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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja diharapkan dapat menjalankan kehidupan masa mudanya

dengan hal-hal yang positif sebagai persiapan dalam menghadapi masa depan

yang lebih mandiri. Remaja sebagai generasi muda seharusnya mempunyai

peranan besar dalam melakukan tindakan seperti menolong sesama dalam

kesulitan sehingga dapat berguna untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa dan

negara. Meskipun pada kenyataannya tidak semua remaja dapat melewati

masa remaja dengan baik. Ada beberapa diantara remaja terjerumus dalam

kenakalan remaja yang dapat merusak masa depan, seperti mendekati

minuman beralkohol. Perubahan perilaku pada remaja antara lain mengikuti

cara pergaulan yang tidak baik dengan orang yang terlibat dalam

mengkonsumsi alkohol.

Minuman Keras dari dahulu sampai sekarang sering dibicarakan

dalam masyarakat, karena berdampak negatif, dapat merusak pelakunya dan

merusak kehidupan masyarakat lebih parahnya serta lagi menimbulkan

berbagai kejahatan (kriminal).1 Minuman keras adalah bahan yang

mengandung alkohol, memabukkan, berbahaya bagi akal dan fisik manusia.

Bahayanya berdampak terhadap keluarga,(istri maupun anak-anak), juga bagi

bangsa dan negara baik secara spiritual, material, maupun moral.2

1Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqih, Cet. 2. (Jakarta: Raja Grafindo Persida, 2000),
hlm.173.

2Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram, Cet. 1. (Surabaya: PT bina Ilmu, 2000), hlm. 89.
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Berdasarkan kasus dilapangan, menunjukkan bahwa saat ini minuman

memabukkan tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja melainkan

sudah sampai ketingkat masyarakat bawah, bahkan sudah sampai ketingkat

pelajar. Tugas dari seorang pelajar adalah belajar untuk menambah sejumlah

ilmu pengetahuan, bukan melakukan hal yang semestinya tidak pantas

dilakukan oleh seorang pelajar tersebut. Hal ini apabila tidak ditangani oleh

pihak tertentu secara serius akan sangat membahayakan masa depan generasi

muda, Bangsa, dan Negara Republik Indonesia.3

Menurut hukum Islam khamar adalah minuman yang memabukkan

baik jumlahnya sedikit maupun banyak dan merupakan induk segala kejahatan

dan salah satu dosa besar yang dapat menimbulkan kriminalitas antara lain

penganiayaan, permusuhan, fitnah, pencurian, zina/cabul/susila, pengerusakan,

perkosaan, pembunuhan.4

Bahan-bahan pembius seperti candu disamakan dengan minuman

khamar. Akan tetapi tidak dikenakan hukuman had karena hukuman had ini

hanya dikenakan terhadap peminum-minuman khamar, melainkan dikenakan

hukuman ta’zir. Ta’zir adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai

hukuman had syar’i.Menurut pendapat yang kuat dari kalangan empat mazhad

fiqih bahwasanya pertanggung jawaban pidana bagi orang yang mabuk, ialah

bahwa dia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah yang diperbuatnya, jika ia

dipaksa minuman khamar, karena ia tidak mengetahui keadaan sebenarnya

tentang apa yang diminumnya kemudian memabukkan baginya, maka orang

3Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 101.
4Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 9, Cet.5. ( Bandung: Al-Ma’arif, 1990), hlm. 39.



3

yang mabuk tersebut dikatagorikan sebagai orang yang hilang akal fikirannya,

dengan demikian mabuk hukumannya sama dengan orang gila atau orang

tidur.

Adapun orang yang minum-minuman keras karena kemauan sendiri

atau meminumnya sebagai obat yang sebenarnya tidak diperlukan, kemudian

dia mabuk, maka ia harus bertanggung jawab atas setiap jarimah yang

diperbuatnya selama memabukkan, sebagai tindakan pengajaran, baik

disengaja atau tidak disengaja, karena ia telah menghilangkan akalnya oleh

dirinya sendiri.

