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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1Latar Belakang     

Sosok pemuda pelopor pembangunan telah mengharumkan nama Kabupaten 

Blitar dengan mengusung seni Batik. Sebagai pendiri batik tulis Djojo Koesoemo Adib 

Arifianto di Dusun Talok desa Pojok kecamatan Garum Kabupaten Blitar asli kelahiran 

Blitar. Awal mula tidak memiliki keinginan untuk terjun di Batik apalagi dibidang seni 

Berawal pada tahun 2007 dengan temannya iseng ikut lomba desain batik dan ternyata 

usahanya membuahkan hasil desainya terpilih dan dijadikan tranding pemerintah kota 

blitar pada waktu itu (tahun 2007), adapun desain batik yang terpilih motif, ikan koi, 

gendang dan blimbing. Dengan demikian ia memperoleh kesempatan belajar membatik 

di Yogyakarta. 

Menilik perjuangan yang gigih dalam menimba ilmu membatik sampai ke jawa 

tengah, dia mencoba mengangkat citra  Kabupaten Blitar dalam dunia perbatikan 

Indonesia dengan mengembangkan seni batik di rumahnya. Rintangan dan hambatan 

dalam menggeluti batik justru menumbuhkan kecintaannya terhadap batik. Saat ini, 

mulai dari desain sampai dengan finishing batik, ia kerjakan dirumah, dibantu adik 

kandungnya serta beberapa teman sebayanya. Keahliannya yang mumpuni dalam 

bidang desain batik ditambah penguasaan pewarnaan serta teknik natural corak batik 

yang mengacu pada tradisi leluhur termasuk filosofi batik perlahan mengalir didarah 

mudanya. Bila ada yang bertanya apa makna atau arti ditiap lekuk desain batiknya, dia 

akan dengan gamblang menjelaskan secara mendalam.Pada bulan Mei 2011 dibawah 

bendera Dewan Kesenian dan kerajinan daerah kabupaten Blitar (Dekranasda) yang 
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didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar berangkat ke 

Surabaya mengikuti pameran seni batik Jawa Timur yang digelar di Gedung Jatim 

Expo Surabaya dan berhasil memboyong tropi juara III. 

Menurutnya tidak menutup  kemungkinan Jawa timur akan menjadi sentra batik 

setelah selama ini didominasi oleh jawa tengah dan  Blitar,,ternyata Batik tulis blitar 

mampu berbicara  dan     menyemarakkan seni batik di Indonesia.Ia memilih corak 

natural yang penuh makna filosofi warisan leluhur dengan batik tulisnya. Proses 

membatiknya memang jauh lebih lama, tapi kecintaannya serta filosofi batik yang telah 

ia pahami membuatnya tekun dan bertekad untuk menjunjung seni Batik dengan segala 

kharisma yang terkandung didalamnya.Hasratnya untuk membuat batik dengan 

sempurna demikian kuat sekaligus motivasinya untuk ikut serta mengangkat nama 

Kabupaten Blitar. 

Awal mula menerjuni batik  bermodalkan uang Rp. 800 ribu, ia belanjakan  

untuk membeli kompor satu, canting satu, malam satu kilo dan kain 3 meter.Kiprahnya 

dalam menekuni batik sampai menyita perhatian pejabat di negeri ini mulai dari 

menteri, gubernur Jawa Timur dan bupati kabupaten Malang sendiri, karena sampai 

saat ini belum ada anak muda yang mempunyai perhatian besar dan mau menekuni 

serta melestariakn budaya batik khususnya Jawa Timur. 

Sifat kepeloporannya salah satunya dengan mengajak pemuda-pemuda   disekitar 

rumahnya (dusun talok) dengan pendekatan dan penuh kesabaran diajak untuk berbuat 

sesuatu kegiatan yang sifatnya positif yaitu membatik, mulai dari pemabuk, penjudi 

dan lain sebagainya, ia menceritakan yang dahulu setiap hari minum dan mabuk sudah 

berkurang minum dan mabuknya menjadi seminggu sekali, dan dari yang seminggu 
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sekali menjadi sebulan sekali, karena sibu dengan adanya kegiatan-kegiatan membatik 

akhirnya para pemuda dilingkungannya banyak yang meninggalkan kegiatan negative 

tersebut.Sampai saat ini pemuda-pemuda yang tergabung dalam kegiatan membatik di 

batik wijojo kusumo ini berjumlah 37 orang, dan dalam pengerjaannya pak adib tidak 

membatasi harus dikerjakan dirumahnya, namun bisa di bawa pulang atau dikerjakan 

berkelompok disekitaran dusun talok. Kegiatan seperti ini ia mulai sekitar bulan 

agustus 2010.Permintaan dari pemerintah untuk mengangkat ciri khas daerahnya 

seperti motif Kangkung , Lumbu, Singobarong , kopi, cengkeh, Koi, Lele. Per bulan 

produksinya sebanyak 16 potong batik ekslusif dan untuk yang tulis biasa setiap 

bulannya sekitar 25 potong. 

