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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran konflik interpersonal dan personal pada individu 
yang menjalani hubungan jarak jauh serta cara individu dalam mengatasinya. Metode yang 
digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini melibatkan 3 subjek 
penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik interpersonal terjadi karena perbedaan 
keinginan antara subjek dengan pasangan dimana jarak dapat memperpanjang konflik tersebut 
karena tidak dapat diatasi dengan bertemu secara langsung. Konflik personal terjadi karena 
adanya keinginan yang tidak terpenuhi serta perasaan yang muncul karena jarak yang ada. Cara 
ketiga subjek dalam mengatasi konflik interpersonal adalah dengan mengkomunikasikannya 
melalui telepon atau bertemu. Konflik personal diatasi dengan cara melakukan hal yang lebih 
produktif, berbicara kepada orang lain, dan terus berpikir positif. 
 

Kata kunci: gambaran, hubungan jarak jauh, individu dewasa awal , konflik interpersonal, konflik 

personal  

 

ABSTRACT 

This research study has the purpose to describe interpersonal and personal conflicts which are 
experienced by early adult in long distance relationship and how the individuals solved the 
conflicts. This study used qualitative research method with case study approach. This research 
study involved 3 subjects. The result showed interpersonal conflict happened because of 
incompatible goals between individuals and their partners which distance can protact the conflict 
because the conflict cannot be solved directly. Personal conflict happened when individual’s 
desires could not be reached and feelings that arised because of the distance. The way subjects 
solving the interpersonal conflict is communicating it to their partners through telephone or direct 
contact. The personal conflict has been solved by doing productive activities, sharing with other 
people, and fulfilling with positive thoughts. 
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P E N D A H U L U A N  

Pada tahap perkembangan dewasa awal, individu akan mengalami konflik perkembangan 
yang disebut keintiman versus isolasi (Erikson, 1963, dalam Semiun, 2006). Pada tahap ini, 
individu dihadapkan dengan tugas perkembangan yang berkaitan dengan menjalin relasi intim 
dengan orang lain. Berpacaran merupakan salah satu cara individu untuk menjalin relasi intim 
dengan orang lain. Menjalin hubungan pacaran pada masa dewasa awal akan cenderung lebih 
intim dan serius dibandingkan pada masa remaja (Arnett, 2000). Individu dewasa awal lebih 
berfokus ke hal-hal yang berkaitan dengan keintiman secara emosional dan fisik. 

Terkadang, tuntutan pekerjaan memaksa individu dengan pasangan untuk menjalani 
hubungan di kota yang berbeda (Neusraedter & Greenberg, 2011). Selain itu, Neustaedter dan 
Greenberg (2011) menambahkan bahwa perguruan tinggi juga dapat dijadikan penyebab individu 
menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangannya. Di samping itu, semakin berkembangnya 
teknologi yang ada saat ini, hubungan jarak jauh juga semakin berkembang karena teknologi 
memudahkan individu dengan pasangan berhubungan satu sama lain walaupun terpisah jarak 
(Kirk, 2013). 

Suatu hubungan dinyatakan sebagai hubungan jarak jauh ketika kesempatan 
berkomunikasi terbatas jarak geografis (Stafford, 2005). Sahlstein (2006, dalam Parcell, 2015) 
mengatakan bahwa indikasi hubungan jarak jauh adalah ketika individu tidak dapat bertemu 
secara spontan dengan pasangannya karena terpisah jarak. Hasil wawancara dengan individu-
individu yang menjalani hubungan jarak jauh menunjukkan adanya pandangan yang berbeda 
mengenai definisi itu sendiri, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa individu-individu tersebut 
memandang hubungan jarak jauh yang dijalani karena “secara fisik terpisah jarak dengan 
pasangannya dimana kesempatan untuk bertemu tidak dapat dilakukan secara spontan dan harus 
terjadwal”. Meskipun definisi hubungan jarak jauh bersifat subjektif, kesimpulan tersebut yang 
digunakan sebagai definisi operasional pada penelitian ini.  