Minuman khamar dapat mempengaruhi moral. Hal ini sangat

berbahaya, karena orang yang pemabuk menjadi lemah, tidak berwibawa dan

lemah terhadap hawa nafsu. Orang yang sedang mabuk itu saat berbicara tidak

lagi sopan santun dan tidak memiliki tatakrama yang baik, tingkah laku seperti

ini tidak dimiliki seorang muslim, oleh karena itu haram hukumannya

meminum-minuman khamar. Berdasarkan ayat Al-Quran, Hadits Rasulullah

SAW dan ijma ulama. Dalam surat  Al- Maidah ayat 90 Allah jelaskan dengan

tegas;

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi,
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi dengan anak panah adalah
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perbuatan kejidan termasuk perbuatan setan. maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu beruntung.5

Dengan turunnya ayat ini maka hukum meminum-minuman khamar

dan judi secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai perbuatan yang haram,

sebagai salah satu dari dosa besar. Allah menyuruh menjauhi 4 perbuatan keji

yang termasuk perbuatan setan yaitu;

1. Minum khamar

2. Berjudi

3. Berkorban untuk berhala/sesuatu yang bukan karena Allah

4. Mengundi nasib dengan panah atau yang lainnya, termasuk mengundi

nasib kepada tukang ramal.

Sedangkan khamar dan berjudi, Allah SWT menyatakan sebagai

perbuatan setan yang dapat menumbuhkan dampak negatif seperti;

a. Menimbulkan permusuhan

b. Menimbulkan kebencian satu sama lain

c. Menghalangi dari mengingat Allah

d. Menghalangi dari sembahyang.

Allah SWT menegaskan berhentilah, jangan diulangi lagi. Taatlah

kepada Allah dan Rasul serta berhati-hatilah kalian. Kalau masih nekad,

merasa berat meninggalkannya maka kewajiban Rasulullah SAW hanyalah

menyampaikan amanat Allah SWT. Setelah ayat kedua tentang khamar dan

5Depang Republik Indonesia, Al- Quran dan Terjemah, (jakarta: SYGMA PUBLISHING,
September 2011),  hlm. 123.
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judi turun, pada suatu saat Abdurrahman bin Auf mengundang teman-

temannya untuk minum khamar sampai mabuk.

Ketika waktu shalat tiba, salah seorang yang menjadi Imam

membaca surat Al-Kafirun secara keliru disebabkan pengaruh khamar.

Maka turunlah ayat ketiga yaitu An-Nisa ayat 43 Allah jelaskan dengan

tegas;

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang
kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu
ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub,
terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau
sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah
menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka
bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan
tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.6

Ayat ini belum mengharamkan minuman keras dan judi secara mutlak,

maka sebagian umat Islam pada waktu itu masih meminumnya. Selain

berkaitan dengan mabuk, ayat ini berlaku umum bahwa orang yang

mengerjakan shalat harus memahami dan mengerti makna bacaan shalatnya

karena ada kalimat  sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dari

6Depag Republik Indonesia, Al- Qurandan Terjemah, (Jakarta: SYGMA PUBLISHING,
September 2011), hlm. 85.
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penjelasan-penjelasan makna yang terkandung dalam ayat tersebut diatas,

dapat diambil kesimpulan bahwa khamar itu hukumnya haram dalam

berbagai bentuk dan berbagai macamnya yang dapat memabukkan.

Berdasarkan hasil penelitian dari masyarakat Kecamatan Mandau Duri,

pada awal tahun 2015 tepatnya pada tahun baru terdapat 2 pelajar meninggal

dunia akibat minuman keras. jenis minuman yang diminum oleh pelajar

tersebut yaitu minuman oplosan yang dicampuri minuman bersoda atau obat-

obatan yang melebihi kapasitas sehingga mengakibatkan dosis tinggi. Pelajar

tersebut ditemukan tewas disekitar area Duri tepatnya di Jln. Km 15 Duri.

Sedangkan pelajar yang tertangkap oleh Satpol pp sekitar 20 orang. Dari tahun

ketahun kasus minuman keras pada kalangan pelajar meningkat tinggi.

