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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pakistan adalah negara di Asia Selatan yang 

berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Iran di 

sebelah barat, Afghanistan di sebelah barat laut, Cina di 

sebelah utara, dan India di sebelah timur dan tenggara. 

Pakistan membentang sepanjang 1.600 km dari Laut Arab 

di selatan hingga Pegunungan Himalaya besar di utara. 

Bagian dari batas utara meliputi wilayah Kashmir. 

Sebelum menjadi sebuah negara, Pakistan merupakan 

wilayah bagian dari India namun,Pakistan memisahkan 

atau memerdekakan diri dari India karena dalam masa itu 

terdapat dua organisasi. Organisasi tersebut sangat 

berpengaruh yaitu agama Hindu yang diwakili oleh Partai 

Kongres pada tahun 1885, dan Liga Muslim pada tahun 

1906, selanjutnya dua organisasi yang dari awalnya 

mampu bekerja sama.Namun, setelah pemilihan umum 

dengan berjalannya waktu yang dimenangkan oleh Partai 

Kongres terjadilah konflik perbedaan pendapat. Sehingga 

timbul pemikiran dari Liga Muslim untuk membentuk 

Negara sendiri yang berbasis muslim. Pada akhirnya 

pemisahan wilayah ini disetujui oleh pemerintah Inggris 

tahun 1947. Pembagian wilayah antara India dan Pakistan 

didasarkan pada prinsip Partition, pada intinya 

menyatakanwilayah mayoritas masyarakatnya beragama 

Hindu akan bergabung dengan India. Sedangkan wilayah 

mayoritas masyarakatnya beragama Islam akan bergabung 

dengan Pakistan. 

Pakistan sering berperang dengan India, dimana 

tahun 1949, terjadi perang terbuka dikarenakan konflik 

wilayah Kashmir, dan perang lainnya. Konsekuensi dari 

terjadinya adanya pemisahan wilayah ini membuat 

sebagian daerah harus dibagi menjadi dua wilayah 

kekuasaan. Persoalan muncul terkait wilayah Kashmir 
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yang mayoritas penduduknya Muslim tapi pemimpinnya 

Hindu 1 . Permasalahan mulai memanas ketika terjadi 

pemberontakan di Poonch pada Oktober 1947, yang 

disebabkan atas tindakan Maharaja Hari Singh yang 

melakukan pemecatan terhadap para tentara yang berasal 

dari warga Poonch, serta menggantikannya dengan tentara 

Hindu dan Sikh. Puncak pemberontakan terjadi pada 21 

Oktober 1947, ketika para pemberontak memproklamirkan 

berdirinya negara Azad Kashmir yang menjadi bagian dari 

Pakistan2. 

Keadaan yang semakin tidak terkendali membuat 

penguasa Kashmir, Maharaja Hari Singh, meminta 

bantuan kepada negara India. Permohonan bantuan 

tersebut sepertinya dimanfaatkan oleh India untuk 

mendapatkan Kashmir. Untuk mendapatkan bantuan 

militer dari India, Maharaja Hari Singh diminta India 

untuk menandatangani Instrument of Accession yang 

menyatakan Kashmir akan berintegrasi ke dalam bagian 

India.  Maharaja Singh bersedia menandatangani 

persetujuan tersebut maka, pada tanggal 27 Oktober 1947, 

India mulai intervensi  di Kashmir3. 

 Wilayah Kashmir diperebutkan karena memiliki 

letak yang strategis yaitu terletak di kaki Gunung 

Himalaya yang memiliki pemandangan indah, dengan 

sungai-sungai yang mengalir. A garde of eternal 

springand an iron fort to a palace of kings menjadi 

julukan Kashmir atas keindahan alamnya yang luar biasa 

dan wilayah Kashmir memiliki keuntungan yang sangat 

menggiurkan dari segi ekonomi yang merupakan pusat 

                                                            
1 Dhuroruddin Mashad, Kashmir: Derita yang tak kunjung usai 
(Jakarta: Khalifa,  2004),hlm.2. 
 
2Sumit Ganguly, “ Wars Without End : The Indo-Pakistani 
Conflict (eds.)”, The Annuals of The American Academy of Political 
and Social Science , Vol 541, September, hlm. 169. 
3Ibid. 
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industri wol, karpet, dan memiliki tanah yang subur dan 

dibidang militer lembah di Kashmir adalah tempat yang 

strategis bagi pertahanan negara dengan wilayahnya yang 

memiliki topografi pegunungan, serta merupakan wilayah 

dengan perbatasan dengan banyak negara mengelilinginya. 

