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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengelolah dan 

memanfaatkan sumber daya yang dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan 

dan peningkatan kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Dengan memiliki 

cipta, rasa, dan karsa, manusia telah mengelolah dan memanfaatkan sumber 

daya alam untuk meningkatkan kemakmuran baik untuk generasi sekarang 

maupun untuk generasi yang akan datang. Dalam artian bahwa pemanfaatan 

sumber daya alam bagi kebutuhan generasi sekarang juga mempertimbangkan 

dan memperhatikan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.
1
 

Pembangunan nasional yang telah dan sedang dilaksanakan sekarang 

ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan sarana dan prasarana pendukung 

(infrastruktur) dalam segala bidang dan sektor. Salah satu sektor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional adalah ketersediaan 

prasarana jalan sebagai salah satu sarana penghubung antar wilayah.
2
 

Berkaitan dengan masalah pembangunan prasarana jalan untuk 

pembangunan sebagaimana tersebut di atas, maka yang tidak kalah pentingnya 

adalah masalah pertanahan. Pada Hakekatnya tanah merupakan karunia Tuhan 
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Yang Maha Esa, sehingga bagi bangsa Indonesia sudah selayaknya 

penggunaan tanah harus sebesar-besarnya untuk kepentingan hajat hidup orang 

banyak.  

Pada dasarnya, secara filosofis tanah sejak awalnya tidak diberikan 

kepada perorangan. Jadi tidak benar seseorang yang menjual tanah berarti 

menjual miliknya, yang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga 

tanah selama itu dikuasainya.
3
 

Atas dasar pemikiran tersebut, maka negara memiliki kewenangan 

untuk menguasai tanah mengingat tanah merupakan salah satu unsur ruang 

yang sangat strategis dan pemanfaatannya terkait dengan penataan ruang 

wilayah. Secara konstitusional kewenangan negara menguasai tanah ini dapat 

dilihat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

berbunyi : 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.” 

 

Hak menguasai negara atas tanah ini memiliki dasar wewenang didalam 

pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UUPA yang menyebutkan bahwa :  

“bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh 

negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” 

 

Menurut Pasal 2 ayat (2), Negara diberi wewenang untuk :  

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut  
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b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa  

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air 

dan ruang angkasa.
4
 

 

Tanah merupakan unsur yang paling vital bagi proyek pembangunan 

infrastuktur, apalagi proyek tersebut membutuhkan areal tanah yang luas. 

Berbagai cara yang disediakan oleh hukum untuk memperoleh tanah yang 

diperlukan yaitu melalui prosedur pemindahan hak, pembebasan tanah dan 

pencabutan hak. Penguasaan dan penggunaan oleh siapapun untuk keperluan 

apapun harus ada landasan haknya.
5
 

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang 

paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi 

sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan 

guna kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah 

dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga 

berbentuk tanah atau fasilitas lain. Bentuk ganti kerugian yang diberikan dapat 

berupa : 

a. Uang 

b. Tanah pengganti 

c. Pemukiman kembali 

d. Gabungan dari dua atau lebih ganti kerugian a, b, dan c 

e. Bentuk lain yang disetujui para pihak yang bersangkutan.
6
 

 

Permasalahan pokok dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum adalah mengenai penetapan besarnya 
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ganti kerugian. Ketentuan mengenai besarnya pemberian ganti kerugian ini 

telah diatur dalam ketentuan hukum tanah di Negara kita.  

Ditegaskan bahwa : 

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara 

serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat 

dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang 

diatur dengan undang- undang.”
7
 

 

Rakyat yang menolak atau menentang penetapan ganti rugi sering kali 

dianggap sebagai penghalang pembangunan. Bahkan pada zaman orde baru 

ada yang memasukkan rakyat yang menolak pembebasan tanah sebagai 

kelompok mbalelo, tidak bersih diri, terlibat organisasi terlarang atau komunis. 