Munculnya masalah hanya ingin tau kemudian mencoba meminum-minuman

keras, hal ini disebabkan karena pergaulan lingkunganserta kurangnya

perhatian orang tua terhadap anaknya sehingga mengalami tingkat stress dan

mencoba minum-minuman keras seperti oplosan tersebut.

Menurut satuan polisi pamong praja tindakan bagi peminum-minuman

keras dikalangan pelajar di Mandau Duri Kabupaten Bengkalis, hanya diberi

sanksi sosial seperti: berlari keliling lapangan, hormat bendera, Push up dan

memanggil orang tua. Satuan polisi pramong praja setempat beranggapan

bahwa minuman keras itu tidak dianggap penting, padahal dampak yang di

timbulkan akibat peminum dan pengedar yang bebas dari miras tersebut

mengakibatkan rusaknya generasi muda bahkan tidak sedikit kasus yang

menelan korban jiwa akibat miras. Generasi muda mempunyai peranan yang
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penting bagi pembangunan bangsa.Meskipun pada kenyataanya tidak semua

pelajar dapat melewati masa remaja dengan mulus. Beberapa diantara pelajar

terjerumus kedalam kenakalan remaja yang dapat merusak masa depan seperti

minum-minuman keras. Pada kasus tersebut tidak sedikit pula diantara pelajar-

pelajar menjadi budak minuman keras dan membutuhkan waktu serta tenaga

yang sangat lama untuk sembuh secara total.

Pelaksanaan hukuman menurut hukum Islam bahwasanya peminum-

minuman keras itu ditetapkan hukuman didunia ini untuk menjadi pelajaran.

Dengan demikian dapat menciptakan masyarakat ataupun pelajar yang tertib.

Para ulama telah sepakat bahwa bagi peminum-minuman keras dikenakan had

atau hukuman sanksi. Hanya saja dalam menentukan batasan had atau

hukuman tersebut mereka menyatakan pendapat yang berbeda-beda. Menurut

Iman Syafi’i dan Abu Daud berpendapat bahwa hukuman bagi peminum

khamar adalah sebanyak 40 kali dera, karena demikianlah yang dipraktekkan

oleh Rasulullah SAW dan pada masa Abu bakar. Hal ini didasarkan pada

hadits:

عن انص ان النبى ص جل في الجرید والنعال : جال ابو بكر ار بعین احمد و البخارى ومسلم 

Dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah memukul (orang) karena minum
khamar dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar mendera 40 kali.7

Sedangkan Abu Hanifa, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa

hukuman bagi peminum khamar adalah sebanyak 80 kali dera. Mereka juga

beralasan dengan saran yang diberikan oleh Ali kepada Umar agar hukuman

7Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah mad
Hanafi, Asas-asas hukum pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm.84.
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peminum khamar itu dijadikan 80 kali dera disamakan dengan hukuman

membuat kebohongan sebagaimana disebutkan oleh Ali yang artinya apabila

ia meminum maka ia mabuk. Apabila ia mabuk maka ia mengigau, maka ia

membuat kedustaan. Hukuman kedustaan adalah 80 kali dera.8

Adapun Faktor yang mendorong seseorang untuk minum khamar ialah

keinginannya untuk melupakan penderitaan jiwanya dan kenyataan hidupnya

untuk menuju kebahagiaan khayalan yang ditimbulkan oleh lezatnya khamar.

Faktor pendorong inilah yang diperangi oleh Syariat dengan hukuman had,

selain menimbulkan derita kejiwaan juga menimbulkan derita badan. Dari segi

kemasyarakatan, ketentuan Syariat Islam tersebut sangat bijaksana. Pada masa

sekarang, bahaya minuman khamar banyak terjadi antara lain merusak akal

fikiran dan kesehatan badandan kemandulan wanita. Orang yang meminum

minuman keras dapat merusak keturunan dan menghambur-hamburkan uang

serta kehormatan.

Masalah khamar dan minuman yang memabukan yang mengandung

alkohol pada akhir-akhir ini memang sudah dirasakan kemaslahatannya baik

didunia Islam maupun didunia pada umumnya. Cara mengendalikan dan

mengawasinya telah diatur bermacam-macam, yang penting adalah upaya

pemerintah, kesadaran hukum masyarakat dan para pelaksana dilapangan

memiliki kesatuan langkah dan tujuan di dalam menanggulangi minuman yang

memabukan.