Posisi Kashmir yang berada di tengah-tengah 

menimbulkan memiliki keuntungan geopolitik tertentu, 

posisi seperti inilah yang semakin menyebabkan Kashmir 

diperebutkan. 

Selain dari segi ekonomi dan militer alasan Pakistan 

mermpertahankan wilayah Kashmir dengan berpedoman 

penduduk di Kashmir mayoritas Islam, sehingga wilayah 

Kashmir dinilai sebagai wilayah yang penting bagi 

Pakistan. Selain itu, Kehidupan Pakistan yang bergantung 

dilihat dari segi alam yang hampir semua sumber sungai di 

Pakistan terletak di Kashmir dan bangunan untuk 

pengairan Pakistan tergantung kepadanya
4
. Sungai-sungai 

yang berhulu di Kashmir seperti sungai Indus, helem, dan 

hemab jika dikuasai negara lain mungkin 19 juta hektare 

tanah pertanian Pakistan akan hancur dan tidak akan 

berkembang. Wilayah Kashmir yang memiliki Gunung 

bersalju di Nanga Parbat, 8126 meter dari lembah Leader 

dan Sindh, Danau Trout, Gletser Thajiwa, Hutan 

Sonamarg yang mengesankan dan pemandangan di 

Ladakh yang kerap disebut “Tibet kecil” adalah surga 

dunia di kawasan Kashmir dan hanya bisa melihat 

pemandangan menakjubkan ini hanya di Kashmir dapat 

juga dijadikan tempat pariwisata dan artifisial yang 

menarik untuk dikunjungi 5 . Melihat potensi wilayah 

                                                            
4http://www.academia.edu/28297640/KONFLIK_INDIA-
PAKISTAN_DALAM_PERSENGKETAAN_KASHMIR_PASCA_KEMERDEK
AAN_ANAK_BENUA_SUB-KONTINEN (diakses pada tanggal 27 Juli 
2017) pukul 02:42 
5http://katalogwisata.com/wisata-di-kashmir (diakses pada tanggal 
24 Juli 2017) pukul 22:15 

http://www.academia.edu/28297640/KONFLIK_INDIA-PAKISTAN_DALAM_PERSENGKETAAN_KASHMIR_PASCA_KEMERDEKAAN_ANAK_BENUA_SUB-KONTINEN
http://www.academia.edu/28297640/KONFLIK_INDIA-PAKISTAN_DALAM_PERSENGKETAAN_KASHMIR_PASCA_KEMERDEKAAN_ANAK_BENUA_SUB-KONTINEN
http://www.academia.edu/28297640/KONFLIK_INDIA-PAKISTAN_DALAM_PERSENGKETAAN_KASHMIR_PASCA_KEMERDEKAAN_ANAK_BENUA_SUB-KONTINEN
http://katalogwisata.com/wisata-di-kashmir
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Kashmir yang cukup menguntungkan sehingga Pakistan 

akan tetap merembut wilayah Kashmir dari India. 

