tenant yang berupa departement store atau 

supermarket. 

B. Klasifikasi Mall  

1. Berdasarkan International Council of shopping Center 1999 di dalam 

Sinarwastu, 2016) pengelompokan shopping mall terbagi menjadi 2, 

yaitu: 

a. Strip Mall / Open Mall 

Strip mall ( shopping plaza ) adalah mall yang memiliki sifat 

terbuka dengan tatanan unit retail yang sejajar dan dihubungkan 
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oleh pedestrian yang ada ditengahnya. Namun tipe tersebut 

berubah pada daerah perkotaan karena terbatasnya lahan pada 

daerah perkotaan. Peubahan tersebut terjadi pada area depannya 

yang menjadi parkir kendaraan demi menyesuaikan lahan. 

b. Shopping Mall / Closed Mall 

Shopping mall merupakan pusat perbelanjaan tertutup yang 

memiliki unit retail yang pada dasarnya disewakan. Pada 

dasarnya mall memiliki 2 lantai atau lebih karena kondisi lahan 

yang berada pada tengah kota dengan keterbatasan lahan yang 

menuntut fungsi yang banyak. Oleh karena itu, pembangunan 

dilakukan secara vertikal. Selain itu, mall sudah menggunakan 

teknologi seperti AC serta pemilihan material yang bagus demi 

menunjang fungsi dan kenyamanan untuk pengunjung. 

2. Berdasarkan luas area U.L.I standard shopping center, Planning, 

Development & administration, Edgar Lion P. Eng  di dalam 

Sinarwastu, 2016) terbagi menjadi 3, yaitu : 

a. Regional Shopping Center 

Memiliki area dengan luas sekitar 27.900- 93.000 m2 , terdiri dari 

dua atau lebih yang department store. Menjangkau pengunjung 

sampai 400.000 orang, letaknya strategis, merupakan bagian dari 

kawasan yang terdiri dari area untuk rekreasi, perkantoran dan 

seni. 

b. Community Shopping Center  

Memiliki area dengan luas sekitar 9.290 - 23.225 m2 , terdiri dari 

department store dan supermarket dengan jangkauan pengunjung 

mencapai 150.000 orang, lokasinya berada di dekat pusat kota. 
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c. Neigbourhood Shopping Center  

Memiliki area dengan luas sekitar 2.720 - 9.290 m2, jangkauan 

pengunjung mencapai 40.000 orang, memiliki unit terbesar berupa 

supermarket dan berada di wilayah tertentu. 

3. Berdasarkan dari jenis barang yang dijual Design for shopping 

Centers, Nadine Beddington di dalam Sinarwastu, 2016) terbagi 

menjadi 4, yaitu : 

a. Demand, jenis barang untuk kebutuhan sehari-hari / kebutuhan 

pokok. 

b. Semi demand, jenis barang dengan keperluan tertentu 

c. Impuls, jenis barang mewah atau bisa juga merupakan kebutuhan 

tersier. 

d. Drugery, jenis barang higienis seperti pengharum ruangan, sabun, 

dan pengharum badan. 

4. Berdasarkan jenis usahanya, Shopping mall  di dalam Sinarwastu, 

2016) dibedakan menjadi: 

a. Pusat Perbelanjaan dengan Orientasi Keluarga 

Menyediakan seluruh kebutuhan dalam satu bangunan ( all under 

one roof family- oriented shopping centre ). Memiliki area dengan 

luas mecaapi 400.000 - 500.000 m2. Pusat perbelanjaan ini 

didominasi fasilitas penunjang berupa hypermarket, dan pusat 

hiburan. 

b. Specialist Shopping Center 

Pusat perbelanjaan ini hanya menawarkan satu jenis 

perdagangan utama dan memiliki ukuran yang tidak lebih besar 
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dari pusat perbelanjaan dengan orientasi keluarga. Dilengkapi 

oleh beberapa toko yang menunjang fungsi utama. 

c. Lifestyle Shopping Center 

Pusat perbelanjaan ini menawarkan produk yang berkaitan 

dengan gaya hidup. Memiliki luas area mencapai 100.000-

200.000 m2. 