Apabila sudah beranggapan seperti itu, yang terjadi adalah pemaksaan kepada 

pemilik tanah agar melepas tanahnya. Penyelesaian sengketa tidak lagi 

menggunakan hukum tetapi melalui security aprroach dengan kekerasan dan 

intimidasi.
8
 

Namun dalam kenyataanya, pembebasan tanah yang dilakukan oleh 

pemerintah sekarang ini masih sering menemui masalah-masalah yang 

akhirnya menimbulkan konflik antara pihak pemerintah dengan masyarakat 

pemegang hak milik. Dalam prosesnya, pemerintah mendalihkan kepentingan 

umum untuk pembebasan tanah dari masyarakat pemegang hak milik, sehingga 

masyarakat wajib melepaskan hak kepemilikan atas tanahnya. Namun, banyak 

warga yang tidak setuju atas kebijakan ini walaupun pemerintah menawarkan 

ganti kerugian atas pelepasan tanah tersebut. 
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Dalam penolakan yang dilakukan oleh masyarakat pemegang hak milik 

terdapat berbagai alasan yang menyebabkan mengapa warga tidak mau 

melepaskan hak milik atas tanahya terhadap pemerintah. Alasan penolakan 

masyarakat yang paling sering terjadi kebanyakan didasari oleh pemberian 

ganti kerugian. Masalah ganti kerugian biasanya terjadi bila warga tidak puas 

dengan jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah. 

Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan 

Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 

2007 menyebutkan bahwa : 

“Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik 

sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, 

bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan 

tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari 

tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.” 

 

Penentuan besarnya ganti kerugian didasarkan pada hasil kesepakatan 

pemilik tanah dengan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. Hasil 

kesepakatan tersebut kemudian oleh Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan 

tugasnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah, dan selanjutnya 

menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Besarnya Ganti Rugi. Musyawarah 

antara pemilik tanah dengan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah 

tersebut berpedoman pada penilaian harga tanah yang dilakukan oleh 

Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah. 

Seiring waktu yang terus berjalan perkembangan kasus pertanahan di 

Indonesia semakin meningkat, khususnya kasus pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum yang melibatkan pihak pemerintah dengan masyarakat. 
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Pada umumnya, kasus ini memiliki waktu penyelesaian yang sangat panjang 

karena tidak terdapat kesepakatan diantara para pihak seperti kasus 

pembebasan tanah yang terjadi di Kabupaten Jombang tepatnya di Kecamatan 

Tembelang.  

Dalam kasus ini, pemerintah Kab. Jombang melakukan pembebasan 

tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. Pembangunan 

Jalan Tol ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka untuk 

mengurangi kemacetan arus lalu lintas maupun untuk mempercepat sarana 

hasil pertanian antar daerah. 

Dalam realisasinya, pemerintah Kabupaten Jombang telah melakukan 

pembebasan tanah dari warga pemegang hak milik dengan memberikan ganti 

kerugian yang layak, namun seiring berjalannya pembangunan tersebut masih 

terdapat masalah karena adanya beberapa pihak yang menolak atas pemberian 

ganti kerugian yang dilakukan pemerintah tersebut.  

Berdasarkan kenyataan di atas penulis terdorong untuk mengadakan 

penelitian terhadap permasalahan tersebut. Penulis akan mengkaji persoalan ini 

dengan meninjau kembali sengketa tanah tersebut berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 

tenteng Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Oleh 

karenanya, dalam penelitian ini penulis mengangkat tema dengan judul : 

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 

JALAN TOL KERTOSONO-MOJOKERTO dengan mengambil tempat 

penelitian di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Apakah pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol 

Kertosono-Mojokerto di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang sudah 

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan 

Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tenteng Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum? 

2. Apa bentuk ganti kerugian yang diberikan dan besar ganti kerugian yang di 

sepakati? 

3. Apa saja hambatan yang muncul dan upaya mengatasi hambatan yang 

muncul dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan 

tol Kertosono-Mojokerto di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang 

sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan 

Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tenteng Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

2. Untuk mengetahui bentuk ganti kerugian yang diberikan dan besar ganti 

kerugian yang di sepakati. 

3. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dan upaya mengatasi hambatan 

yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 

ilmu hukum khususnya yang menyangkut dengan hukum 

pertanahan/agraria, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam 

mempelajari dan memahami ilmu hukum secara lebih mendalam.  