Pada dasarnya, dalam suatu hubungan antara dua individu terdiri dari hal-hal yang berbeda 
satu sama lain. Menurut Fisher, dkk. (2000), yang menimbulkan konflik interpersonal di antara 
pihak yang terlibat adalah ketika adanya perbedaan mengenai tujuan atau perilaku yang tidak 
sesuai satu sama lain. Pada penelitian Nisa dan Sedjo (2010) mengenai konflik pada hubungan 
jarak jauh, konflik menyebabkan komunikasi di antara individu dengan pasangan menjadi kurang 
lancar dimana hal itu menjadi masalah karena jarak mereka yang berjauhan. 

Hasil wawancara awal dengan salah satu subjek yang menjalani hubungan jarak jauh  
menunjukkan bahwa perbedaan signifikan konflik interpersonal yang dialami ketika menjalani 
hubungan jarak jauh dibandingkan saat menjalani hubungan jarak dekat adalah bahwa konflik 
tersebut tidak dapat dengan mudah diselesaikan karena kendala jarak yang ada. Hal ini 
menyebabkan konflik tersebut menjadi diperpanjang dan mudah diungkit kembali. 

 
“Tapi setidaknya waktu aku pacaran satu kota itu bisa menyelesaikan konflik secepatnya gitu 
ketika sudah nggak sibuk, nah kalo hubungan jarak jauh kan nggak bisa setiap saat kayak gitu 
sehingga konfliknya jadi diperpanjang dan nggak tuntas-tuntas” (NPA260417:26) 
 
Subjek lain menambahkan bahwa ketika sedang mengalami konflik saat berhubungan jarak 

jauh, konflik yang tidak dapat diselesaikan secara langsung rentan menimbulkan pikiran-pikiran 
negatif yang akan lebih sering muncul dan menyebabkan tingkat stres yang lebih tinggi daripada 
saat menjalani hubungan jarak dekat. 

 
“Pas lagi ada konflik waktu jarak jauh gini efeknya lebih kepikiran banget. Kepikiran hal-hal 
negatifnya itu lebih parah dan lebih bisa bikin stres sih. Sedangkan kalau misal nggak jarak 
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jauh kan langsung bisa diselesaikan toh. Jadi menurutku tingkat stresnya lebih tinggi kalau pas 
jarak jauh” (PSA260417:28) 
 
Selain konflik interpersonal, hubungan jarak jauh sendiri menimbulkan konflik personal 

dalam diri individu. Konflik personal timbul ketika adanya keinginan atau perasaan yang tidak 
sesuai dengan keadaan yang ada (Liliweri, 2005). Pada penelitian Nisa dan Sedjo (2010), konflik 
tersebut berupa keinginan untuk bertemu dan berkomunikasi secara langsung yang tidak selalu 
dapat terpenuhi karena terpisah oleh jarak dan ketika individu tidak selalu bisa memantau apa 
yang pasangannya lakukan sehingga muncul perasaan takut dan curiga pada dirinya. Lim dan Suh 
(2014) menemukan konflik personal yang serupa pada penelitiannya, perasaan-perasaan yang 
muncul akibat konflik tersebut menyebabkan rendahnya kepercayaan individu terhadap 
pasangannya. Gayle dan Nugraheni (2012) menemukan bahwa konflik personal pada individu yang 
menjalani hubungan jarak jauh mengarah pada kecemburuan dan kecurigaan individu pada 
pasangannya. Konflik personal tersebut mengakibatkan konflik interpersonal antara individu 
dengan pasangan karena mengakibatkan kesalahpahaman di antara mereka.  

Pada tahap perkembangan dewasa awal, individu mulai belajar berkomitmen dan tidak 
dengan mudah memutuskan suatu hubungan yang ia jalani (Fincham & Cui, 2011). Individu 
dewasa awal juga mulai belajar untuk bertanggungjawab atas segala konsekuensi-konsekuensi 
yang muncul atas segala sesuatu yang dilakukannya (Fowler, 1998, dalam Dariyo, 2004). Konflik-
konflik yang ia alami merupakan konsekuensi yang harus ia hadapi saat menjalin hubungan 
dengan pasangan.  