5. Berdasarkan cara pelayanan di dalam Sinarwastu, 2016), terbagi 

menjadi 2 bagian, yaitu : 

a. Shopping Existing Personal Services 

Para pengunjung akan dilayani dalam proses berbelanja dari awal 

pemilihan barang hingga proses pembayarannya. 

b. Self Selection 

Para pengunjung dapat memilih barang tanpa dilayani pekerja 

pada outlet tersebut hingga ke proses pembayaran yang berada 

di kasir. 

C. Elemen-Elemen dalam  Mall ( pusat perbelanjaan ) 

Menurut Nurrachman 2011:10-12 di dalam Utama, 2016) dapat 

diketahui bahwa elemen yang terdapat pada sebuah mall merupakan unsur 

pembentukan mall yang terdiri dari : 

1. Atrium 

Atrium adalah ruang kosong atau void horizontal yang berada di 

tengah lapisan lantai kedua atau atasnya. Atrium pada umumnya 

mendapatkan pencahayaan alami dari skylight yang menjadi pusat 

orientasi bangunan. 

2. Anchor Primer 

Anchor Primer pada mall merupakan sebuah area yang terletak pada 

setiap ujung koridor dimana area tersebut menjadi sebuah titik 



95 
 

konsentrasi atau landmark. Memiliki perwujudan yang dapat berupa 

crowd atau plaza. 

3. Anchor Sekunder 

Merupakan sebuah bagian pentind yang pada umumnya dianggap 

sebagai sebuah distrik pada mall. Penempatannya memiliki kaitan 

yang erat dengan ruang publik yang terbuka sebagai daya tarik 

utama dalam mall tersebut. 

4. Koridor 

Merupakan sebuah ruang untuk para pengunjung pada sebuah mall. 

Koridor memiliki 2 macam bentuk, yaitu : 

a. Koridor Utama, merupakan koridor dengan lebar kurang lebih 15 

meter yang menjadi orientasi dari toko yang berada du sepanjang 

toko tersebut. 

b. Koridor Sekunder, merupakan koridor yang berada pada 

sepanjang koridor utama dengan lebar 6 meter. 

D. Pola Sirkulasi Mall 

Maithland dalam Yempormase  2012:21 di dalam Utama, 

2016)menyebutkan bahwa pada umumnya pola mall berupa linear. 

Tatanan yang sering ditemui pada mall berupa koridor tunggal yang 

memiliki ukuran lebar standar berkisar 8 – 16 meter. Guna mendapatkan 

akses yang mudah untuk pengunjung, penyediaan pintu masuk harus 

dapat dicapai dari berbagai arah.  

Sebagai contoh, berikut adalah sebuah pola sirkulasi yang ada pada 

mall dengan sistem menggunakan pedestrian yang pada sisinya terdapat 

deretan unit retail. 

 

 



96 
 

Oleh karena itu, pola tersebut menghasilkan visual ruang yang baik 

dan menghindari kesan yang monoton bagi pengunjung. Sementara dalam 

hubungannya dengan generator mall, menurut Darlow 1972 di dalam 

Utama, 2016) menyebutkan beberapa pola yang digunakan untuk menata 

mall sebagai berikut : 

“M” memiliki arti magnet atau generator mall yang dapat berupa 

anchor tenant dari berbagai brand. Brand tersebut memiliki daya tarik bagi 

pengunjung dan pada umumnya menjadi sebuah pusat perhatian 

dibandingkan ruang lain, sehingga anchor tentant tersebut memiliki ruang 

yang lebih. 

Berdasarkan sumber tersebut, penataan sirkulasi hanya memiliki 

satu koridor, dengan tujuan semua deretan toko dapat terlewati oleh 

pengunjung sehingga semua toko memiliki nilai komersil yang sepadan. 

