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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Perbedaan perlakuan dan ketidak adilan hukum masih mewarnai sejumlah perjalanan 

penegakan hukum di Sumatera Selatan. Beberapa contoh kasus dapat dijadikan sebagai 

gambaran terhadap kondisi penegakan hukum tersebut. Misalnya kasus penebakan 

terhadap 12 orang petani dari Desa Rengas Kabupaten Ogan Ilir yang menuntut 

pengembalian lahan mereka yang dikuasasi oleh PTPN VII yang terjadi tanggal 4 

Desember 2009 oleh Satuan Brimob Polda Sumsel. Pengusutan atas tindakan ini hanya 

sebatas tindakan disiplin terhadap beberapa orang oknum Brimob yang telah melakukan 

penembakan. Sementara disisi lain tidak ada tindakan dari Pemerintah Sumatera Selatan 

terhadap PTPN VII yang terbukti selama ini tidak mempunyai izin resmi untuk mengelola 

lahan Negara untuk dijadikan lahan perkebunan perusahaan. 

Lebih memperhatinkan lagi, aparat penegak hukum sangat konsisten mengusut dan 

memenjarakan warga miskin. Pertimbangan hukum dan penggunaan pasal tindak pidana 

dengan secara berlebihan. Sebagai contoh adalah kasus dua orang petani dari Desa Lubuk 

Bandung Ogan Ilir dihukum penjara 1 tahun 3 bulan atas tuduhan melakukan pengrusakan 

tanaman perkebunan PTPN VII pada hal kasus tersebut merupakan akibat dari akumulasi 

sengketa lahan yang tak kunjung ada penyelesaiaannya. Masyarakat marah karena lahan 

pertanian mereka telah digusur dan menjadi perkebunan tebuh milik perusahaann PTPN 

VII. 

Contoh kasus yang tergambar diatas, merupakan sebagian dari potret penegakan hukum 

dan HAM di Sumatera Selatan sepanjang tahun 2009 – 2010. Pemerintah tidak berdaya 

untuk menunjukan fungsi dan kewajiban untuk melindungi hak-hak ekonomi dan hak sipil 

politik masyarakat. Persoalan hukum dan pelanggaran HAM proses penyelesaiannya selalu 

diarahkan dan digiring untuk masuk ke rana hukum formal (litigasi) dimana masyarakat 

belum pulih atas ketidak percayaan terhadap lembaga peradilan, karena lembaga peradilan 

tidak menunjukan keadilan bagi masyarakat miskin. 

Kondisi penegakan hukum yang timpang berimbas pada banyak masyarakat (buruh, petani, 

kaum miskin kota, dll) kehilangan hak-haknya. Tidak hanya hak sipil politik, akan tetapi 

juga kehilangan hak ekonomi, social dan budaya (ekosob). Misalnya saja pada 

penyelesaian kasus pernburuhan yang mana kelompok buruh tetap diposisikan pada pihak 
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yang dilemahkan. Pihak pengusaha memanfaatkan kekuatannya (modal dan akses politik) 

dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, terutama di Pengadilan Hubungan Industrial. 

Kelemahan kaum buruh dimanfaatkan pengusaha untuk melepaskan diri dari kewajiban-

kewajiban untuk memenuhi hak-hak buruh. Rana litigasi dalam penyelesaian kasus-kasus 

ketenagakerjaan digunakan pemerintah untuk melakukan cuci tangan dan tutup mata atas 

pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak buruh yang dilakukan pengusaha. 

Demikian juga halnya dalam pemenuhan hak-hak petani akan kebutuhan alat produksi 

dalam hal ini adalah lahan pertanian. Kaum petani semakin jauh dari kehidupan yang 

sejahtera karena alat produksi mereka sudah banyak menjadi lahan perkebunan (sawit, 

karet, tebu) perusahaan-perusahaan besar. Kelemahan administrasi bukti kepemilikan 

menjadi modal pemerintah dan pengusaha untuk menilai bahwa petani yang bersangkutan 

bukan orang yang berhak untuk mengelolah  atau mendapatkan lahan pertanian. Dalam 

proses hukumpun petani sering dikalahkan, karena pertimbangan hukum selalu hanya 

berdasar pada bukti-bukti yang sah menurut hukum. 