Konflik-konflik yang dialami individu dewasa awal pada hubungan jarak jauh terjadi secara 
interpersonal pada individu dengan pasangan dimana konflik tersebut menjadi lebih rumit dan 
tidak dapat terselesaikan dengan langsung karena terhalang jarak yang ada. Selain itu, konflik juga 
secara personal terjadi di dalam diri individu dikarenakan jarak yang ada. Individu dewasa awal 
dengan tugasnya untuk belajar berkomitmen dalam hubungan yang dijalaninya diharapkan dapat 
mengatasi konflik-konflik tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin menggali lebih jauh 
mengenai konflik-konflik yang terjadi baik secara interpersonal maupun personal pada individu 
dewasa awal yang menjalani hubungan jarak jauh serta bagaimana konflik tersebut diatasi 
sehingga individu dewasa awal dapat tetap berkomitmen dalam hubungan yang dijalaninya.  

 

M E T O D E  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. Subjek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah individu dewasa awal 
dengan rentang usia 20-30 tahun yang sedang menjalani hubungan jarak jauh. Penggalian data 
dilakukan melalui wawancara dengan pedoman umum dimana peneliti memiliki beberapa aspek 
pertanyaan yang akan ditanyakan secara langsung kepada subjek penelitian. Aspek-aspek yang 
ditanyakan berupa latar belakang hubungan subjek dengan pasangan, konflik yang dialami subjek, 
cara subjek mengatasinya, dan bagaimana pengaruh konflik tersebut pada subjek. 

Teknik analisa data dilakukan dengan analisis tematik dengan pendekatan theory driven. 
Data wawancara akan dijadikan tema-tema tertentu dan dikaitkan kembali pada teori yang 
digunakan pada penelitian ini. Kredibilitas penelitian dilakukan dengan mewawancarai significant 
other yang merupakan orang terdekat subjek, yaitu pasangan atau teman terdekat subjek. Aspek-
aspek yang ditanyakan berupa informasi yang diketahui oleh significant other mengenai latar 
belakang hubungan subjek dengan pasangan, konflik yang dialami oleh subjek, serta cara subjek 
mengatasinya. 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
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Subjek yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu PAS, TR, dan NPA. 

Ketiga subjek tersebut berusia 21 tahun. PAS menjalani hubungan jarak jauh antara 

Surabaya-Medan dan Surabaya-Banyuwangi dengan pasangan hampir 2 tahun 

dikarenakan profesi pasangan sebagai tentara yang mengharuskan pasangan berpindah-

pindah tempat dinas. Lama hubungan jarak jauh TR dengan pasangan antara Surabaya-

Jakarta adalah 2,5 tahun dikarenakan pasangan bekerja di Jakarta sedangkan subjek kuliah 

di Surabaya. Sementara NPA menjalin hubungan jarak jauh dengan pasangan antara 

Surabaya-Semarang selama hampir 4 tahun karena kuliah masing-masing. 

Konflik interpersonal yang dirasakan oleh subjek PAS disebabkan oleh 

kesalahpahaman ketika pasangannya terlihat online namun tidak membalas pesan subjek. 

Konflik lain disebabkan karena dorongan orang tua subjek dan pasangan agar mereka 

segera menikah dimana PAS mencoba untuk memenuhi keinginan orang tuanya, tetapi 

pasangannya tidak ingin menikah terlebih dahulu. PAS juga pernah mengalami konflik 

dengan pasangan yang disebabkan oleh orang ketiga. 

Pada subjek TR, konflik interpersonal disebabkan oleh pasangan yang kurang 

memprioritaskan komunikasi dengan TR dan memilih untuk pergi dengan teman-

temannya dan bermain games. Konflik lain antara TR dengan pasangan disebabkan oleh 

pasangan yang cuek dalam berkomunikasi dimana pasangannya tidak selalu menceritakan 

apa yang dia alami dan rasakan. Hal ini menimbulkan konflik karena menurut TR 

komunikasi yang harusnya dilakukan ketika berjauhan berisi pengalaman sehari-hari 

antara TR dengan pasangan seperti apa yang mereka alami hari ini serta apa yang mereka 

rasakan. 