Gambar 5.1. Sirkulasi Sistem Mall 
Sumber : Yempormase (2012) 

Gambar 5.2. Pola Peletakkan Generator Mall 
Sumber : Darlow ( 1972:16 ) 
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Berdasarkan Pickard 2002:335 di dalam Utama, 2016) dijelaskan 

kompleksitas kegiatan yang  terjadi pada suatu retail sebagai berikut :  

E. Pola Sirkulasi Loading Dock 

Loading dock merupakan suatu kegiatan proses penerimaan barang 

dari hasil pengiriman yang dibutuhkan dalam kegiatan yang ada pada 

sebuah mall. Kegiatan tersebut memerlukan sebuah perancangan desain 

dan penataan yang baik agar tidak terjadi proses yang tidak baik. Pada 

Beddington 1982:32 di dalam Utama, 2016) ada beberapa pola sirkulasi 

untuk loading dan unloading dock seperti gambar berikut : 

1. Sistem Servis Satu Jalur 

Sistem yang memanfaatkan satu lajur pada kanan atau kiri yang 

digunakan untuk loading dan unloading barang. 

Gambar 5.3. Pola Aktivitas dalam sebuah Retail 
Sumber : Pickard ( 2002:335 ) 

Gambar 5.4. One Way Service Road 
Sumber : Beddington ( 1982:32 ) 
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2. Sistem Servis Dua Jalur 

Sistem yang memiliki dua lajur dengan memanfaatkan 2 sisi lajur untuk 

loading dan unloading. 

3. Sistem T 

Sistem dimana penerapannya jika terdapat ruang sempit, demi 

kelancaran proses terdapat perancangan dimana truk tidak memerlukan 

sbeuah ruang untuk memutar balik. 

 

 

 

Gambar 5.5. One Way Service Road to Shops 
Sumber : Beddington ( 1982:32 ) 

Gambar 5.6. Sistem T 
Sumber : Beddington ( 1982:32 ) 
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4. Pola Loading Deck 

Merupakan sebuah pola yang dipergunakan jika truk diharuskan parkir 

terlebih dahulu dan menunggu giliran. Berikut merupakan pola yang 

dijelaskan dalam Beddington (1982:32) : 

F. Dimensi Mall 

Menurut Beddington 1982:16 di dalam Utama, 2016) pada dimensi 

mall, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebuah mall tidak 

diperbolehkan terlalu panjang karena dapat menimbulkan kelelahan pada 

pengunjung. Panjang yang ideal pada sebuah pedestrian mall memiliki 

ukuran sekitar 200 - 250 meter. Selain itu harus terdapat suatu ruangan 

untuk beristirahat dan adnaya suatu vocal point agar pengunjung tidak 

kehilangan hasratnya dalam berbelanja. 

5.1.2  Pengertian Green Mall  

Green Mall (GM) merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang 

berkonsep green building dan eco living. Sebuah mall dengan bangunan 

green building yang penataanya berecampur dengan lingkungan alam 

berupa taman ( eco living ) . Area taman tersebut akan berada di 

keseluruhan area mall, pada halaman depan, area parkirnya, bahkan 

menyatu dengan area interior di dalam mall. Keseluruhan bangunan mall 

tersebut di bagi menjadi area indoor dan outdoor yang akan membuat 

Gambar 5.7. Pola Loading Deck 
Sumber : Beddington ( 1982:32 ) 
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pengalaman berbelanja menjadi berbeda dan akan menimbulkan kesan 

berbelanja yang menyatu dengan lingkungan alam. Penerapan 

penyatuan lingkungan alam akan diterapkan dengan cara penambahan 

tanaman hijau di sekitar toko – toko pada area outdoor. Green Mall 

meneyediakan fasilitas – fasilitas berupa toko retailer atau dealer, 

department store, dan supermarket sebagai aktivitas utamanya yang 

menyediakan segala keperluan untuk hidup sehari – hari masyarakat 

sekitar BSB City Semarang, masyarakat Kota Semarang, bahkan 

wisatawan dari luar kota. Dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti 

bioskop, foodcourt, dan lain sebagainya guna menunjang aktivitas utama 

pada Green Mall. 

