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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) harus dapat 

memberikan manfaat bagi kreditor dan debitor. Sejalan dengan itu UU 

Kepailitan juga harus secara maksimal memberikan perlindungan yang 

seimbang bagi kreditor dan debitor. UU Kepailitan diadakan untuk 

memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditor untuk 

menjamin piutang kreditor dalam hal debitor melakukan wanprestasi atas 

kewajibannya.
1
 

 

Manfaat dan perlindungan bagi para kreditor adalah untuk menjamin 

piutang kreditor dalam hal debitor melakukan wanprestasi atas 

kewajibannya yang merupakan bagian dari asas kepastian hukum menurut 

Sudikno Mertokusumo jaminan hukum harus dijalankan dan berhak 

menurut hukum untuk dapat memperoleh haknya.
2
 Dalam hal ini kepastian 

hukum menciptakan iklim usaha kondusif dalam memberikan jaminan yang 

diperlukan oleh kreditor dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
3
 

                                                           
1
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Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang 

memiliki fungsi:
4
 

1) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa 

debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggungjawab 

terhadap semua hutang-hutangnya kepada kreditor; dan 

2) Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan 

kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-

kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai 

suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan 

satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan Pasal 

1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. 

Maksud dan tujuan dibentuknya lembaga kepailitan oleh lembaga yudikatif 

adalah
 5

: 

1) Untuk menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditor 

pada waktu  yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitor; 

2) Untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak 

istimewa yang menurut haknya dengan cara menjual barang milik 

debitor atau menguasai sendiri tanpa memperhatikan lagi kepentingan 

debitor atau kreditor lainnya; dan 

3) Untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan debitor sendiri 

misalnya saja debitor berusaha untuk memberikan keuntungan kepada 

                                                           
  

4
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(Surabaya : LaksBang Justitia Surabaya, 2015), hal. 63. 
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seseorang atau beberapa kreditor tertentu, yang merugikan kreditor 

lainnya, atau debitor melakukan perbuatan curang dengan melarikan 

atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitor yang 

bertujuan melepaskan tanggungjawabnya terhadap para kreditor. 

 

Terkait dengan hal tersebut, maka penjelasan UU Kepailitan Bagian 

I Umum angka 3 yang menjabarkan mengenai azas keadilan dalam 

kepailitan yang mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai 

kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang 

berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-

wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan 

masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor 

lainnya. Salah satu bentuk jaminan yang diperlukan oleh kreditor dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya diatur dalam, Pasal 24 ayat (1) UU 

Kepailitan adalah ketika debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan 

pengadilan niaga, maka sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, 

debitor pailit kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus, mengelola, 

dan menguasai kekayaannya termasuk harta pailit.
6
 Selanjutnya pengadilan 

niaga mengangkat kurator sekaligus mengangkat hakim pengawas, untuk 

melakukan pengurusan dan membereskan terhadap harta debitor pailit dan 

mengadakan rapat kreditor, ketika debitor tidak menawarkan rencana 

perdamaian atau rencana perdamaian tidak diterima oleh rapat atau 

                                                           
6
    Indonesia, Undang-undang  Nomor 37 tahun  2004, Tentang Kepailitan dan 
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     Kewajiaban Pembayaran Utang, LN RI  Nomor 135, Tambahan LN RI  3778, Pasal 
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pengesahan perdamaian ditolak, maka demi hukum harta pailit berada dalam 

keadaan Insolvensi (kebangkrutan/pailit), harta pailit akan dijual oleh 

kurator, atas hasil penjualan itu kurator akan membagikan kepada masing-

masing kreditor dalam rangka melunasi utang-utang debitor. 

 

Dalam melakukan pembagian atas hasil penjualan aset debitor akan 

dilakukan oleh kurator kepada masing-masing kreditor dalam rangka 

melunasi utang-utang debitor. Pembagian ini merupakan suatu proses yang 

paling penting dalam kepailitan karena hal ini menyangkut pengembalian 

atas kewajiban debitor pailit terhadap kreditor, dalam prakteknya pembagian 

aset umumnya dilakukan dengan penjualan aset dan hasilnya dibagikan 

secara proporsional dalam bentuk uang tunai kepada kreditor. Berdasarkan 

Pasal 188 UU Kepailitan, hakim pengawas dapat memerintahkan kepada 

kurator untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah 

dicocokkan sebagaiamana dinyatakan:
7
 

“Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, 

Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor 

yang piutangnya telah dicocokkan”.  