Namun persoalan muncul terkait wilayah Kashmir 

yang mayoritas penduduknya Muslim tapi pemimpinnya 

Hindu. Tetapi, seiring berjalannya waktu dan 

berkembangnya zaman kasus Kashmir tentang sengketa 

perbatasan semakin meluas. Disitulah Pakistan selalu 

berseteru dengan India untuk memperebutkan wilayah 

tersebut. Pakistan juga bergantung dengan Kashmir karena 

memiliki tiga aliran sungai yaitu Chenab, Jhelum dan 

Indus yang mengairi Pakistan. Selain itu, Pakistan juga 

memiliki ketergantungan terhadap India atas tiga sungai 

lainnya yang mengalir dari India ke Pakistan yaitu Sutlej, 

Beas, dan Ravi. Kashmir merupakan kunci ketahanan 

pangan bagi Pakistan dikarenakan apabila sungai-sungai 

tersebut tidak mengairi wilayah Pakistan maka yang 

mungkin terjadi masyarakat Pakistan akan dilanda 

kelaparan dan pemerintah Pakistan juga tidak dapat 

melakukan ekspor bahan-bahan pangan. Konflikpun 

menjadi lebih kompleks yang semula hanya persoalan 

wilayah berkembang menjadi konflik antar agama dan 

konflik aliran. Konflik tersebut di latar belakangi oleh 

kepentingan politik masing-masing negara yakni India dan 

Pakistan.  

Kedua negara ini mengklaim atas kekuasaan 

wilayah Kashmir yang hingga saat ini masih belum 

menemukan titik penyelesaian. Langkah politik dan 

militer yang dilakukan Pakistan dalam mendapatkan 

wilayah Kashmir pun tidak membuahkan hasil. Hal ini 

dikarenakan politik India yang dibantu oleh Amerika dan 

keunggulan India dalam bidang militer yang lebih unggul. 

Kemudian pada tahun 2003, diberlakukan gencatan 

senjata antara tentara India dan Pakistan di Kashmir. 

Gencatan senjata itu meliputi 230 kilometer perbatasan 

internasional yang tidak dipersengketakan di Kashmir, 

serta tapal-batas sengketa sepanjang 760 kilometer Garis 

Demarlkasi dan Gletser Siachen, dimana pasukan kedua 
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negara berhadapan satu sama lain. Gencatan senjata tak 

terbatas itu diusulkan oleh Pakistan untuk menghormati 

Hari Raya Idul Fitri. India menyetujui usul itu, tetapi 

menegaskan penyusupan kaum militan Islam ke wilayah 

Kashmir India juga harus dihentikan. Pakistan 

mengatakan, langkah itu dimaksudkan untuk memperbaiki 

hubungan bilateral dan menyatakan harapan gencatan 

senjata itu akan berlanjut dengan dialog baru6. 

Namun, upaya gencatan senjata tersebut bukan 

menjadi akhir dari konflik yang telah terjadi sejak tahun 

1965 ini.Seperti dilansir BBC, Minggu 12 Februari 2017, 

masih terjadi pertempuran akibat perebutan wilayah 

Kashmir. Pertempuran yang terjadi 

mengakibatkanmenewaskan dua prajurit, empat terduga 

militan dan satu warga sipil. Satu orang lainnya tewas 

dalam unjuk rasa yang terjadi usai bentrokan. Menurut 

otoritas setempat, para terduga militan bersembunyi di 

desa Frisal. Mereka kemudian terlibat baku tembak 

dengan polisi dan militer selama lebih kurang 10 jam7. 

Petinggi militer yang dikutip NDTV mengatakan 

bahwa para militan adalah anggota grup Hizbul 

Mujahideen dan Lashkar-e-Taiba. Pada saat operasi 

militer, kedua grup sedang menggelar pertemuan. Tiga 

militan berhasil melarikan diri. Sejumlah senjata disita 

dari para militan yang tewas. Tiga polisi dilaporkan 

terluka dalam baku tembak.Satu warga sipil yang tewas 

tertembak sedang berada di rumah saat baku tembak 

meletus. Begitu berita terjadinya bentrokan menyebar, 

                                                            
6
https://www.voaindonesia.com/a/a-32-a-2003-11-26-5-1-

85402567/63016.html (diakses pada tanggal 1 Maret 2018) pukul 

19:29 

7Willy Haryono. 2017. Baku Tembak di Kashmir Tewaskan Delapan 

Orang. http://m.metrotvnews.com/internasional/asia/5b27RXrk-

baku-tembak-di-kashmir-tewaskan-delapan-orang(diakses pada 

tanggal 1 Maret 2018) pukul 19:46 

https://www.voaindonesia.com/a/a-32-a-2003-11-26-5-1-85402567/63016.html
https://www.voaindonesia.com/a/a-32-a-2003-11-26-5-1-85402567/63016.html
http://m.metrotvnews.com/internasional/asia/5b27RXrk-baku-tembak-di-kashmir-tewaskan-delapan-orang
http://m.metrotvnews.com/internasional/asia/5b27RXrk-baku-tembak-di-kashmir-tewaskan-delapan-orang
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ratusan warga Kashmir India berunjuk rasa mengecam 

pasukan keamanan. Satu orang tewas dan 12 lainnya 

terluka setelah pasukan keamanan menembaki massa. 