Ditengah buruknya penegak hukum khususnya di Sumatera Selatan, LBH Palembang 

mempunyai peran dan fungsi tersendiri yaitu demgan kerja-kerja memberikan bantuan 

hukum kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu ataupun 

kasus-kasus structural yang dialami masyarakat. Bantuan hukum yang dimaksud dilakukan 

dengan cara memberikan konsultasi hukum, pendampingan secara hukum baik di lembaga 

peradilan maupun diluar peradilan. Selain itu, melalui program-program khusus, LBH 

Palembang juga memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat serta melakukan control 

terhadap beberapa lembaga peradilan yang ada di Sumatera Selatan. Ini sebagai upaya 

untuk menciptakan peradilan yang bersih dan meminimalisir terjadinya praktek-praktek 

mafia peradilan.  

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 



          Laporan Akhir Tahun LBH Palembang tahun 2010     Page     3 

BAB II 

PENERIMAAN KONSULTASI 

 

 

1. Jumlah Penerimaan Konsultasi  

Sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010, LBH Palembang menerima 

konsultasi dari masyarakat sebanyak 144 kasus. Dari jumlah permasalahan hukum yang 

dikonsultasikan masyarakat tersebut terdapat beberapa jenis permasalahan hukum yang 

dihdapi masyarakat seperti sengketa lahan dengan perusahaan perkebunan, perselisihan 

perburuhan, kekerasan aparat kepolisian, kasus pidana umum, perdata, TUN, dan Mal 

Praktek.  seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1. 

Data Statistik Penerimaan Konsultasi  Dari Bulan Januari s/d November 2010 

Berdasarkan Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Masyarakat. 

No. Jenis Permasalahan Hukum 
Jumlah 

Kasus 

Penerima 

Manfaat 

(orang) 

1.  Sengketa Lahan  60 577 

2.  Perburuhan 25 27 

3.  Kekerasan Aparat Kepolisian 8 8 

4.  Pidana Umum 38 38 

5.  Perdata 11 11 

6.  TUN 1 1 

7.  Mal Praktek 1 1 

 Total  144 722 

 

Banyaknya masyarakat yang menyapaikan atau berkonsultasi masalah hukum pada LBH 

Palembang ini menunjukan bahwa banyaknya permasalahan hukum yang dihadapi 

masyarakat, dan secara otomatis banyak pula masyarakat yang membutuhkan 

pendampingan secara hukum. Dilihat dari angka pada table 1, untuk jumlah kasus pada 

tahun 2010 terjadi penurunan dibandingkan jumlah pada tahun 2009. Ini bukan berarti 

bahwa jumlah kasus masyarakat tersebut lebih sedikit disbanding tahun sebelumnya. Data 

tahun 2010 ini tidak termasuk data pendampingan Staf LBH Palembang pada Program 
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Bantuan Hukum yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun 

program-program yang lainnya. 

Untuk perkembangan pengaduan masyarakat pada Kantor LBH Palembang dapat dilihat 

dari table dibawah ini : 

Table 2. 

Data Statistik Perkembangan Penerimaan Konsultasi LBH Palembang                                     

Dari Tahun 2007 - 2010 

 

Dilihat dari domisili masyarakat yang melakukan konsultasi pada LBH Palembang, 

penerima manfaat dari konsultasi ini tidak hanya masyarakat yang berdomisili atau 

bertempat tinggal di kota Palembang, akan tetapi juga berdomisili di luar kota Palembang 

atau dari beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan dengan latar pendidikan dan 

pekerjaan yang beraneka ragam seperti buruh, petani, pedagang, PNS dll. 

Table 3. 