 

Berkaitan dengan pelaksanaan pembagian piutang dalam UU 

Kepailitan, kurator harus membuat  daftar pembagian sebagaimana yang 

dinyatakan dalam Pasal 189 ayat (1) dan (2) yang menyatakan : 

                                                           
7
   Edward Manik, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan 

Kewajiban  Pembayaran Utang, (Bandung : Mandar Maju, 2012), hal. 172.  
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(1) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk 

dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. 

(2) Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk 

didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang 

dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib 

diterimakan kepada Kreditor.
8
 

 

 

Untuk melakukan pembagian terhadap hasil penjualan harta debitor, 

kurator harus mengklasifikasikan antara kreditur dalam hukum kepailitan 

dikenal dengan adanya 3 jenis kreditur antara lain :   

Pertama adalah Kreditor Separatis yaitu kreditor pemegang jaminan 

kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu Gadai, 

Hipotik dan Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah); 

Kedua adalah Kreditor Preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak 

mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan 

istimewa. Kreditor Preferen terdiri dari Kreditor preferen khusus, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan Kreditor Preferen 

Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata; 

Ketiga adalah Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk 

dalam Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 

KUH Perdata). 

                                                           
8
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Terhadap pembagian hutang yang telah dibuat oleh kurator apabila 

ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pembagian tersebut maka sesuai 

dengan Pasal 193 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa : 

(1) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut 

dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada 

Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti 

penerimaan. 

(2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampirkan pada daftar pembagian.
9
  

 

Putusan pengadilan mengenai keberatan dapat dilakukan Perlawanan oleh 

kreditor (yang keberatan atas daftar piutang), kurator atau setiap kreditor 

dapat mengajukan permohonan Kasasi hal ini dinyatakan dalam Pasal 196 

ayat (1) dan (2) UU Kepailitan yang menyatakan : 

(1) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 194 ayat (6), Kurator atau setiap Kreditor dapat 

mengajukan permohonan kasasi. 

(2) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13
10

. 

 

Ketika piutang para kreditor telah dicocokkan, maka pembagian 

hasil penjualan boedel pailit dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip-

prinsip sebagai berikut:
11

  

1) Prinsip pari passu prorata parte, yaitu utang yang dimiliki debitor 

terhadap banyak kreditor akan dibagi terhadap beberapa kreditur 

secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor 

                                                           
9
   Ibid, hal 106 
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   Ibid, hal 108 
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  M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Pratik di  Peradilan,    

Cetakan   ke -4, (Prenadamedia Group), hal. 27. 
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itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam 

menerima pembayaran tagihan, prinsip ini menekankan pada 

pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap 

kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan 

proporsinya; 

2) Prinsip paritas creditorium yang dianut dalam hukum kepailitan 

merupakan ketentuan operasional lebih lanjut dari Pasal 1131 KUH 

Perdata yang berbunyi : 

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun 

yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru 

akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala 

perikatan perseorangan” 

 

Selanjutnya pada Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi :  

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi 

semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan 

penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut 

keseimbanganya itu menurut besar kecilnya piutang masing-

masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada 

alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. 

 

Selain berpegang pada kedua prinsip tersebut di atas, untuk dapat 

melakukan pembagian hasil penjualan aset-aset kepada kreditor, maka harus 

diikuti sepenuhnya aturan main, baik yang terdapat dalam undang-undang 

kepailitan maupun yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-

undangan lainnya, adapun faktor-faktor pembagian harta pailit adalah 

sebagai berikut:
12
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  Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, (Bandung : PT. Citra Aditya  

Bakti, 2014),  hal. 161. 
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1. Harta yang bukan harta pailit harus dikeluarkan terlebih dahulu; 

2. Seluruh utang harta pailit juga harus dikeluarkan dari harta pailit;  

3. Kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan piutangnya; 

4. Kreditor separatis menduduki urutan tertinggi, kecuali ditentukan lain 

oleh undang-undang; 

5. Ongkos-ongkos kepailitan menduduki urutan tertinggi setelah kreditor 

separatis dan harus dibebani kepada setiap setiap kreditur preferensi 

yang bukan separatis; 

6. Piutang yang diistimewakan untuk barang tertentu lebih didahulukan 

daripada piutang diistimewakan secara umum; 