Dan tidak berhenti di tahun 2017, baru-baru ini 

konflik perebutan wilayah Kashmir juga masih 

menjatuhkan korban. Sedikitnya 10 orang tewas akibat 

konflik perebutan kekuasaan wilayah Kashmir antara 

militer India dengan militan anti pemerintah. Peristiwa 

tersebut terjadi pada 19 Januari 2018. Pasca peristiwa 

tersebut, warga di wilayah perbatasan India dan Pakistan 

akhirnya di evakuasi. Penyebabnya masih sama seperti 

tahun-tahun sebelumnya bahkan sejak tahun 1965, yaitu 

saling tuding dan saling klaim wilayah kekuasaan. 

Sejak awal mula munculnya konflik perebutan 

wilayah Kashmir telah menjatuhkan jutaan lebih korban 

jiwa.Karena dalam setiap perang yang terjadi tentunya 

akan banyak menyisakan duka dengan munculnya banyak 

korban jiwa atas peperangan tersebut. Namun, bukan 

warga india atau Pakistan yang menjadi korban dalam 

sengketa tersebut. Namun, warga Khasmir sendirilah yang 

menjadi korban atas sengketa tersebut. Banyaknya korban 

yang timbul atas sengeketa tersebut tentunya membuat 

konflik ini semakin meresahkan, dengan asumsi kedua 

negara tersebut melakukan pelanggaran HAM berat.  

Kemudian pada Februari 2018, Direktur Intelijen 

Nasional Amerika Serikat (AS) Dan Coats. Memberi 

peringatan kepada Pakistan. Hal tersebut berkaitan dengan 

Pakistan yang sedang mengembangkan senjata nuklir jenis 

baru, termasuk senjata taktis jarak pendek. Peringatan 

tersebut juga terjadi akibat dari sekelompok milisi Jaish-e-

Muhammad yang berbasis di Pakistan menyerang Kamp 

Militer Sunjuwan di Jammu. Serangan itu menewaskan 

tujuh orang termasuk enam tentara. 

Dari dinamika konflik India dan Pakistan yang tidak 

kunjung usai, bahkan masih saja menjatuhkan korban 

tersebut, membuat peneliti tertarik untuk menganalisa 
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lebih lanjut terkait strategi yang digunakan Pakistan dalam 

konflik perebutan wilayah Kashmir ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana strategi Pakistan dalam merebut wilayah 

Kashmir? 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Membahas strategi Pakistan dalam merebut wilayah 

Kashmir dari India, maka teori yang digunakan untuk 

menganalisa konflik tersebut adalah dengan menggunakan 

Teori Aliansi : 

 

1. Teori Aliansi  

Stephen M. Walt mendefinisikan teori aliansi 

sebagai salah satu cara untuk menambah kekuatan 

dengan menggandeng aktor lain. Hal ini biasanya 

dilakukan ketika suatu negara berhadapan dengan 

ancaman dari negara lain, semakin besar ancaman 

yang dihadapi maka, akan semakin besar pula 

kemungkinan suatu negara yang lemah untuk 

membentuk aliansi8. Di dalam teori aliansi memiliki 

dua konsep tentang pola aliansi, yakni balancing dan 

bandwagoning.  

a. Bandwagoning  

Bandwagoning adalah sikap negara dengan 

melakukan pendekatan terhadap sumber ancaman 

tersebut. Strategi ini di ambil oleh negara yang 

lemah. sebuah negara yang lemah melakukan 

pendekatan atau berteman kepada negara lawan 

yang lebih kuat dan negara yang dianggap lebih 

kuat tersebut bebas mengambil untung dengan 

paksa apa yang diinginkan.Sama seperti 

                                                            
8http://hiluscious.com/pola-aliansi-dalam-hubungan-internasional-
balancing-bandwagoning (diakses pada tanggal 4 Agustus 2017) 
pukul 15:00 

http://hiluscious.com/pola-aliansi-dalam-hubungan-internasional-balancing-bandwagoning
http://hiluscious.com/pola-aliansi-dalam-hubungan-internasional-balancing-bandwagoning
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balancing, semakin tinggi tingkat aggregate 

power, kedekatan geografis, kemampuan militer, 

dan keagresifan sumber ancaman maka akan 

semakin tinggi pula kemungkinan suatu negara 

untuk menggabungkan diri dengannya. 