8Abdulrahman, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta; Rineka cipta, 1992), hlm.69.
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Mengenai larangan minuman-minuman khamar itu sendiri, maka

sumbernya adalah Al-Quran.Didalam kitab undang-undang hukum pidana

(KUHP) tindak pidana peminum-minuman keras (khamar) terdapat dalam

pasal 536, 537, 538, 539 KUHP, yang melarang untuk meminum-minuman

keras, dan didalam Keputusan Menteri kesehatan juga mengatur mengenai

masalah penyalahgunaan standarisasi dan labelisasi yang tersebar dalam bab V

tentang sanksi pasal 12 yang bunyi pasalnya:Pasal 12 Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor 282/ Menteri Kesehatan/ SK/II/1998:9

1) Barang siapa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan minuman

beralkohol yang tidak memenuhi standar mutu, sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3, pidana sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 1992

tentang kesehatan dan undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang

pangan.

2) Barang siapa dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol yang

dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label sebagaimana dimaksud

dalam pasal 6 dipidana sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun

1992 tentang kesehatan dan atau undang-undang nomor 7 tahun 1996

tentang pangan.

Pengaturan  dalam  Keputusan  Presiden  Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Bealkohol  lebih

menekankan  pada  aspek pengawasan terhadap produksi minuman keras

dengan jalan mengkontrol  pemberian  ijin  perusahaan  yang  akan

9Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:22/MENKES/SK/II/1998, Tentang Penyalah Gunaan
Standarisasi Dan Labelisasi.
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memproduksi minuman  keras serta pembatasan tempat-tempat

mengkonsumsi  alkohol  yang mengacu  kepada aturan Kepala Daerah

Tingkat I/ II.

Jadi, hokum minuman keras ini lebih ditekankan pada yang

memproduksinya dari pada orang yang meminum, menjual, membeli dan

pembelinya. Secara garis besar hal pokok yang diatur dalam peraturan

menteri kesehatan tersebut tentang penggolongan minuman keras dari

minuman keras golonganA sampai C, serta jumlah persenan kadar

alkoholnya.Semua masih termaksud tindak pidana ringan karna sanksinya

belum menguatkan untuk takut meminumnya.

Solusinya hukuman yang ditetapkan harus lebih berat dari

sebelumnya, apabila seseorang meminum-minuman keras secara berulang-

ulang kali lebih dijatuhkan hukuman yang setimpal, supaya tidak ada lagi

orang yang berani untuk meminum, membuat, menjual, penjual barang

yang terlarang itu. Semua itu, sebenarnya tidak cukup dengan undang-

undang dan peraturan- peraturan, tetapi harus ditumbuhkan dari kesadaran

semua pihak, dan sebagai kuncinya adalah agama Islam, perlu ditanamkan

pada setiap orang. Orang bebas saja dari tuntutan undang-undang buatan

dari manusia, tetapi tidak bebas dari tuntutan Allah yang diterangkannya

dalam firmannya dan Sabda Rasul.10

Pokok Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tindakan

pertimbangan  yang  dilakukan oleh Satuan polisi pamong praja Mandau

10M. Ali Hasan, Masail Fiqihiyah Al- Hadits Pada Masalah-Masalah Kontempoper
Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafido, Persada, 2000), hlm.150.
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Duri dalam menangani tindakan bagi peminum-minuman keras jenis arak

yang membahayakan masa depan generasi  muda pada kalangan bawah

sampai kalangan pelajar, dengan tindakan seperti: lari keliling lapangan,

berdiri hormat bendera, push up dan memanggil orang tua. Bahwasannya

tugas satpol pp itu menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Wewenang satpol pp itu menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan

hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan menindak adalah melalukan tindakan hukum

terhadap pelanggaran perda untuk diproses melalui peradilan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti

kasus tersebut dengan judul “TINDAKAN SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA TERHADAP PEMINUM–MINUMAN KERAS PADA