7. Piutang yang diistimewakan secara umum mempunyai urutan 

didahulukan sesuai nomor penyebutannya dalam KUHPerdata; 

8. Piutang kreditor konkuren dibagi secara prorata; 

9. Apabila ada kelebihan aset dari piutang, diserahkan kembali kepada 

debitor pailit; 

10. Hak kreditor preferen dan separatis dalam kepailitan dan likuidasi. 

 

Dalam praktek, pelaksanaan pembagian hasil penjualan aset-aset 

debitor kepada kreditor menimbulkan permasalahan, yaitu dalam hal 

pembagian tersebut dilakukan kepada kreditor preferen dan kreditor 

separatis, hal ini sebagaimana terlihat dalam perkara kepailitan dalam 

putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst 

Jo Putusan Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt.Sus/2009 yang telah 

diputuskan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali No. 070 
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PK/Pdt.Sus/2009 antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta 

Tanah Abang II (kreditur preferen) selaku Pemohon Peninjauan 

Kembali/dahulu Pemohon Kasasi II/Pelawan II, melawan Darwin 

Marpaung, S.H., M.H., dari MAAS Law Office selaku kurator PT. Artika 

Optima Inti (dalam pailit) selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu 

Termohon Kasasi/Terlawan dan PT. Bank Mandiri (persero) selaku Turut 

Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon kasasi I/Pelawan I. 

 

Perkara No. 070 PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 September 2009 yang 

diambil dalam studi kasus penelitian ini adalah penting walaupun relatif 

cukup lama karena subjek perkara ini, yaitu Kantor Pajak menjadikan studi 

kasus ini sebagai yurisprudensi tetap dalam perkara-perkara lainnya, 

termasuk diantaranya dalam perkara kemudian yang juga diambil dalam 

penulisan ini, yaitu Perkara No. 24/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby Jo. 

Putusan Pailit No. 06/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby tanggal 21 Nopember 2014 

antara Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto sebagai Pelawan dengan Tim 

Kurator PT Integra Lestari sebagai Terlawan. 

 

Pokok permasalahan dalam Perkara No. 070 PK/Pdt.Sus/2009 

tanggal 30 September 2009 adalah bahwa Kurator telah selesai menjual 

boedel pailit PT. Artika Optima Inti (dalam pailit) dengan nilai penerimaan 

bersih sebesar Rp. 34.288.215.543.- (tiga puluh empat milyar dua ratus 

delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh 

tiga rupiah) bahwa hasil penjualan boedel pailit tersebut telah diumumkan 
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oleh Kurator dalam daftar pembagian harta pailit yang telah disetujui oleh 

hakim pengawas dalam perkara Kepailitan No. 

22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2009 dengan uraian 

dibawah ini sebagai berikut:
13

 

 

 

Tagihan Yang Diakui : 

1. Pembayaran gaji karyawan :  Rp.   46.945.193.960,11 

2. KPP Maluku dan  : Rp.   31.508.525.566,- 

KPP Jakarta Tanah Abang II 

3. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk : Rp. 711.123.766.766,14 

 

Penerimaan : 

 Jumlah Penerimaan :  Rp. 43.978.519.780,- 

 Jumlah Pengeluaran : Rp.   9.690.304.237.- 

 Penerimaan Bersih : Rp.  34.288.215.543.- 

 

Pembagian : 

 Gaji karyawan 40% :  Rp. 13.715.286.217,28,- 

 KPP Maluku dan : Rp.   9.690.304.237.- 

KPP Jakarta Tanah Abang II 

 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk : Rp.  34.288.215.543.- 

40%. 

 

                                                           
13

 Putusan No. 070 PK/Pdt.Sus/2009, hal, 4, Direktorat Putusan Mahkamah Agung                  

Republik Indonesia, hal 4.  
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Terhadap pembagian tersebut, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

selaku kreditor separatis yang memiliki piutang sebesar Rp. 

711.123.766.766,14 (tujuh ratus sebelas milyar seratus dua puluh tiga juta 

tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam koma empat 

belas rupiah) tidak menerima hasil penjualan boedel pailit tersebut, 

sementara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang II 

(kreditor preferen) selaku kreditor preferen yang memiliki tagihan yang jauh 

lebih kecil sebesar Rp. 25.273.862.760,- (dua puluh lima milyar dua ratus 

tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh rupiah) mendapatkan 

pelunasan seluruhnya. 