Subjek NPA dengan pasangan mengalami konflik interpersonal yang disebabkan 

karena pasangan yang posesif. Konflik tersebut terjadi ketika NPA sedang mengemban 

kewajiban di BEM yang membuatnya sibuk sehingga pasangan tidak setuju dan berusaha 

membatasi NPA untuk tidak terlalu sibuk dan pulang malam. Pasangan juga berusaha 

untuk membatasi NPA dalam berteman dengan lawan jenis yang membuat NPA sempat 

marah karena menurutnya ia merasa terlalu dibatasi. Konflik lain disebabkan oleh orang 

tua NPA yang tidak setuju dengan hubungan mereka. Hal itu sempat berpengaruh pada 

hubungan NPA dan pasangan yang menyebabkan komunikasi mereka juga tidak nyaman. 
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Konflik personal yang muncul pada ketiga subjek disebabkan oleh adanya keinginan 

untuk bertemu, keinginan untuk menghabiskan waktu dengan pasangannya dan keinginan 

akan kehadiran pasangan di sampingnya. Keinginan-keinginan tersebut tidak selalu bisa 

terpenuhi karena kondisi subjek dan pasangan berjauhan satu sama lain. Pada subjek PAS, 

konflik personal juga disebabkan oleh kesempatan komunikasi antara subjek dengan 

pasangan yang sangat minim sehingga keinginan untuk berkomunikasi dengan pasangan 

seringkali tidak dapat terpenuhi. 

Pada ketiga subjek, konflik personal yang timbul selama menjalani hubungan jarak 

jauh tidak hanya disebabkan oleh keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, namun juga 

perasaan-perasaan yang muncul karena ketidakmampuan subjek dalam memantau apa 

yang pasangannya lakukan. Pada subjek PAS berupa perasaan khawatir, subjek TR berupa 

perasaan cemas, sedangkan pada subjek NPA berupa perasaan curiga. 

Ketiga subjek menyelesaikan konflik interpersonal yang dialami dengan cara 

kolaborasi yaitu bersama-sama membicarakan konflik yang dihadapi dan menemukan 

solusi bersama dengan pasangan (Hocker & Wilmot, 1974). Cara ini dirasa efektif karena 

konflik dapat cepat diselesaikan dan tidak menumpuk di belakang. Subjek PAS dan NPA 

merasa efektif saat membicarakan konflik dengan bertemu secara langsung, sedangkan 

subjek TR merasa efektif ketika membicarakannya lewat telepon. Bagi pasangan jarak 

jauh, kondisi yang ada menyebabkan individu dengan pasangan tidak dapat selalu 

bertemu satu sama lain ketika sedang membutuhkan. Hal ini membuat subjek PAS dan 

NPA merasa bahwa jarak dapat memperkeruh konflik yang mereka hadapi. PAS dan NPA 

berpikir bahwa konflik menjadi tidak kunjung selesai karena tidak dapat dikomunikasikan 

dengan baik ketika sedang berjauhan.  

Selain mengatasi konflik interpersonal, ketiga subjek juga melakukan sesuatu untuk 

mengatasi konflik personal yang ada pada dirinya. Pada subjek PAS dan TR, konflik 

personal yang muncul dilampiaskan dengan melakukan hal-hal positif dan lebih produktif 

yang dapat membuat pikiran lebih jernih, bercerita dengan teman, dan juga mencoba 

untuk terus berpikir positif untuk mengatasi pemikiran yang tidak rasional. Sementara itu, 

terkadang subjek TR juga mencoba untuk mengkomunikasikannya dengan pasangan, sama 

seperti subjek NPA. Hal itu dirasa efektif supaya pasangan dapat ikut merasakan dan 

memahami apa yang mereka rasakan. 
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Konflik-konflik yang dialami oleh ketiga subjek memberikan pengaruh tersendiri 

bagi dirinya dan hubungannya dengan pasangan, baik positif maupun negatif. Pengaruh 

negatif yang dirasakan lebih bersifat sementara yaitu tidak fokus mengerjakan kegiatan 

lain, frustasi dan stres, susah tidur, dan suasana hati menjadi terganggu. Pengaruh negatif 

yang dirasakan NPA juga berupa komunikasi menjadi tidak nyaman ketika sedang 

menghadapi konflik dan turunnya kepercayaan kepada pasangan yang pernah dirasakan 

oleh PAS. 