Green Mall ini akan memiliki 2 – 3 lantai dengan bentuk yang melebar 

dan memanjang dan menyatu dengan area hijau. Mall ini akan memiliki 

area outdoor dan bukaan dengan jumlah yang lumayan banyak. Serta 

terdapat area outdoor pada lantai atas yang dapat difungsikan sebagai 

area perdagangan dan foodcourt. Mall ini akan di desain dengan langgam 

arsitektural post modern dengan konsep green building dan eco living. 

Dari fungsi yang dimiliki, Green Mall memerlukan perencanaan yang 

baik karena Green Mall  memiliki peran terhadap tereciptanya kondisi 

lingkungan sekitar yang baik. Sehingga banyak sekali aspek yang perlu 

diperhatikan seperti standarisasi green building sesuai kriteria dari GBCI 

( Green Building Council Indonesia ) agar bangunan yang direncanakan 

memenuhi kriteria green building, kebutuhan ruang, barang – barang 

yang disediakan dan perjual belikan, fasilitas, konstruksi dasar- desain 

serta pengaruhnya terhadap lingkungan ( tapak ). 
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5.1.3 Pengertian Green Building 

Menurut Sudarwani, 2013) green building adalah konsep yang 

diterapkan pada suatu bangunan yang memiliki kriteria dan persyaratan 

tertentu. Persyaratan tersebut merupakan sebuah prinsip hemat energi 

serta dapat memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitarnya baik 

dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Syarat tersebut meliputi 

lokasi, sistem, perencanaan, perancangan, renovasi, dan 

pengoperasianya. Konsep ini bertujuan guna mengurangi dampak pada 

lingkungan perancanaan terhadap kesehatan atau keseimbangan 

ekosistem dengan cara : 

• Penggunaan air, energi, dan sumber daya lain secara efisien. 

Perancangan dengan biaya yang tidak besar untuk pengoperasiannya 

dan memiliki kinerja yang sangat baik. 

• Meningkatkan produktivitas dan kesehatan penghuni bangunan. 

• Mengurangi polusi dan sampah pada lingkungan. 

• Mengurangi dampak lingkungan dari perencanaan dan perancangan 

bangunan. 

Berdasarkan Green Building Council Indonesia (GBCI), kategori 

bangunan yang sudah memenuhi kriteria green building dapat dinilai 

berdasarkan rating tools dari GBCI. Sistem rating tersebut merupakan tolak 

ukur berupa poin - poin dari aspek penilaian. Pada rating tersebut terdapat 

kategori dan memiliki niali pada masing – masing kategori. 

Untuk tolak ukur bangunan hijau di Indonesia, GBC Indonesia 

memiliki sistem rating yang disebut sebagai greenship. Greenship disusun 

oleh Green Building Council Indonesia berdasarkan pertimbangan arakter 
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alam, peraturan dan standart di Indonesia, dan kondisinya. Terdapat 5 jenis 

Greenship, yaitu : 

• Greenship New Building 

• Greenship Existing Building 

• Greenship Interior Space 

• Greenship Homes 

• Greenship Neighborhood 

Berdasarkan kategori yang ditentukan oleh Green Building Council 

Indonesia (GBCI), dalam Greenship  terdapat 6 kategori Green Building : 

• Tepat Guna Lahan (Appropriate Site Development) 

• Efisiensi Energi & Refrigeran (Energy Efficiency & Refrigerant/EER) 

• Konservasi Air (Water Conservation) 

• Sumber & Siklus Material (Material Resources & Cycle) 

• Kualitas Udara & Kenyamanan Udara (Indoor Air Health & Comfort) 

• Manajemen Lingkungan Bangunan (Building & Enviroment 

Management) 

5.1.4 Pengertian Eco - Living 

Menurut Sudarwani, 2013) eco – living merupakan sebuah konsep 

perancangan desain yang mengutamakan kelestarian ekosistem antara 

makhluk hidup yang ada.  Kelestarian ekosistem tersebut adalah sebuah 

proses pengolahan sumber daya yang berasal dari alam yang diambil 

secara tidak berlebihan dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. 