KALANGAN PELAJAR DI KECAMATAN MANDAU DURI

KABUPATEN BENGKALIS DI TINJAU MENURUT HUKUM

ISLAM”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih tearah dan tidak menyimpang dari topik

yang diteliti, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada

tindakan satuan polisi pamong praja terhadap peminum-minuman keras pada

kalangan pelajar di Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis dan

menurut hukum Islam.
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C. Rumusan Masalah

1. Apa tindakan satuan polisi pamong praja terhadap peminum–minuman

keras pada kalangan pelajar di Kecamatan Mandau Duri Kabupaten

Bengkalis?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terdadap tindakan satuan polisi pamong

praja bagi peminum–minuman keras pada kalangan pelajar di Kecamatan

Mandau Duri Kabupaten Bengkalis?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana tindakan satuan polisi pamong praja

terhadap bagi peminum-minuman keras pada kalangan pelajar di

Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi

peminum minuman keras.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca.

b. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data

sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk

mencapai Gelar Sarjana Dibidang Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah

Dan Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian



13

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu

penelitian yang memperoleh data langsung dilapangan.Sedang peneletian ini

bersifat deskriptif-analisis, yaitu untuk melukiskan secara sistematis fakta

atau karakteristik atau bidang tertentu secara aktual dan cermat11.Kemudian

dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap pokok permasalahan yang

telah ditentukan.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan objek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya.12Adapun populasi dalam penelitian ini

adalah para pelajar yang terlibat kasus minuman keras dari tahun 2014

sampai 2015 berjumlah 20 orang dan anggota satuan polisi pamong praja

Mandau yang menangani minuman keras sebanyak 45 orang.

Adapun sampel adalah sebagian dari populasi itu. Penulis

memakai cara pengambilan sampel purposive, yaitu dipilih dengan

pertimbangan dan tujuan tertentu.

Populasi dan Sampel

No Jenis Populasi Jumlah Populasi Jumlah Sampel

1 Anggota Satpol pp 45 8

2 Pelajar 20 5

Jumlah 65 13

11M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Hukum Penelitian dan Aplikasinya,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.22.

12Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012),
hlm. 215.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

mencari data langsung kelapanagan yang berkaitan dengan pokok

masalah. Alat yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi: Observasi adalah proses pengumpulan data dengan

pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

Metode ini digunakan untuk mengamati dari dekat mengenai letak

geograf minuman keras, penduduk, pendekatan, ekonomi dan

agama, dikawasan Duri.

b. Wawancara: Wawancara dilakukan kepada pelajar yang meminum-

minuman keras oleh satpol pp Mandau Duri Kabupaten Bengkalis.

4. Sumber Data

a. Data Primer: data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam hal

ini data yang diperoleh terkait tindakan satpol pp Mandau Duri Kabupaten

Bengkalis terhadap peminum-minuman keras di kalangan pelajar.

b. Data Sekunder: data yang sudah disedia, yang berupa hasil penelitian yang

sudah diplublikasikan,buku-buku dan lain-lain.

5. Analisis Data

Metode analisa data yang peneliti gunakan adalah analisa data

kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir induktif dan dedutif.

Analisa data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata,

kalimat terhadap data yang sudah terkumpul. Kerangka berfikir induktif
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adalah menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian,

dengan mengeluarkan fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat yang

berkenaan dengan minuman keras bagi pelajar, kemudian diambil satu

substansi dari masing-masing fakta yang selanjutnya memunculkan

kesimpulan secara universal. Sehingga dapat dikorelasikan dengan prinsip-

prinsip umum dari norma hukum. Dalam konteks ini peneliti menganalisis

tentang bagaimana tindakan satuan polisi pamong praja di  Kecamtan

Mandau Duri Kabupaten Bengkalis Terhdap peminum-minuman keras pada

kalangan pelajar berdasarkan undang-undang dan hukum Islam.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan

kemudahan bagi pembaca, maka penulis mencoba menguraikannya secara

sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab

yang terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisikan antara lain: latar belakang

masalah, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II GAMBARAM UMUM LOKASI PENELITAN,

BAB III TINJAUAN TEORI

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

BAB V PENUTUP, bab ini berisikan Kesimpilan dan Saran.