Data Statistik Penerimaan Konsultasi Dari Bulan Januari Sampai Dengan November 2010    

Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota Tempat Tinggal Yang Melakukan Konsultasi 

No. Domisili Jumlah 

1.  Palembang 17 

2.  Kabupaten Musi Banyuasin 102 

3.  Kabupaten Banyuasin 9 

4.  Kabupaten Musi Rawas 1 

5.  Kabupaten Ogan Komering Ilir 1 

6.  Kabupaten Ogan Ilir 5 

7.  Kabupaten Muara Enim 7 

8.  Kabupaten Lahat 2 

 Total  144 
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Tabel 4. 

Data Statistik Penerimaan Konsultasi  Kantor LBH Palembang Dari Bulan Januari 

Sampai Dengan November 2010 Berdasarkan Pekerjaan Yang Melakukan Konsultasi 

 

 

 

Masyarakat yang datang dan melakukan konsultasi pada LBH Palembang selain untuk 

kepentingan hukum bagi dirinya sendiri, ada juga untuk kepentingan orang lain (keluarga, 

teman dan kenalan lainnya) dan ada juga untuk kepentingan kelompoknya..  

Tabel 5. 

Data Statistik Penerimaan Konsultasi  Kantor LBH Palembang                                                      

Dari Bulan Januari Sampai Dengan November 2010 Berdasarkan Kepentingan Hukum 

Dari Yang Melakukan Konsultasi 

No. Kepentingan Hukum Jumlah 

1.  Diri Sediri 138 

2.  Orang Lain 2 

3.  Kelompok 4 

 Total  144 

 

Penerimaan pengaduan dan konsultasi dari masyarakat ini tidak hanya diterima melalui 

kantor LBH Palembang, pengaduan dan konsultasi juga diterima melalui program-program 

khusus bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang bekerjasama dengan Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

_________________ 

Petani; 93 

Buruh; 29 

Swasta; 12 

PNS; 5 

Pelajar; 4 

Lainnya; 1 
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BAB III 

PENANGANAN PERKARA 

 

 

 

Dari jumlah penerimaan konsultasi oleh LBH Palembang, tidak semua perkara hukum 

yang disampaikan masyarakat dilakukan pendampingan hukum malalui lembaga peradilan 

maupun diluar peradilan secara kelembagaan oleh LBH Palembang. Kreteria kasus yang 

dapat dilakukan pendampingan hukum oleh LBH Palembang adalah kasus-kasus yang 

dialami oleh masyarakat yang tidak mampu dan kasus struktural atau kasus yang 

berdampak luas dan menghilang hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil politik 

masyarakat. Sedangkan perkara hukum bagi masyarakat yang tergolong mmpu atau yang 

tidak bersifat struktural hanya diberikan advis atau hanya sebatas konsultasi hukum.  

1. Bentuk Pendampingan  

Adapun penaganan perkara masyarakat yang dilaksanakan LBH Palembang yaitu dengan 

melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang menghadapi permasalahan 

hukum baik di lembaga peradilan (Kepolisian Pengadilan), diluar lembaga peradilan 

(Musyawarah/mediasi) maupun penanganan secara advis (Konsultasi hukum).  Untuk 

penanganan perkara masyarakat yang telah dilakukan oleh LBH Palembang pada tahun 

2010 dapat dilihat pada table dibawah 6 ini : 

 

Table 6. 

Data Statistik Penanganan Perkara Yang Dilaksanakan Oleh LBH Palembang                                                                 

Dari Bulan Januari s/d Desember 2010                                                         

N0. Proses Advokasi Jumlah 

1.  Pengadilan 45 

2.  Kepolisian 11 

3.  Musyawarah/Mediasi 47 

4.  Konsultasi 41 

 Total 144 
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Tabel 7. 

Data Persentase Penanganan Perkara Yang Dilaksanakan Oleh LBH Palembang                                                                 

Dari Bulan Januari s/d Desember 2010                                                         

Konsultasi 28%
Pengadilan  31%

Musyawarah/

Mediasi 33%
Kepolisian 8%

  

 

 Dari jumlah penanganan perkara seperti yang terlihat pada tabel diatas, ada beberapa 

kasus yang masih dalam proses penyelesaian. Hal tersebut dikarenakan proses penanganan 

perkara terutama yang dilakukan melalui pengadilan tergantung pada hukum acara di 

pengadilan atau proses penyelesaian butuh waktu yang cukup panjang. Selain itu juga 

karena perkara yang disampaikan masyarakat tersebut baru diterima oleh LBH Palembang. 