           Pak Adib menceritakan sampai saat ini untuk wilayah Kabupaten Blitar    hanya  

dialah satu-satunya pembatik yang ada, ceritanya dahulu memang ada bukti-bukti   

keberadaan batik blitar, dan ia berkeinginan untuk menghidupkan dan mengangkat 

kembali motif-motif batik dahulu seperti : Motif rampokan, tradisi rampokan 

merupakan sebuah tradisi bersih desa di blitar dimana seekor harimau (macan : bahasa 

jawa) dilepas di alun-alun kota dan dibunuh dengan tumbak (gladiator ala indonesia), 

Disebutkan bahwa rampog macan adalah upacara yang menjadi simbol pengusiran roh 

jahat dan tradisi ini warisan jaman Raden Brawijaya.Motif Singo Barong merupakan 

simbol pakaian batik adat untuk berperang mempertahankan sebuah kekuasaan. Kalau 

menggunakan Batik bermotif Singo Barong ini, maka yang memakai akan mempunyai 

Aura Wibawa tinggi untuk memimpin sebuah kekuasaan atau Organisasi apapun, 

biasanya dipakai oleh para Pejabat Pejabat Tinggi atau seorang pemimpin. Motif Koi 

penataran merupakan simbol pakaian batik yang mempunyai arti kesuburan, 
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kebahagiaan, keakrapan sesama manusia. Seseorang yang memakai Motif Koi 

penataran ini berarti seseorang tersebut mempunyai jiwa Bergotong royong dan saling 

membantu kepada sesama manusia tanpa Pamrih.Motif Koi penataran ini biasanya 

dapat dipakai oleh semua kalangan masyarakat. 

            Motif Kopi Blitar merupakan simbol paka ian batik yang mempunyai arti 

kepemimpinan yang berjiwa adil dalam memutuskan suatu masalah yang dihadapi 

disebuah perusahaan atau Instansi Pemerintah Daerah. Seseorang yang memakai motif 

Kopi blitar ini berarti seseorang tersebut berjiwa adil dalam memutuskan sebuah 

masalah.Motif Lumbu merupakan simbol paka ian batik yang mempunyai arti 

kepemimpinan yang dapat memimpin dimanapun dia berada dan dapat bergaul dengan 

semua kalangan mulai dari masyarakat bawah sampai atas, motif Batik Lumbu ini 

biasanya dipakai oleh seseorang pimpinan perusahaan atau pejabat daerah yang bisa 

ngasor kepada rakyatnya, seperti karakter pohon lumbu yang dapat hidup dimanapun 

tempatnya.Dalam berkarya adib memadukan motif-motif pakem tertentu yang bukan 

motif khas blitar dan dikreasikan dalam karyanya seperti Sidomulyo, parang rusak dan 

lain sebagainya 

     Banyak pesanan yang datang secara khusus bahkan ada juga yang meminta 

dibuatkan motif tertentu sesuai keinginan pemesan, Dalam pembuatan dan pengerjaan 

desainya adib memegang sentral namun tetap berdiskusi dengan teman-temannya 

dalam berkreasi. Dan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku batik seperti kain dan 

pewarna mengambil dari balai besar batik Yogyakarta, kabanyakan untuk pewarna 

yang bagus dan kuat masih diimport dari Jerman namun adib membelinya di 

gondanglegi malang.Menurutnya, bahan -bahan pewarna yang diimport dari jerman itu 
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sebenernya bahan baku dan buku cara pembuatan batik berasal dari jawa, akibat adanya 

penjajahan belanda di Indonesia maka buku-buku sejarah termasuk batik semua ada di 

Belanda dan Jerman.Selama ini produksi batik Joyo Kusumaberdasarkan pesanan dan 

belum memiliki keinginan untuk memproduksi secara masal, masih mempertahankan 

ekslusifitasnya, tawaran banyak datang dari mana-mana untuk mengisi butik-butik 

besar di jakarta, namun ia belum menerima tawaran itu, ia berprinsip selama masih bisa 

mempertahankan dan mengangkat ciri khas daerah maka orang-orang akan datang ke 

Kabupaten Blitar. Adib mengakui batiknya memang mahal karena menunjukkan 

kualitas, ciri khas dan eksklusif pembuatannya, kalau ada yang ingin batik murah ia 

sanggup untuk memberikan referensi tentang batik murah dimaksud. 