Pengaruh positif yang dirasakan oleh ketiga subjek lebih bersifat jangka panjang. 

Bagi subjek PAS dan TR, konflik membuat hubungan mereka semakin erat, perasaan satu 

sama lain semakin kuat, dan lebih bisa mengerti satu sama lain. Sedangkan subjek NPA 

merasa bahwa konflik membuat perubahan sikap pasangan menjadi lebih baik lagi. 

Hubungan jarak jauh terasa berat untuk dijalani karena adanya keterbatasan jarak 

yang terkadang menimbulkan dan memperkeruh konflik-konflik bagi individu yang 

menjalaninya. Namun, ketiga subjek dalam penelitian ini mencoba untuk tetap bertahan 

menjalani hubungan jarak jauh ini. Pada subjek PAS dan TR juga ditemukan tujuan jangka 

panjang yang membuat mereka tetap bertahan memperjuangkan hubungan jarak jauh ini. 

Sedangkan pada subjek NPA, alasan subjek dan pasangan bertahan sampai detik ini karena 

mereka mencoba untuk menguatkan satu sama lain bahwa mereka pasti bisa menjalani 

hubungan ini. 

Hal baru yang ditemukan dalam penelitian ini adalah subjek TR merasakan adanya 

manfaat hubungan jarak jauh bagi dirinya. Subjek TR merasa bahwa hubungan jarak jauh 

ini memberikan wadah baginya dalam memaksimalkan waktunya untuk mengembangkan 

diri yang mungkin tidak bisa ia lakukan ketika berada satu kota dengan pasangannya. 

D I S K U S I  

Fisher, dkk. (2000) menyatakan bahwa konflik interpersonal terjadi ketika adanya 

tujuan atau perilaku yang tidak sesuai antara pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dipaparkan di atas, konflik interpersonal timbul karena adanya 

perbedaan keinginan antar individu yang terlibat konflik dimana jarak dapat 

memperkeruh konflik yang ada karena individu dengan pasangan tidak selalu dapat 

bertemu untuk menyelesaikan konflik sehingga konflik menjadi diperpanjang dan tidak 

bisa tuntas dengan cepat. Namun, hal tersebut tidak selalu terjadi pada semua pasangan 
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jarak jauh karena salah satu subjek yaitu TR merasa jarak tidak memberikan pengaruh 

apapun terhadap proses penyelesaian konflik interpersonal dengan pasangan. Hal tersebut 

dikarenakan subjek dan pasangan dapat menyelesaikan konflik dengan baik melalui 

telepon, walaupun tidak harus bertemu. 

Sementara itu, konflik personal yang dialami oleh individu timbul karena adanya 

keinginan-keinginan yang tidak dapat terpenuhi dan menimbulkan perasaan-perasaan 

yang muncul karena kondisi jarak yang ada. Liliweri (2005) mengatakan bahwa konflik 

personal adalah konflik yang timbul karena keinginan atau  perasaan tidak sesuai dengan 

kondisi yang ada. Perasaan-perasaan tersebut berupa perasaan cemas jika pasangannya 

berbohong, khawatir, dan juga curiga karena individu tidak dapat selalu memantau apa 

yang pasangannya lakukan.  

Lim dan Suh (2014) juga menemukan hal yang sama bahwa individu dalam 

hubungan jarak jauh merasa tidak bisa selalu mengontrol dan benar-benar terlibat dalam 

kehidupan pasangannya. Gayle dan Nugraheni (2012) menjelaskan bahwa konflik yang 

timbul pada individu yang menjalani hubungan jarak jauh meliputi kecemburuan dan 

kecurigaan karena tidak bisa selalu memantau apa yang dilakukan satu sama lain. 

Cara yang efektif dalam mengatasi konflik interpersonal saat berhubungan jarak jauh 

adalah dengan mengkomunikasikannya dengan pasangan entah dengan menyempatkan 

waktu untuk bertemu ataupun melalui telepon. Cara mengatasi konflik ini adalah 

kolaborasi yaitu bersama-sama membicarakan konflik yang dihadapi dan menemukan 

solusi bersama dengan pasangan (Hocker & Wilmot, 1974).  

