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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pembukaan  lahan  (Landclearing)  adalah  salah  satu  langkah  awal  untuk  

bercocok tanam,   pada suatu   areal   atau   lahan   hutan   yang   sebelumnya   

banyak   ditumbuhi   oleh pepohonan,  gulma  dan  keanekaragaman  hayati  di  

dalamnya.   pembukaan  lahan  di  lakukan untuk  keperluan  seperti  lahan  

perkebunan,  pertanian,  transmigrasi,  dan  keperluan  lainnya. Namun lahan dan 

atau hutan di negara ini sekarang berada pada pusat perhatian dunia, karena 

kerusakan yang merajalela pada sumber daya alam yang besar. World Wild Life 

Fund (WWF) Indonesia mengkritisi fenomena kebakaran hutan dan lahan atau 

Karhutla di berbagai provinsi di Indonesia.  

Menurut WWF Indonesia, status darurat sudah cocok disematkan dalam 

bencana yang tengah dialami jantung dunia saat ini .karena sudah  menyebabkan 

kerugian yang  nyata bagi rakyat dan bangsa Indonesia, gangguan kesehatan, 

gangguan sosial, dan gangguan ekologi yakni hilangnya habitat tempat 

keanekaragaman hayati flora dan fauna, juga gangguan ekonomi. Penyebab 

kebakaran hutan cukup kompleks karena tak hanya cuaca dan kondisi alam yang 

menjadi penyebabnya akan tetapi lemahnya pengawasan juga ulah manusia baik 

korporasi/individu, alasan paling dominan adalah mencari keuntungan komersil 

lewat praktik pembukaan lahan dengan metode mudah dan murah. Salah satunnya 
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adalah pembakaran yang digunakan masyarakat sekitar hutan untuk 

membuka atau membersikan lahan pertanian atau perkebunan.1  

Sebagai konsekuensi dari sering terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan 

oleh manusia, secara tegas harus dilarang (Supriadi, 2011 : 442). Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana sendiri belum memberikan landasan hukum dan pengaturan 

mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, sehingga pemerintah 

melakukan suatu upaya dengan membentuk beberapa undang-undang yang terkait 

tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sebagai perturan lex specialis. Undang-

undang inilah yang menjadi landasan untuk para penegak hukum menjerat pelaku 

tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. 

Penulis dalam hal ini ingin melakukan penelitian yang dilatar belakangi oleh 

adanya isu hukum yaitu isu mengenai pembakaran lahan yang marak terjadi, yang 

penulis ketahui berkaitan dengan larangan pembakaran lahan sudah diatur di dalam 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2014 tentang Perkebunan sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair Jaksa 

Penuntut Umum . Penulis menemukan sumber hukum primer yaitu Putusan Nomor 

Nomor 2939 K/PID.SUS.LH/2018 Tgrng. Ada hal menarik yang penulis temukan 

dalam putusan ini yaitu di dalam pertimbangan hukum hakim pada perkara ini 

hakim tidak semata-mata hanya memperhatikan kepastian hukum sebagaimana 

fungsi hukum itu sendiri. Namun dalam putusan ini hakim mencoba untuk lebih 

                                                           
1 Raymon Dart Pakpahan , Herlina Manullang, Roida Nababan,  Analisis  Dasar Pertimbangan  

Hakim  Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara  Membakar, Volume 07  

Nomor  02,  Agustus 2018. hal., 123 – 136. 
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mengutamakan keadilan. Yang penulis ketahui kembali bahwa fungsi hukum yaitu 

kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan.  

Secara umum tindakan sengaja menimbulkan kebakaran diatur dalam pasal 

187 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana 

sebagai berikut : a. Jika menimbulkan bahaya bagi barang, pidana penjara 

maksimal;12 tahun; b. Jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, pidana 

penjara maksimal 15 tahun; c. Jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan 

mengakibatkan orang mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu 

maksimal 20 tahun. Kemudian untuk pengaturan secara khusus mengenai 

pembukaan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang 

dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 24 Undang-

Undang Nomr 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (UU Cipta kerja) yang mengubah 

Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengelolaan lingkungan 

Hidup (UU PPLH).  dalam perkara ini terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan 

pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum maka untuk 

kepastian hukumnya sudah jelas telah terpenuhi bagi terdakwa, namun kini 

bagaimana dengan keadilan bagi Terdakwa apakah lamanya hukuman yakni 3 (tiga) 

tahun penjara cukup adil bagi terdakwa. 