Penerapan konsep eco – living selaras dengan green building. Hal tersebut 

dikarenakan konsep green building memiliki desain yang alami, ramah 

lingkungan, dan berkelanjutan. Hal tersebut bisa tercapai dengan berbagai 

cara seperti meningkatkan efiensi pemakaian energi, air, dan penggunaan 
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material yang ramah bagi lingkungan di sekitarnya. Untuk perancangannya 

dapat meliputi tata letak, kontruksi, pegoperasian dan pemeliharaan 

bangunan. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan agar bangunan menjadi lebih 

sehat dapat dilakukan dengan cara menghemat lahan, mengefisiensikan 

energi, air, penggunaan bahan yang ramah lingkungan serta menciptakan 

udara yang berkualitas pada ruangan. Selain itu, penerapannya dalam 

arsitektur atau interior bangunan dapat diketahui dengan beberapa cara, 

yaitu  (Sudarwani, 2013) : 

• High performance building & earth friendly, memiliki dinding kaca yang 

memiliki fungsi sebagai penghemat energi listrik pada sebuah 

bangunan. Menggunakan material yang ramah lingkungan serta 

menerapkan energi alam untuk pencahayaan dan penghawaan alami.  

• Sustainable,  bangunan yang tidak merusak lingkungan sekitarnya 

dapat bertahan lama dalam kurun waktu yang panjang. 

• Future healthly, penerapan elemen – elemen tanaman hijau yang 

rindang pada bangunan yang mampu menghasilkan udara segar dan 

sejuk sehingga mampu menciptakan iklim udara yang sehat bagi 

lingkungannya. 

• Climate supportly, menerapkan sebuah sistem yang cocok pada iklim 

yang ada pada bangunan terkait. Seperti penerapan sistem penghijauan 

pada iklim tropis yang dapat bermanfaat untuk menjadi resapan air saat 

musim penghujan dan menjadi penyejuk udara saar musim kemarau. 

• Esthetic usefully, penggunaan green roof dapat memberi keindahan 

yang memiliki makna menyatu dengan alam serta dapat menjadi cara 

alternative dalam menyejukan ruangan secara alami, karena pancaran 

sinar matahari tidak menembus masuk secara langsung kedalam 
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bangunan yang membuat suhu panas di dalam ruangan paada siang 

hari menurun serta dapat menyejukan ruangan pada malam hari. 

Pada konsep eco – living ini juga menitiberatkan segi penataan 

landscape atau taman yang dirancang dengan tujuan terciptanya 

keseimbangan ekosistem antara manusia dengan lingkungannya. Salah 

satu cara adalah dengan menciptakan bangunan yang sehat beserta 

lingkungannya. Hal tersebut dapat tercapai dengan berbagai macam 

sistem yang ramah lingkungan seperti menerapkan biopori yang dapat 

menjaga tanah agar subur serta memiliki manfaat seperti meningkatkan 

daya resapan air dan mengurangi efek rumah kaca.  

Selain mengetahui cara penerapan agar bangunan tergolong sehat, 

pengetahuan akan bangunan tidak sehat juga perlu diketahui. Bangunan 

tidak sehat  ( SBS ) disebabkan karena udara yang terus berputar pada 

ruangan yang memiliki CO2 yang banyak. Memiliki gejala kesehatan yang 

dapat dilihat dari penghuni seperti lemas, mengantuk, serta pusing. Namun 

hal tersebut dapat dicegah dengan cara lebih banyak memasukkan udara 

segar dengan membuat bukaan yang menjadi tempat terjadinya pertukaran 

udara. Upaya lain dapat dilakukan dengan penambahan tanaman hijau 

pada area indoor.  