Untuk perkara yang belum selesai proses penyelesaiannya, akan dilanjutkan 

pendampingannya pada tahun 2011. 

 

Tabel 8 

Data Statistik Penanganan Pengaduan Masyarakat 

Yang Dilakukan Oleh LBH Palembang Dari Bulan Januari s/d November 2010                                        

Berdasarkan Proses Penyelesaian 

No. Proses Advokasi 
Jumlah 

Dalam Proses Selesai 

1.  Pengadilan 13 32 

2.  Kepolisian 2 9 

3.  Musyawarah/Mediasi 26 21 

4.  Konsultasi  41 

 Total 41 103 
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BAB IV 

BENTUK PELANGGARAN HAK MASYARAKAT 

 

 

 

1. Perampasan Hak Atas Sumber Kehidupan (Sengketa Pertanahan) 

Berbagai konflik pertanahan hampir selalu mewarnai hidup kaum petani di Sumatera 

Selatan yang tak jarang menjadikan kaum petani sebagai korban dan tersingkir diatas 

tanahnya sendiri. Kasus pertanahan berdimensi struktural masih didominasi sengketa 

antara masyarakat dengan investor perkebunan besar yang pada umumnya dibackup aparat 

keamanan. Hasil investigasi dan laporan masyarakat ke LBH Palembang menunjukkan 

bahwa aparat keamanan baik atas permintaan perusahaan maupun yang bertindak sebagai 

polisi swasta bagi kepentingan perusahaan ternyata terus melakukan intimidasi terhadap 

petani.  

Beberapa factor penyebab terjadinya konflik pertanahan di Sumatera Selatan diantaranya 

adalah akibat dari semakin senpitnya lahan perkebunan yang akan dikelola. Sementara 

kebutuhan lahan terus meningkat. Negara dalam hal hal ini Pemerintah Daerah cenderung 

mementingkan investor atau perusahaan perkebunan dalam pengelolaan lahan perkebunan 

tersebut. Ini terbukti sebagian besar lahan yang disengketakan antara masyarakat dengan 

pihak perusahaan perkebunan, sebelumnya telah dikelola oleh masyarakat petani untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kelemahan masyarakat untuk menunjukan bukti 

kepemilikan yang sah menurut persi hukum, dimanfaatkan oleh perusahaan ataupun 

pemerintah untuk menggiring proses penyelesaian ke rana peradilan. Sehingga masyarakat 

diposisikan pada pihak yang lemah dan dikalahkan. 

Factor lain yang menjadi penyebab terjadi sengketa lahan ini juga dikarenakan tidak 

adanya kejelasan mengenai batas wilayah izin pengelolaan bagi perusahaan yang diberikan 

pemerintah, sehingga lahan pertanian masyarakat juga masuk dalam wilayah kelola 

perusahaan. Selain itu, batas wilayah desa juga menjadi pemicu terjadinya sengketa. 

ketidakjelasan batas wilayah ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk merebut atau 

mengklaim kepemilikan lahan dengan alasan bahwa lahan yang telah dikelolah tersebut 

masuk dalam wilayah mereka. Perebutan atau untuk mempertahankan kapentingan seperti  

ini dapat menimbulkan konflik horizontal pada masyarakat yang bersengketa. Tentunya ini 
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tidak hanya menjadi catatan penting, akan tetapi harus menjadi perhatian yang serius dari 

Pemerintah Daerah. 

Konflik yang berkepanjangan dan terakumulasi tidak jarang juga berdampak pada 

terpancingnya masyarakat melakukan tindakan-tindakan criminal. Negara dalam hal ini 

Pemerintah Daerah tidak berdaya untuk menyelesaikan sengketa ini bahkan cenderung 

mendahulukan kepentingan pengusaha dari pada pemenuhan hak ekonomi petani atas 

lahan tersebut.  