 Saat ini terdapat fenomena dimana banyaknya terjadi perubahan fungsi 

hutan sebagai media lingkungan hidup untuk dijadikan sumber keuntungan yakni 

fungsi ekonomi seperti hutan yang berubah menjadi areal perkebunan sawit, 

perkebunan karet, industri, pertambangan dan sebagainya yang melingkupi 
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cakupan areal yang luas. Perubahan fungsi hutan menjadi areal perkebunan ini 

menjadi salah satu dampak dari pesatnya pembangunan sektor ekonomi yang 

tujuannya adalah mengarah kepada peningkatan kesejahteraan akan tetapi 

pembangunan yang seperti ini sangat membutuhkan areal hutan / lahan yang cukup 

besar padahal hutan yang tersedia terbatas, namun pembangunan guna peningkatan 

kesejahteraan dengan memanfaatkan hutan terus berjalan. Merubah hutan untuk 

peningkatan ekonomi tentu mengandung resiko terjadinya pencemaran dan 

perusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan 

produktivitas hutan / lingkungan hidup menurun yang justru sebenarnya dapat 

memberikan imbal balik negatif bagi masyarakat; 

 Peningkatan ekonomi dengan pembangunan melalui perubahan fungsi 

hutan menjadi perkebunan, industri, pertambangan dan lainnya memang sangat 

diperlukan akan tetapi cara-cara maupun proses untuk mengubah fungsi hutan 

untuk dapat menghasilkan keuntungan besar tidak lagi menggunakan cara-cara 

yang ramah terhadap lingkungan melainkan sudah mengarah kepada pengrusakan / 

penghancuran baik dengan menggunakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) yang mapan maupun cara lainnya seperti membakar bila dihadapkan 

dengan kondisi ingin memanfaatkan areal lahan yang cakupannya sangat luas oleh 

karena bila menggunakan cara yang ramah lingkungan tentu membutuhkan modal 

atau anggaran yang tidak sedikit bahkan memakan waktu yang relatif lama sehingga 

tidak mengherankan bila cara membakar digunakan sebagai jalan pintas, oleh sebab 

itu diperlukan pengaturan agar segala upaya pemanfaatan media lingkungan hidup 
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seperti hutan guna meraup keuntungan besar dapat terarah sehingga lingkungan 

hidup terjaga serta berkelanjutan. 

 

 Kemudian kaitannya dengan perkara a quo, perlu terlebih dahulu kita 

pahami siapa fokus dari ketentuan yang didakwakan terhadap terdakwa ini 

diberlakukan, apakah murni pelaku peladang seperti halnya terdakwa ini atau ada 

yang lebih besar dari itu. Bila mencermati ketentuan undang-undang ini telah diatur 

dan disinggung sedemikan rupa mengenai adanya kewajiban pemerintah daerah 

untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang sangat berguna 

untuk kepastian prinsip pembangunan berkelanjutan, mengenai audit lingkungan 

hidup kemudian pengaturan tentang pendayagunaan perizinan sebagai instrumen 

pengendalian, lalu pengaturan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

digunakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup serta mengubah gaya hidup 

manusia oleh karena dengan penggunaan IPTEK dalam hal pemanfaatan media 

lingkungan hidup telah memicu pemakaian produk berbasis kimia yang dapat 

meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat 

mengancam keberlangsungan lingkungan hidup, serta pengaturan tentang 

diperlukannya penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

dan besaran denda bagi yang melanggar. 