 

Atas putusan perkara No. 22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai 

Pembagian boedel pailit tersebut  PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk selaku 

kreditor separatis dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah 

Abang II selaku kreditor preferen mengajukakan Kasasi dengan perkara No. 

124 K/Pdt./Sus/2009 tanggal 23 April 2009 dimana dalam putusanya 

menguatkan putusan perkara No. 22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst, atas 

putusan Kasasi tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah 

Abang II (kreditor Preference) mengajukan Peninjauan Kembali No. 70 

PK/Pdt.Sus/2009 namun dalam putusannya mengabulkan permohonan 

Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang II dan mengalahkan PT. Bank Mandiri 

(Persero), Tbk selaku kreditor separatis. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan 

membahas topik : “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Atas 

Pembagian Hasil Penjualan Boedel Pailit Terhadap Kreditor Preferen 

Oleh Kurator (Studi Kasus Perkara Nomor : 070/PK/PDT.SUS/2009)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, 

maka penulis merumuskan adanya beberapa permasalahan hukum, sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana UU Kepailitan memberikan perlindungan hukum bagi 

kreditor separatis dalam memperoleh pembagian dari hasil penjualan 

boedel pailit ? 

2) Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh kreditor separatis untuk 

melindungi dan menjamin hak-haknya dalam pembagian penjualan hasil 

boedel pailit, dikaitkan pula dengan penelitian studi kasus perkara 

nomor 070/PK/PDT.SUS/2009 ? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini dilakukan adalah 

untuk: 
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a. Mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan ketentuan 

tentang hak-hak dan perlindungan hukum bagi kreditor 

kreditor separatis dalam memperoleh pembagian dari hasil 

penjualan boedel pailit. 

b. Mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang seharusnya 

dilakukan oleh kreditor separatis untuk melindungi dan 

menjamin hak-haknya dalam pembagian penjualan hasil 

boedel pailit, dikaitkan pula dengan penelitian ini studi kasus 

Perkara Nomor : 070/PK/PDT.SUS/2009. 

 

1.3.2.  Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penulisan ini terbagi secara menjadi 2 (dua), yaitu 

manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yang akan 

penulis jabarkan sebagai berikut: 

a) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum serta 

menambah dan melengkapi literatur yang telah ada di bidang 

hukum perdata, khususnya hukum kepailitan. 

b) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan referensi bagi kreditur mengenai 

pengaturan praktis tentang hak-hak dan diharapkan dapat 

memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam 

bidang ilmu hukum perdata,  khususnya tentang hukum 
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kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, 

mengingat permasalahan ini merupakan pemasalahan pokok 

yang sering dihadapi oleh para kreditor jika terjadi pailit 

terhadap suatu perusahaan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

 

Dalam penulisan tesis perlu adanya suatu uraian mengenai susunan 

dari penulisan yang dibuat agar pembahasan teratur dan terarah pada 

masalah yang sedang dibahas untuk itu tesis ini akan dibagi ke dalam 5 

(lima) bab untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan 

pembaca mempelajarinya,  maka  tesis  ini  disusun sedemikian rupa secara 

sistematis, jelas dan lengkap adalah  sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan 

Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka 

Teori dan Kerangka Konsep dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan mengenai teori - teori mengenai 

pengertian pailit, permohonan pailit, proses pailit, akibat 

pailit, kurator, kreditur separatis, kreditur preferen dan hal 

yang berkaitan dengan subyek penelitian yang akan 
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digunakan penulis dalam membedah dan menguraikan 

permasalahan yang ada dalam Penelitian tersebut. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini, terdiri dari uraian mengenai pengertian metode 

penelitian, tujuan penelitian, dan jenis data berdasarkan 

sumbernya dan diakhiri dengan pengolahan dan analisa bahan 

hukum. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan menguraikan secara spesifik mengenai 

penjabaran perlindungan hukum terhadap piutang PT Bank 

Mandiri, Tbk sebagai kreditor separatis dalam perkara 

kepailitan nomor 070/PK/PDT.SUS/2009 berdasarkan asas 

kepastian hukum dan asas keadilan disandingkan dengan 

piutang kantor pajak sebagai kreditor preferen dalam 

pembagian hasil boedel pailit berdasarkan UU Kepailitan dan 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 Jo Undang-

Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (UU Perpajakan). 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran, 

mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah 

penelitian berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab-bab terdahulu juga dikemukakan saran sebagai 

solusi atau alternatif pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