Diambil dari beberapa sumber termasuk juga dari data LBH Palembang, menunjukan 

masih tingginya sengketa lahan, dimana terjadi perebutan lahan produksi antara 

masyarakat petani dengan pengusaha.di Sumatera Selatan. Dilihap pada table 1 siatas, 

sengketa pertanahan mendominasi pengaduan masyarakat pada LBH Palembang tahun 

2010.  

2. Pelanggaran Hak Atas Kondisi Kerja dan Menguntungkan (Perselisihan 

Perburuhan) 

Pelanggaran terhadap hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan dapat dilihat 

dari realitas kasus-kasus yang terjadi pada hubungan kerja antara pengusaha dan buruh 

yang ditangani oleh LBH Palembang. Kasus-kasus PHK sepihak mendominasi kasus 

perburuhan di Sumatera Selatan tahun 2010.  

Intervensi pemerintah dalam hal ini sangat lemah bahkan cenderung ada keberpihakan 

terhadap pengusaha. Sejauh ini belum ditemukan adanya tindakan tegas dari aparat 

pemerintah atas pelanggaran atau upaya terjadinya PHK terhadap kaum buruh oleh 

pengusaha. Akibatnya banyak buruh menjadi korban ketidak-adilan serta banyak hak-

haknya yang tidak terpenuhi. 

Data kasus perburuhan yang ada di LBH Palembang merupakan sebagian kecil dari data 

kasus perburuhan yang ada di Sumatera Selatan. Namun dari data tersebut terlihat bahwa 

banyak kasus perselisihan PHK sepihak yang terjadi. Ini dapat menjadi indicator bahwa 

dalam penyelesaian perselisihan perburuhan selalu mengarah pada tindakan PHK oleh 

pengusaha terhadap para buruhnya. Bentuk perselisihan tersebut diantaranya adalah karena 

dianggap pemalsuan identitas, dianggap mangkir, kecelakaan kerja, akibat tuntutan buruh 

dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap, dituduh melakukan penggelapan yang tidak 

dapat dibuktikan, efisiensi dan bentuk-bentuk perselisihan yang lainnya. 

Dalam proses penyelesaian perselisihan-pun buruh selalu diposisikan sebagai pihak yang 

lemah karena dianggap tidak dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh 

pengusaha. Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja tidak dapat berbuat banyak atas 
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tindakan-tindakan PHK yang dilakukan oleh pengusaha, dengan dalil bahwa 

kewenangannya hanya membuat anjuran, anjuran tersebut secara hukum tidak mempunyai 

kekuatan karena dapat ditolak ataupun diterima. 

Pada tingkat penyelesaian perselisihan di pengadilan hubungan industrial, semakin 

membuka ruang terjadinya PHK. Kelemahan pembuktian dan kesaksian buruh menjadi 

celah bagi hakim untuk membenarkan tindakan PHK yang dilakukan pengusaha. 

Pengadilan hubungan industrial seakan hanya melegalkan tindakan PHK oleh pengusaha, 

bukan proses yang memberikan keadilan. Akibatnya banyak buruh harus kehilangan 

sumber ekonominya. 

3. Pelanggaran Hak Untuk Berpendapat Dimuka Umum. 

Yang menjadi catatan penting LBH Palembang dalam tahun 2010 ini adalah mengenai 

penegakan demokrasi di Sumatera Selatan dimana demokrasi tersebut telah diwarnai 

dengan tindakan pencegahan yang menggunakan aparat Kepolisian, Satpol PP dan dengan 

cara-cara premanisme terhadap elemen masyarakat untuk menyuarakan pendapat dimuka 

umum. Tidak hanya menghalangi, akan tetapi juga dilakukan tindakan kekerasan terhadap 

orang yang dianggap sebagai pemimpin dengan dalih bahwa tindakan masyarakat 

mengarah kepada tindakan anarkhis. Kondisi tergambar pada kasus pemukulan terhadap 2 

orang anggota HMI Cabang Lubuk Linggau oleh aparat kepolisian pada saat 

menyelenggarakan aksi unjuk rasa di DPRD Kota Lubuk Linggau Musi Rawas Sumsel. 