 Melihat konteks itu, ada sasaran yang lebih utama dari diberlakukannya 

ketentuan undang-undang ini yakni lebih kepada kegiatan pelaku yang dapat 

memberikan resiko ancaman bagi keberlangsungan lingkungan hidup itu lebih 

besar, yakni kegiatan pemanfaatan hutan / lahan oleh perusahaan yang memiliki 
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modal lebih besar dan berbicara bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar 

selain terdakwa yang hanyalah seorang peladang yang memanfaatkan lahannya 

yang secara turun temurun dengan melakukan pembakaran untuk penghidupannya 

semata, oleh karena untuk memanfaatkan hutan / lahan yang besar guna mencapai 

target bisnis / keuntungan hanya terhadap badan usaha / korporasi lah berbicara  

tentang perijinan, AMDAL, penggunaan IPTEK yang modern yang beresiko 

menghasilkan limbah B3 dalam cakupan besar yang berpotensi merusak 

lingkungan, sehingga tidak mengherankan tersedia sanksi pidana minimal maupun 

denda minimal bagi pelaku badan usaha / korporasi yang melanggar. 

 Kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak 

pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan 

korporasi.Setelah korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, 

permasalahan selanjutnya adalah bagaimana menentukan kesalahan dan 

pertanggungjawaban korporasi tersebut. Sebab meskipun korporasi dinyatakan 

dapat melakukan tindak pidana, untuk menjatuhkan sanksi pidana harus dapat 

ditentukan kesalahannya, dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

terhadap korporasi tersebut. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi atau tidak 

dapat ditentukan, maka korporasi tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.2 

 Sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat 

berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebaghi perusahaan itu sendiri. 

                                                           
2 Erdiansyah, S.H., M.H., Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau , Vol 4 No. 3 September 2014-Januari 2015, hal., 

149. 
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Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, 

pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. 

 Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota 

tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap 

sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen 

tertentu dalan sebuah korporasi dianggap sebagai “directing mind” atau “alter ego”. 

Perbuatan dan mens rea para individu itu kemudian dikaikan dengan korporasi. Jika 

individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan 

bisnis korporasi, mens rea para individu merupakan mens rea korporasi.3 

Apabila ketentuan ini difokuskan yang utama untuk pelaku peladang murni 

seperti terdakwa ini tentu sangat tidak mungkin dapat diterapkan denda yang besar 

kepada dirinya karena denda itu tidak akan mungkin dipenuhi oleh seorang 

peladang, kemudian sangatlah sia-sia apabila ketentuan pengaturan mengenai 

AMDAL, perijinan, maupun IPTEK yang digunakan dalam pemanfaatan 

lingkungan ditujukan kepada peladang murni sebagai fokus utamanya oleh karena 

dalam perkara ini terdakwa merupakan peladang yang hanya memanfaatkan lahan 

turun temurunnya dengan cara-cara sederhana yang tidak memerlukan AMDAL, 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan sebagainya sehingga fokus utama dari 

undang-undang ini tidak lain adalah pelaku yang melakukan kegiatan pemanfaatan 

media lingkungan hidup yang lebih besar selayaknya korporasi / badan usaha ; 

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa meskipun tidak dapat 

dibenarkan yakni membuka lahan dengan cara membakar khususnya disaat 

                                                           
3 Ibid, hal. 143. 



8 
 

 

terjadinya darurat kebakaran hutan lahan dan kebun akan tetapi dilihat dari tujuan 

terdakwa bukan untuk mencari keuntungan besar / bisnis sebagaimana halnya pada 

badan usaha atau korporasi, melainkan bermotifkan untuk pencaharian 

penghidupan dirinya dan keluarganya dengan mengandalkan tanaman rumput gajah 

dan jagung semata. Dari tingkat pendidikan terdakwa, Majelis Hakim pun menilai 

terdakwa ini tidaklah memiliki kapasitas, kemampuan/pengetahuan lebih yang 

dapat mengancam keberlangsungan lingkungan hidup lebih besar dibandingkan 

dengan korporasi / perusahaan yang telah mapan dalam hal penggunaan IPTEK 

yang memanfaatkan media lingkungan hidup, hal ini dibuktikan dengan luasan 

areal lahan yang dibakar terdakwa hanya seluas + 1 (satu) hektar dengan 

bermodalkan serabut kelapa  yang disulut api sehingga Majelis Hakim tidak akan  

kaku menerapkan undang-undang ini terhadap terdakwa yang merupakan seorang 

peladang. 