Sementara itu, cara individu dalam menghadapi konflik personal bisa dengan 

melakukan hal-hal yang lebih produktif, bercerita dengan teman atau pasangan, dan terus 

berpikir positif. Jika dilihat dari perspektif teori strategi koping, yang dilakukan oleh ketiga 

subjek ini termasuk ke dalam problem-focused coping dan juga emotion-focused coping. 

Beberapa strategi koping yang dilakukan oleh ketiga subjek di antaranya adalah active 

planning, seeking social support for emotional reasons, dan positive reinterpretation yang 

didasarkan pada teori Lazarus & Folkman (1984, dalam Carver, Scheier, & Weintraub, 

1989). Active planning adalah tindakan yang dilakukan subjek untuk mengatasi stressor 

yang ada yakni konflik yang timbul dalam dirinya dengan cara melakukan hal-hal yang 

lebih produktif dan positif. Seeking social support for emotional reasons dilakukan dengan 
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cara bercerita kepada teman atau pasangan tentang konflik yang timbul dalam dirinya. 

Terakhir, positive reinterpretation berupa berpikir positif untuk mengatasi stressor yang 

dihadapi. Ketiga strategi koping di atas merupakan bagian dari koping yang adaptif karena 

dapat mengatasi stressor secara langsung. Hal ini juga dirasakan oleh ketiga subjek. 

Konflik dapat memberikan pengaruh positif dan juga negatif. Pengaruh positif yang 

dirasakan bersifat jangka panjang daripada pengaruh negatif, antara lain hubungan yang 

semakin erat, perasaan kepada pasangan yang semakin kuat, lebih memahami satu sama 

lain, dan dapat menyebabkan perubahan sikap ke arah yang lebih positif. Selain itu, 

pengaruh negatif yang dirasakan adalah komunikasi dengan pasangan menjadi tidak 

nyaman, pikiran dan suasana hati terganggu, frustasi dan stres, serta susah tidur. Namun, 

hal itu hanya dirasakan ketika sedang menghadapi konflik sehingga pengaruhnya bersifat 

sementara. 

Pada ketiga subjek, alasan mereka bertahan menjalani hubungan jarak jauh ini 

berbeda-beda. Subjek PAS dan TR memiliki tujuan jangka panjang pada pasangannya, 

sedangkan NPA bertahan karena ia dan pasangan saling menguatkan satu sama lain. Jarak 

juga dapat memberikan manfaat bagi individu yang menjalaninya untuk dapat 

memaksimalkan waktunya dengan berkembang di tempatnya masing-masing. 

 

S I M P U L A N  

Konflik interpersonal timbul karena ketidaksesuaian antar individu dan jarak dapat 

memperpanjang konflik tersebut ketika antar individu tidak dapat bertemu dan 

menyelesaikannya dengan baik. Konflik personal timbul ketika adanya keinginan-

keinginan yang tidak dapat terpenuhi karena berjauhan dengan pasangan, serta berupa 

perasaan yang muncul karena ketidakmampuan individu dalam memantau apa yang 

pasangannya lakukan. Cara individu dalam menyelesaikan konflik interpersonal dengan 

pasangannya adalah mengkomunikasikan dengan pasangan entah melalui telepon atau 

menyempatkan untuk bertemu, sedangkan konflik personal diatasi dengan melakukan hal-

hal yang lebih produktif, bercerita dengan teman atau pasangan, dan terus berpikir positif. 

Selain itu, konflik memberikan pengaruh positif dan negatif bagi individu dan pasangan, 

serta bagi hubungan mereka. 
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Subjek-subjek dalam penelitian ini bertahan menjalani hubungan jarak jauh selama 

ini dikarenakan adanya tujuan jangka panjang dengan pasangan dan juga karena individu 

dan pasangan saling menguatkan satu sama lain. Hal-hal yang diperlukan ketika sedang 

menjalani hubungan jarak jauh adalah terus melakukan komunikasi yang intens dengan 

pasangan atau membuat jadwal rutin untuk bertemu. Jarak tidak selalu bersifat negatif, 

jarak dapat memberikan manfaat bagi individu yang menjalaninya untuk dapat 

memaksimalkan waktu dengan berkembang di tempatnya masing-masing. 
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