b. Balancing  

Balancing adalah beraliansi dengan negara 

lain untuk menghadapi ancaman dari luar. 

Beberapa negara akan bersatu ketika terdapat 

lawan kuat yang ingin menguasai wilayah. Sikap 

tersebut diambil karena sadar bahwa kekuatan satu 

negara saja tidak cukup kuat untuk mengalahkan 

negara lawan sehingga negara tersebut 

menggandeng negara lain untuk menyelesaikan 

suatu masalah dengan negara lain. Semakin kuat 

negara lawan, maka semakin kuat pula aliansi 

yang dibentuk oleh negara terkait untuk 

mengalahkan negara lawannya. Menurut Walt, 

seberapa besar tendensi suatu negara untuk 

membentuk aliansi itu dipengaruhi oleh empat hal: 

aggregate power, kedekatan geografis, 

kemampuan militer, dan tingkat keagresifan. 

Semakin tinggi atau besar level dari keempat hal 

tersebut maka semakin tinggi pula suatu negara 

akan membentuk aliansi untuk melawannya. 

Dalam mengaplikasikannya Strategi Pakistan dalam 

perebutan wilayah Kashmir yang dimaksud, penulis 

menggunakan tindakan teori aliansi untuk 

menganalisanya. Teori aliansi merupakan suatu tindakan 

atau gagasan yang dirancang untuk membantu 

penyelesaian terhadap suatu permasalahan dalam 

perebutan wilayah Kashmir. Konflik perebutan wilayah 

Kashmir antara Pakistan dan India sebagian negara besar 

melihat konflik tersebut menghimbau kedua negara untuk 

menghintakan peperangan. Namun, tindakan dari negara 

besar untuk menyelesaikan konflik tersebut tidak 

mempengaruhi intesitas terjadinya konflik. Kekuatan 
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Pakistan dari segi militer lebih lemah dari India dan India 

meminta bantuan kepada negara lain yakni Amerika 

membuat kemampuan India terus berkembang  dalam 

pembuatan rudal. Dimana India adalah salah satu prioritas 

utama Amerika yang memberi bantuan berupa dana atau 

keuangan untuk pembangunan India. Sehingga Pakistan 

berbuat hal yang sama untuk mengembangkan rudal. 