2. Manfaat Praktis 

a. Penulis 

1. penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan tugas akhir kesarjanaan 

strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

b. Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

masukan atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah dalam mengambil 

kebijakan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum. 

c. Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat berkaitan dengan masalah pelaksanaan pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum yang dilakukan pemerintah setempat. 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Kegunaan Secara Teoritis 
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Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan 

sumbangan bagi pengembangan Hukum Agraria khususnya Hukum 

Pertanahan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga 

mampu memberikan kegunaan secara praktis, yaitu : 

a. Memberi sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam 

Proyek pembangunan jalan tol Kertosono-Mojokerto. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian hambatan 

yang timbul berkaitan dengan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk 

Proyek pembangunan jalan tol Kertosono-Mojokerto. 

F. Metode Penelitian 

Pengertian atau definisi dari metode penelitian menurut Kartini Kartono 

adalah sebagai berikut : Istilah metode penelitian berasal dari kata “metode”, 

sedangkan kata metode berasal dari kata “methodos” (bahasa Yunani) yang 

artinya “jalan sampai, meta + logos : jalan”.
9
 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. 

Penelitian yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengklarifikasi 

aspek hukum bagi keperluan penelitian hukum yang menyangkut tentang 
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pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol kertosono-

mojokerton di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Penelitian ini 

ditinjau dari sudut pandang ilmu hukum agraria dan peraturan-peraturan 

tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah 

penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang 

bagaimana kenyataan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari 

(efektifitas hukum dalam masyarakat). 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam hal ini adalah daerah persawahan, 

pekarangan, dan bangunan sepanjang Desa Mojokrapak, Desa Pesantren, 

Desa Tampingmojo dan Desa Kedunglosari yang terkena proyek 

pembangunan jalan Tol Kertosono-Mojokerto yang masuk ke dalam 

wilayah Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. 

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

pembangunan jalan tol Kertosono-Mojokerto ini muncul beberapa persoalan 

yang berkaitan langsung dengan masalah pelepasan hak atas tanah, yaitu 

adanya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang tanahnya 

terkena proyek pengadaan tanah, karena pemberian ganti Kerugian yang 

dinilai tidak  sesuai atau terlalu rendah, sedangkan disisi lain pemerintah 

daerah hanya memiliki anggaran yang terbatas. 

Dengan adanya beberapa persoalan tersebut penulis tertarik untuk 

mencermati dan mengkaji lebih mendalam lagi mengenai pelaksanaan 
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pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kertosono-Mojokerto di 

Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik 

dapat berupa hasil wawancara dengan para responden, maupun 

pengamatan di lapangan dan peraturan perundang-undangan yang terkait 

dalam penelitian ini (Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tenteng Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum). 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian, 

kepustakaan,majalah dan surat kabar dalam hal ini yang berhubungan erat 

dengan judul yang diangkat penulis.  

c. Data Tersier  

Merupakan data yang bersumber dari ensiklopedia, Kamus 

Hukum, dan kamus bahasa. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu peroses pengadaan data untuk 

keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 
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a. Studi kepustakaan 

Meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan 

dengan permasalahan. sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu 

hukum serta tulisan-tlisan hukum lainnya yang relevan dengan 

permasalahan. 

Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka 

sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi 

bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. 

b. Wawancara Atau Interview 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan sumber data, yang dalam hal ini adalah suatu proses 

interaksi dan komunikasi agar hasil wawancara sesuai dengan masalah 

yang diteliti dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang 

diteliti. 

Pemilihan responden yang akan diwawancarai dilakukan dengan 

metode purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja 

merupakan bagian dari teknik non random sampling yang bertujuan agar 

unsur-unsur yang hendak diteliti memiliki kaitan yang erat dan langsung 

hingga pada subjek-subjek tertentu yang secara kualitas memadai dan 

menguasai permasalahan yang dihadapi. 