       Saat ini batik memang merupakan bagian dari kebudayaan yang sudah popular 

bagi masyarakat Indonesia.Bahkan batik sudah melekat pada keseharian 

masyarakat.Keadaan ini didukung oleh semakin banyaknya rumah industry batik yang 

muncul disetiap daerah berbagai karya motif baru Salah satu rumah insdustri tersebut 

adalah rumah industri batik “Djojo Koesomo”bersal dari Dusun Talok Desa Pojok 

Kecamatan Garum Kabupaten Blitar yang didirikan oleh adib arifianto.Motif –motif 

yang dihasilkan merupakan motif yang terinspirasi dari lingkungan sekitar.Motif batik 

tresebut dibuat berdasarkan beberapa factor lain :  

(1)keinginan desainer memperkenalkan potensi daerahya (2)keinginan memperkaya 

ragam motif yang dibuat (3)kieingian melestarikan warisan tradisi,(4)keinginan 

menyampaikan pesan melalui karya,(5)berdasarkan pesanan.Motif batik padarumah 

industry batik tersebut merupakan motif yang lengkap dengan ornamen motif dan isen 
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isen motif,walaupun pada ornamen hanya terdapat ornament utama tanpa ornament 

tambahan.  

1.2.Rumusan Masalah:  

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu 

penyederhanaan tentang startegi pengusaha batik dalam meningkatkan pendapatan 

buruh di Dusun Talok Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Oleh karena 

itu, penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana strategi 

pengusaha batik Djojo Koesoemoe dalam meningkatkan pendapatan buruh? 

1.3.Tujuan Penelitian:   

 Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian ini terkait batik 

sebagai pengentas pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis bagaimana strategi pengusaha batik dalam meningkatkan pendapatan.   

 

1.4.Manfaat Penelitian:    

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitiaan ini diharapkan dapat memperkuat dan mengembangkan konsep 

sosiologi tentang Fungsionalisme Struktural Talcott Parson dalam mengkaji 

fenomena strategi pengusaha batik dalam meningkatkan pendapatan buruh. 

b. Mendiskripsikan secara objektif mengenai strategi pengusaha batik dalam 

meningkatkan pendapatan buruh.  

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi 

penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengusaha batik  kabupaten 

blitar tentang strategi pengusaha batik dalam meningkatkan pendapatan. 

b. Sebagai informasi bagi buruh batik di dusun talok kabupaten blitar, tentang 

bagaimana cara yang harus dilakukan supaya pendapatanya meningkat   bagaimana  

strategi pengusaha batik dalam meningkatkan pendapatan.  

c.  Diharapakan dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan 

penulis dalam upaya memperdalam ilmu strategi  peningkatan pendapatan  

khususnya mengenai strategi pengusaha batik dalam meningkatkan pendapatan 

buruh.  

d. Diharapkan untuk dinas terkai (Koperasi dan UKM,sebagai acuan dalam 

pembuatan kebijakan) 

1.5.DEFINISI KONSEP  

1.5.1 Strategi 

Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh, terpadu yang mengaitkan 

keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang 

untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan 

yang tepat oleh perusahaan. (FandyTjiptono, 2008: 3)   

Strategi adalah kekuatan motiasi untuk stekeholders,seperti 

manajer,karyawan,onsumen,komunitas,pemerintah,dan sebagainya ,yang baik secara 

langsung maupin tidak langsung meneima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan 

oleh semua tindakan yang di lakukan oleh perusahaan.(R.A,Supriyono,1990:11)   
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15.2.  Pengusaha  

Pengusaha adalah seorang pemimpin ekonomi yang memiliki kemampuan 

untuk mendapatkan peluang secara berhasil mata dagangan baru ,teknik baru,sumber 

pemasukan baru,beserta pabrik,peralatan,manajemen,tenaga buruh yang diperlukan 

dan mengorganisasikannya ke dalam suatu teknik pengoprasian perusahaan.(Astim 

Riyanto dan Arifah,2000:3).     