Dan hal yang serupa juga terjadi  dimana adanya pemukulan dan pengroyokan terhadap 

aktivis Walhi Sumsel pada saat menyelenggaran aksi peringatan Hari Tani Nasional di 

Palembang.  Tentunya ini telah mencederai demokrasi dan pemerintah seakan menunjukan 

bahwa merekalah yang berkuasa untuk menentukan arah kebijakan tanpa adanya keinginan 

untuk memenuhi keinginan masyarakat. 

4. Pelanggaran Hak-Hak Tersangka (Kekerasan Aparat Kepolisian) 

Penyiksaan oleh aparat kepolisian sering dilakukan pada saat penangkapan terhadap 

tersangka pelaku tindak pidana. Tidak hanya pemukulan, pelanggaran hak-hak tersangka 

ini juga dilakukan dengan cara penembakan.  

Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang keji, tidak manusiawi, dan 

merendahkan martabat manusia masih tetap terjadi, meskipun Indonesia merupakan salah 

satu negara pihak Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan dan Penghukuman lain 

yang keji, Tidak Manusiawi dan merendahkan tahun 1998.  

Walaupun pidana penyiksaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan telah dikriminalkan 

menurut UU No. 26 tahun 2000. Namun  demikian, sampai dengan saat ini belum ada 
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pelaku yang dihukum karena tindak pidana tersebut. Sebagian besar pelaku yang didakwa 

atas tuduhan melakukan tindak pidana yang termasuk sebagai kejahatan terhadap 

kemanusiaan dibebaskan. Sementara itu, beberapa kasus tindak pidana penyiksaan dapat 

disimpulkan diduga tidak ditindak lanjuti. 

Selama tahun 2010 LBH Palembang menerima pengaduan masyarakat atas kasus 

perlakuan penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang keji, tidak manusiawi dan 

merendahkan martabat manusia yang dilakukan  oleh pihak kepolisian sebanyak …kasus  

Kekerasan tersebut bersifat cukup luas, dari pemukulan sampai dengan penembakan 

bahkan sampai meniggal dunia.  

5. Kriminalisasi 

Perjuangan kaum petani dan komunitas masyarakat adat di Sumatera Selatan untuk 

mendapatkan kembali haknya atas tanah ulayat, tak jarang mendapat perlawanan dari 

perusahaan melalui aparat seperti Kepolisian. Kaum petani yang pada dasarnya berjuang 

untuk mendapatkan haknya sering dijebak dan dikondisikan melakukan perbuatan yang 

dapat dijerat dengan Pasal-pasal KUHP (pengrusakan, penghasutan, penggelapan, dan 

pengancaman). Fakta ini menunjukan bahwa masyarakat petani sebagai kelompok 

mayoritas di Republik ini tetap tidak mendapat keadilan. Meskipun instrumen hukum dan 

Norma-Norma HAM telah banyak lahir dan diakomodir didalam peraturan perundang-

undangan Indonesia yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga 

negaranya, namun ketika perjuangan dilakukan, bukan keadilan yang didapat akan tetapi 

ancaman hukuman penjara yang diperoleh. 

Sebagai contoh kasus tindakan kriminalisasi adalah sebagaimana yang telah dialami oleh 

dua orang warga  Desa Lubuk Bandung Kabupaten Ogan Ilir dengan tuduhan telah 

melakukan pengrusakan tanaman milik PTPN VII. Para penegak hukum tidak melihat 

substansi kasus dan  fakta yang sebenarnya terjadi. Dalam proses penanganan perkara 

selalu mengarahkan bahwa warga telah melakukan pengrusakan, padahal warga hanya 

menginginkan pihak PTPN VII tidak mengelolah lahan yang masih disengketakan dan 

mengembalikan lahan tersebut kepada masyarakat. 

Tindakan kriminalisasi ini merupakan upaya untuk meredam perlawanan kaum petani 

untuk menuntut pengembalian lahan perkenunan mereka yang telah dikuasai oleh 

perusahaan perkebunan. 