Pakistan pertama kali membuat rudal pada April 1988 

yang diberi nama Hatf-1, namun rudal Hatf-1 

memperlihatkan kelemahannya yang tidak dapat mencapai 

jarak yang diharapkan. Pada waktu yang sama rudal Hatf-

2, telah diuji coba mencapai sekitar 290 km, tetapi masih 

sama dengan rudal pertama tidak dapat diandalkan oleh 

Pakistan. Kemudian berlanjut rudal ketiga yaitu Hatf-3, 

namun juga masih memiliki kelemahan yang akurasinya 

kurangtepat 9 . Sehingga setelah Pakistan menunjukkan 

rudal-rudal ditunjukkan yang tidak sesuai harapan, 

Pakistan tetap berusaha mengembangkan rudal jenis yang 

baru dengan cara meminta bantuan kepada negara lain 

yakni, Cina dalam kerjasama militer. Sejak penandatangan 

“Boundary Agreement” pada 3 Maret 1963 antara Cina 

dan Pakistan menyangkut wilayah Kashmir, mengalami 

perkembangan yang signifikan hubungan kedua negara 

tersebut. Cina adalah sekutu yang paling konsisten dalam 

membantu Pakistan dari segi pertahanan negara. Akibat 

konflik pada tahun 1965, India dan Pakistan terkena sanksi 

dari Amerika Serikat. Walaupun demikian, Cina tetap 

bekerjasama dengan Pakistan di segi Militer dan 

Pertahanan. Pada tahun 2014, Pakistan melakukan 

kerjasama militer dengan Rusia dengan penandatangan 

pada tanggal 20 november 2014. Penandatangan tersebut 

dilakukan Menteri Pertahanan Rusia oleh Sergei Shoigu di 

Islamabad. Perjanjian ini dimuat mengenai isu-isu politik, 

                                                            
9Effendi, Irmawan : Kashmir Dalam Hubungan India-Pakistan: 
Perspektif Kebijakan Nuklir Pakistan, Latar Belakang dan 
Perkembangan Menuju Penyelesaian Konflik. Hal 20. 
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keamanan dan militer di kawasan regional. Hal tersebut 

dilakukan dengan tujuan Pakistan meningkatkan teknologi 

militer, meningkatkan anggaran untuk membeli senjata 

dari negara lain dan juga menambah pasukan militer 

hingga nuklir. Bagi Pakistan, bahwa Rusia mampu 

melakukan penjualan senjata kepada Pakistan dan 

membantu memberi strategi dari tekanan Amerika yang 

bekerjasama dengan India di bidang militer yang 

mempengaruhi meningkatnya anggaran militer India. 

Pakistan dan Rusia melakukan kerjasama militer ini juga 

berdampak di bidang ekonomi dan energi dengan 

Pakistan. 

 

D. Hipotesa 

Bentuk strategi Pakistan dalam perebutan wilayah 

Kashmir dengan India yang berwujud : 

1. Menjalin aliansi dengan negara lain yang lebih kuat 

yaitu Cina dan Rusia. 

 

E. Metode Penelitian  

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini penulis menggunakan beberapa cara yaitu : 

1. Tipe Penelitian 

Tipe Penelitian yang akan digunakan untuk 

mendapatkan tujuan penelitian adalah tipe penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang akan menjelaskan 

tentang Strategi Pakistan dalam perebutan wilayah 

Kashmir. 

2. Metode Penelitian 

Metode pengumpulan data yang digunakan 

penulis ini dalam penelitian yaitu : Metode 

Pengumpulan data sekunder dengan melalui Studi 

Pustaka. Studi Pustaka adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terkait 

dengan objek penelitian. Data-data sekunder dapat 

didapatkan melalui media cetak berupa buku, jurnal, 

dan surat kabar yang berkaitan dengan judul 
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penelitian. Data-data sekunder juga dapat didapatkan 

melalui media internet seperti situs resmi, jurnal 

online, laporan, dan dokumen terkait judul penelitian. 

3. Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui dan menjelaskan berbagai 

bentuk strategi Pakistan, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode analisis dan kualitatif. Metode 

kualitatif merupakan metode penelitian ilmu sosial 

yang berusaha melakukan deskripsi dan interprensi 

secara akurat mengenai makna dari gejala yang terjadi 

dalam suatu konflik dengan melalui aplikasi konsep. 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Membahas bentuk-bentuk konflik antara Pakistan 

dengan India dalam konflik perebutan Wilayah 

Kashmir. 

2. Menjelaskan berbagai strategi Pakistan dalam 

perebutan wilayah Kashmir. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi yang berjudul 

“STRATEGI PAKISTAN DALAM PEREBUTAN 

WILAYAH KASHMIR” direncanakan dalam pembahasan 

menurut bagian bab-bab sebagai berikut : 

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisikan 

tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, 

kerangka pemikiran, hipotesa, dan sistematika penulisan 

dalam skripsi ini. 

BAB II, merupakan bab yang membahas sejarah 

tentang terjadinya konflik Kashmir dalam perebutan 

wilayah Kashmir antara Pakistan dan India.  

BAB III, merupakan bab yang akan membuktikan 

hipotesa yaitu meminta bantuan dengan cara diplomasi 

terhadap lembaga International dan menjalin hubungan 

dengan negara lain untuk menyelesaikan konflik dalam 

bentuk pertahanan. 
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BAB IV, merupakan bab penutup dan berisi tentang 

kesimpulan atau tentang hasil kajian penelitian dari bab-

bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