Adapun pihak-pihak yang hendak diwawancarai sebagai sumber 

data, antara lain : 
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1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang selaku ketua Panitia Pengadaan 

Tanah (P2T) : Bapak M. Munif Kusnan, SH., MSi 

2. Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) : Bapak Ujang Aribowo 

3. Camat Kecamatan Tembelang : Bapak Sugiyo 

4. Perwakilan PT.MHI : Bapak Nanang 

5. Kepala Desa setempat : 

1) Kepala Desa Mojokrapak : Bapak H. Subi 

2) Kepala Desa Pesantren : Ibu Siti Nur Fadillah 

3) Kepala Desa Tampingmojo : Bapak Muchammad Na’im 

4) Kepala Desa Kedunglosari : Bapak Sungkono 

6. Masyarakat pemegang hak milik atas tanah : 

1) Bapak Samsul 

2) Bapak Sunarwo 

3) Bapak Sudiro 

4) Bapak Yoyok 

5) Ibu Nur Fadillah 

6) Ibu Siti Zulaikah 

7) Bapak Sokib 

8) Bapak Bibit 

9) Bapak Sukarji 

10) Ibu Suharti 

11) Bapak Simin 

12) Bapak Mat Sofi’i 
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c. Studi Dokumen 

Studi dokumen yang dimaksud disini adalah studi dokumen 

mengenai data-data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, baik 

berupa berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang didapatkan dari 

instansi terkait maupun perpustakaan, yang dijadikan landasan  untuk  

melakukan analisis dalam penelitian ini. Dan didalam penyajiannya akan 

dicantumkan didalam penulisan hukum ini, yang akan dilampirkan di 

bagian lampiran.  

d. Studi Internet 

Studi internet yang dimaksud merupakan pengkajian informasi 

yang bersumber dari internet yang telah dipublikasikan secara umum 

terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum, baik berupa artikel atau lainnya, dengan mencantumkan nama 

pengarang atau penulis beserta alamat situsnya. 

5. Pengolahan Dan Analisis Data 

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen 

pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif 

kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk 

uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh 

kejelasan penyelesaian masalah dengan cara mengindentifikasi aspek hukum 

atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku dengan mengkaji fakta-fakta 

yang ditemukan di lapangan, sehingga hal ini dapat menjawab permasalahan 

yang menjadi fokus penilitian secara tuntas. 
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G. Rencana Sistematika Penelitian  

Dalam penyusunan rangkaian penulisan ini, maka penulisan akan 

membuat sistematika penulisan dengan tujuan untuk memberikan landasan 

yang dapat diteliti serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan 

mempermudah dalam penelitian sehingga dapat sistematis dan struktur. 

Adapun sistematika penulisan adalah : 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, alasan 

pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

metode penelitian serta sistematika penulisan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam hal ini akan diuraikan tentang pengertian-pengertian dalam 

kajian yuridis sosiologis yang berhubungan dengan pengadaan tanah untuk 

pembangunan jalan tol Kertosono-Mojokerto di Kecamatan Tembelang 

Kabupaten Jombang, dalam hal ini berisi Landasan Yuridis Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tinjauan 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, meliputi : Pengertian 

Kepentingan Umum, dan Jenis-jenis Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum. Tinjauan Tentang Pengadaan Tanah, meliputi : Pengertian 

Pengadaan Tanah, Panitia Pengadaan Tanah, dan Proses/Tahapan 

Pengadaan Tanah. Tinjauan Tentang Ganti Kerugian Dalam Pengadaan 

Tanah, meliputi : Pengertian Ganti Kerugian, Objek Yang Diberikan Ganti 

Kerugian, Dasar Penentuan Ganti Kerugian, dan Bentuk Ganti Kerugian. 
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 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan yang diteliti 

serta pemaparan hasil penelitian terhadap data-data yang berkaitan dengan 

permasalahan. Dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian 

mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol 

Kertosono-Mojokerto di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, 

bentuk ganti kerugian yang diberikan dan dasar yang digunakan tim penilai 

dalam penghitungan ganti kerugian, serta hambatan-hambatan yang timbul 

dan upaya dalam menanggulanginya, dalam pelaksanaan pengadaan tanah 

untuk pembangunan jalan tol Kertosono-Mojokerto di Kecamatan 

Tembelang Kabupaten Jombang. 

 BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat 

ditarik dari penulisan ini, serta saran yang peneliti berikan berkaitan dengan 

harapan dan dapat dijadikan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait. 