Pengusaha adalah orang pribadi atau badar dam bentuk apapun yang alam 

kegiatan usaha atau pekejaanya menghasilkan barang,mengimpor barang,mengekspor 

barang atau melakukan usaha diluardaerah,melakukan usaha jasa,atau memanfaatkan 

jasa dari luar daerah.(Eko Sujatmiko,2014:247)   

c.Batik  

Batik adalah gambar yang ditulis pada kain dengan mempergunakan malam 

sebagai media sekaligus penutup kain batik.(Yudoseputro,2000:98).   

Batik adalahsehelai kain yang diulis dengan cara menggunakan cantng,berpola 

dan memiliki kekhasan tersendiri suai dengan ceritaatau asal usul(Arifah,2000:3) . 

1.6. METODE PENELITIAN   

 Metode pengumpulan data dari dilaksanakannya penelitian skripsi yang 

dilakukan  di Dusun Talok,Desa Pojok,Kecamatan Garum Kabupaten Blitar sebagai 

berikut: 

1.6.1 Pendekatan Penelitian   

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang ditujukan untuk melakukan deskripsi dan anilisis terhadap; fenomena, 
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peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi dari setiap individu maupun pada kelompok 

tertentu(Susilo.Wilhelminus Harry : 2010). Penelitian ini peneliti bermaksud untuk  

memperoleh sebuah gambaran kehidupan sosial ekonomi buruh batik di dusun talok. 

Untuk memperoleh gambaran 

yang lebih mendalam tentang fenomena buruh musiman dengan menggunkan peneltian 

kualitatif pendektan fenomenologi. 

1.6.2  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang meneliti 

fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, 

dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif. Penjelasan tersebut 

menunjukkan bahwa, karakteristiuk penelitian studi kasus pada umumnya sama dengan 

karakteristik penelitian kualitatif pada umumnya. Seperti telah dijelaskan di depan, 

karakteristik penelitian kualitatif dilandasi oleh tujuan utamanya yaitu untuk menggali 

substansi mendasar di balik fakta yang terjadi di dunia. Secara khusus, penelitian studi 

kasus memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis penelitian 

kualitatif yang lain. Kekhususan penelitian studi kasus adalah pada cara pandang 

penelitinya terhadap obyek yang diteliti. Dari cara pandang yang berbeda ini, 

menimbulkan kebutuhan metoda penelitian yang khusus, yang berbeda dengan jenis 

penelitian kualitatif yang lain. 

 

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti menangkap keadaan 

sebenarnya dari obyek yang diteliti. Alasan pemilihan lokasi ini dikemukakan dengan 
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mengaitkan antara kekhasan lokasi dan permasalahan penelitian(Hamidi :2007). Dalam 

Penelitian ini Lokasi yang diambil adalah dudun talok desa pojok kabupaten blitar.  

 

1.6.4 Subyek Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan atau dipilih oleh peneliti harus sesuai atau 

cocok untuk memperoleh jawaban atas masalah yang ingin diselesaikan dan disamping 

itu harus praktis sesuai dengan tenaga, fasilitas, dan kesanggupan.  

Penentuan subyek penelitian ini teknik yang digunakan adalah Teknik 

Purposive Sampling adalah suatu “strategi jika seseorang menginginkan agar dapat 

memahami sesuatu mengenai kasus-kasus terpilih tertentu tanpa membutuhkan (atau 

berhasrat) untuk menggeneralisasi kepada semua kasus seperti itu”. Peneliti 

menggunakan purposive sampling untuk meningkatkan kegunaan informasi yang 

diperoleh dari sample yang sedikit. Sampling bertujuan membutuhkan informasi yang 

diperoleh atau diketahui itu dalam fase penghimpunan data awal mengenai variasi di 

antara sub-subunit sebelum sampel dipilih. Peneliti pada mulanya menelusur informan, 

kelompok-kelompok, tempat-tempat, atau peristiwa-peristiwa kunci yang mempunyai 

informasi yang kaya dari mereka, sub-subunit dipilih untuk kajian yang lebih dalam. 