Tanaman yang menghasilkan banyak oksigen antara lain tanaman 

berjenis sansiviera, puring, palem, bambu, peace lily, dan English ivy.  
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Selain menghasilkan oksigen yang banyak, tanaman tersebut dapat 

mengurangi polusi udara. Polusi udara dapat terjadi di dalam maupun di 

luar bangunan. Pada umumnya polusi udara di dalam ruangan disebabkan 

oleh plywood, fiberboard, wallpaper, partikel board, floorboard, carpet, 

karena material tersebut mengandung senyawa kimia. Sedangkan polusi 

udara di luar ruangan disebabkan oleh asap kotor, dan debu. Upaya yang 

Gambar 5.8. Tanaman Jenis Sansevieria 
Sumber : www.google.com/image  

Gambar 5.9. Tanaman Jenis Palem 
Sumber : www.google.com/image  

Gambar 5.10. Tanaman Jenis Puring 
Sumber : www.google.com/image  

http://www.google.com/image
http://www.google.com/image
http://www.google.com/image
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dapat dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalahh 

dengan memberi tanaman hijau dan memberi penghijauan dalam ruangan 

untuk mengurangi kontaminasi debu. Tanaman memiliki daya untuk 

menarik debu sehingga dapat menjadi filter debu. Setengah dari penyebab 

udara tidak sehat adalah karena ventilasi yang tidak benar atau kurang. 

Sehingga kebutuhan akan kualitas udara yang baik sangat dibutuhkan oleh 

penghuni bangunan guna menaikkan performa kerja pengguna dalam 

bangunan. 

5.1.5 Arsitektur Post Modern 

Menurut Budi A. Sukada. 1988 di dalam Dharma, Corbusier, Pei, & 

Serikat, 1987) arsitektur post modern merupakan sebuah langgam 

arsitektur yang tercipta karena kejenuhan masyarakat pada era dan 

langgam arsitektur modern. Arsitektur post modern ini adalah arsitektur 

yang tercipta dari pengkombinasian antara karya seni dan teknologi. Hal 

tersebut merupakan hasil dari perkembangan sumber daya manusia 

terhadap era arsitektur modern. Arsitektur post-modern memiliki beberapa 

ciri, yaitu :  

• Memiliki konteks urban. 

• Adanya unsur yang bersifat lokal atau popular dalam komunikasinya. 

• Memiliki sifat representasional (mewakili seluruhnya). 

• Memiliki perwujudan metafora ( dapat berarti bentuk lain). 

• Merupakan hasil akhir dari partisipasi. 

• Menggambarkan aspirasi umum. 

• Memiliki sifat plural dan ekletik 

Arsitektur post modern memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan 

beragam permasalahan pada era arsitektur modern yang dianggap 
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masyarakat kurang memiliki makna terhadap konteksnya. Tujuan ini dapat 

memberikan suatu kesempatan atau inovasi baru pada bangunan agar 

perencanaan desainnya dapat diekspresikan dalam berbagai macam hal, 

seperti katakter, tipologi, dan sclupture-nya. Dari hasil tersebut timbul 

sebuah makna pada masing – masing perancangannya, seperti ironi, 

paradoks, pruralisme, tidak skalatis, dan sebagainya. 

Langgam arsitektur post modern memiliki beberapa aliran yang dapat 

dibedakan berdasarkan konsep perancangan serta reaksinya terhadap 

lingkungan. Pada Evolutionary Treenya, Charles Jenks di dalam Dharma 

et al., 1987) arsitektur post modern dikelompokkan menjadi 6 aliran, yaitu : 

A. Historicism 

Penerapan elemen klasik pada bangunan yang dikombinasikan 

dengan pola-pola modern. 

B. Straitght Revivalisme 

Menerapkan kembali neo – klasik pada perancangan desain suatu 

bangunan yang bersifat monumental dengan komposisi irama berulang 

dan simetris.  

C. Neo - Vernacularism 

Mengembangkan kembali elemen tradisional pada perancangan 

desain suatu bangunan dengan membuat bentuk dan bangunan lokal yang 

dikombinasikan. 

D. Contextualism 

Penempatan bangunan dengan memperhatikan lingkungan yang 

dapat membuat lingkungan dan bangunan serasi. Aliran ini juga sering 

disebut Urbanism. 

E. Methapor and Metaphisical 

Ekspresi bentuk bangunan secara eksplisit dan implict.  
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F. Post-modern Space 

Menunjukkan suatu proses bentuk ruang dengan komposisi 

komponen dari bangunan itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