Dengan perkataan lain, sample-sampel ini dapat dipilih karena merekalah agaknya 

yang mempunyai pengetahuan banyak dan informatif mengenai fenomena yang sedang 

diinvestigasi oleh peneliti. (Komarudin, 2005). Subyek yang dipilih oleh peneliti 

berdasarkan uraian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik usaha batik di desa (pak Adib) 
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2. Buruh di usaha Batik  (bagian pemasaran =1 orang )  (bagian biasa atau membatik 

dirumah =4 orang)  

 

1.6.5 Sumber Data   

Jenis data  kualitatif yang dimabil dalam penelitian merupakan  sumber data 

Primer dan sumber  Data Sekunder  (Sarwono,Jonathan :2006) adalah :  

a. Sumber data primer : diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti berupa teks 

hasil wawancara dan observasi dari pengamatan buruh batik. Data tersebut dapat 

diperoleh dengan melihat langsung kehidupan sosial buruh dan mewawancari buruh 

batik yang bekerja sebagai buruh batik di susun talok . Alasan peneliti menggunakan 

sumber data primer adalah untuk memperoleh informasi tentang strategi pengusaha 

batik dalam meningkatkan pendapatan  

b.  Sumber data sekunder : data sekunder berupa data - data yang sudah tersedia dan    

dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca dan melihat. Data sekunder ini 

merupakan data yang dapat diambil dan mendukung hasil penelitian yang telah 

diamati yaitu data yang berkaitan dengan kehidupan sosial buruh musiman yang 

bekerja di industri batik dusun talok . Pengambilan data dari dokumen di industry 

batik dusun talok maupun data dari buruh batik langsung. sumber data yang 

diperoleh dari arsip-arsip, internet,data pengusaha batik dan yang berkaitan dengan 

konteks penelitian.   
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1.6.6  Teknik Pengumpulan Data  

Dalam pengamatan ini data yang diperoleh, dikumpulkan dengan cara : 

a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dengan cara datang 

dan melakukan praktek kerja lapangan di lokasi pengamatan. Observasi 

sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik yang lain. Dimana observasi tidak terbatas pada 

orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Dimana dalam melakukan 

penelitian peneliti mengamati secara langsung obyek penelitian untuk 

memperoleh gambaran kebenaran dari data yang didapat. 

b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan               

tanya jawab langsung kepada beberapa buruh di dusun talok.Penelitian ini 

menggunakan penelitian terstruktur. Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,Lexy J. :2012).Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang sangat terbuka, jawabannya lebih luas dan bervariasi bentuk 

pertanyaan yang diajukan sangat terbuka, hampir tidak ada pedoman yang 

digunakan sebagai kontrol. Begitu pun dengan jawabannya dari subyek atau 

terwawancara, dapat sangat luas dan bervariasi 

(Herdiansyah,Haris.:2010).Pertanyaan dapat berkembang dengan dipengaruhi 

jawaban informan. Kebebasan diberikan pada informan untuk menjawab 

dengan tidak menutup kemungkinan menyimpang dari persoalan. Wawancara 
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tidak terstruktur digunakan untuk menggali data secara mendalam. Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana Strategi Pengusaha 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Buruh yang berada di dusun talok desa pojok 

kabupaten blitar. 

c. Studi Dokumentasi merupakan mengumpulkan data dengan membaca literatur 

buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas sebagai bahan 

referensi yang relevan. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah berupa foto-foto dari lokasi penelitian, berkas-berkas yang bisa 

menunjang data dalam penelitian ini, kemudian data tersebut dikaji kembali 

dengan maksud untuk melengkapi data-data yang diperoleh sebelumnya. Sifat 

utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang 

kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. 

1.6.7  Teknik  Analisis Data 

Menurut HB. Sutopo (2002: 34-37) dalam analisa data dengan interaktif, 

setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis melalui 3(tiga) komponen yaitu, 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketiga komponen tersebut 

saling berinteraksi dengan proses pengumpulan data sehingga merupakan suatu siklus 

: Komponen-komponen dalam analisa data tersebut dijelaskan sebagai berikut :  

a. Pengumpulan Data 

Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan metode pengumpulan data yang 

telah diuraikan sebelumnya, yang terdiri dari wawancara,observasi serta analisa 

dokumen. Pengumpulan data terus dilakukan dengan cara selama data yang diperlukan 
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belum memadai dan akan dihentikan apabila data yang diperlukan telah memadai untuk 

pengambilan keputusan. 

b. Reduksi Data 

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan pengabstrakan 

data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.Proses ini berlangsung secara  terus 

menerus dari tahap awal sampai berakhirnya laporan akhir pengamatan. 

c. Sajian Data 

Dengan melihat suatu penyajian data, pengamat akan mengerti apa yang terjadi 

dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa atau tindakan lain. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Pada awalnya kesimpulan tersebut kurang jelas kemudian semakin meningkat 

lebih jelas karena mempunyai landasan yang kuat.Kesimpulan akhir tidak akan terjadi 

sampai proses pengumpulan data berakhir 

 

 

 

 