 Kemudian bila dikenakan pidana penjara minimum sebagaimana diatur 

undang-undang ini, Majelis Hakim menilai penjatuhan hukuman terhadap diri 

terdakwa tidak akan berbanding lurus dengan efek pembelajaran / perubahan yang 

diharapkan bagi terdakwa kedepannya. Bukankah tujuan pemidanaan itu sendiri 

bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah 

dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen 

pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di 

masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak 

melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, bukan 

untuk menyengsarakan / mematikan terdakwa atau keluarganya perlahan-lahan 
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yang mengandalkan rumput gajah atau jagung, dan dengan tanpa bermaksud 

memasuki ranah dari kewenangan legislatif sebagai lembaga pembentuk undang-

undang itu sendiri, bila dikenakan pidana penjara minimum justru hukum bagi 

terdakwa ini tidaklah lagi memenuhi tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri 

melainkan akan memberikan kesengsaraan / derita bagi terdakwadan keluarganya 

oleh karena terdakwalah yang berperan sebagai tulang punggung penghidupan 

keluarganya, serta akan menjadi preseden buruk bagi orang-orang lainnya yang 

menggantungkan “perut” nya (hidupnya) dengan bermata pencaharian sebagai 

peladang dan hukum disini menurut Majelis Hakim tidak memberikan keadilan 

sosial. 

 Seorang Guru Besar Universitas Padjadjaran / mantan Ketua Mahkamah 

Agung RI yakni Prof. DR. H. Bagir Manan, SH., MCL mengungkapkan dalam 

bukunya “Memulihkan Peradilan Yang Berwibawa dan Dihormati - Pokok-pokok 

Pikiran Bagir Manan Dalam Rakernas”, yang menegaskan bahwa “ Hakim bukan 

algojo dalam penegakan hukum, dan keadilan bukan hanya hak masyarakat apalagi 

hak pengamat, keadilan adalah juga hak mereka yang diadili dan keluarga mereka 

” ,  sehingga Majelis Hakim berpandangan, Majelis Hakim tidak hanya berperan 

selayaknya sebagai penegak hukum seperti halnya Kepolisian maupun Kejaksaan, 

melainkan Hakim juga harus berperan sebagai penegak keadilan, keadilan yang 

juga milik mereka yang diadili / terdakwa dan keluarganya. Majelis Hakim menilai 

perkembangan hukum yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa Hakim sejauh 

mungkin menerapkan keadilan di atas kepastian hukum, apabila keadilan dan 

kepastian hukum saling mendesak maka hakim sejauh mungkin mengutamakan 
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keadilan di atas kepastian hukum karena muara akhir dari tujuan hukum itu sendiri 

adalah terciptanya keadilan, sehingga mutlak suatu keadilan harus lebih diutamakan 

daripada kepastian hukum.  

 Penulis juga melakukan penelitian terhadap kejahatan koporasi sebagai 

antara isu sebelumnya , tindak pidana ”Pembakaran lahan” pada Putusan Nomor 

2939 K/PID.SUS.LH/2018. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 

tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan 

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum 

.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMANIAM JAGA RAMAN anak 

dari JAGA RAMAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi 

dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah 

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

subsidair 6 (enam) bulan kurungan.  
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B.  Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban 

pidana korporasi Dalam tindak pidana pembakaran lahan pada perkara Nomor 2939 

K/PID.SUS.LH/2018? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: menjelaskan Pertanggung 

jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembakaran lahan. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang hendak penulis sampaikan berdasarkan: 

1. Manfaat Teoritis, ialah meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, dan 

memberikan gambaran yang jelas di bidang hukum pidana terkait pidana 

korporasi mengenai kasus Tindak Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan 

Untuk Membuka Lahan Baru. 4   

2. Manfaat Praktis, ialah sebagai bahan pendukung atau referensi di bidang 

hukum pidana terkait pidana khusus mengenai proses hukum untuk 

pertanggungjawaban pelaku dalam Pertanggung jawaban pidana korporasi 

dalam tindak pidana pembakaran lahan.  

E. Metode Penelitian  

1. Jenis 

 Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mencakup terhadap asas 

hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan 

pertimbangan hukum.5 

2. Pendekatan 

                                                           
4 Suratman, Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2015, hal.52   
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, IJI Press, Jakarta, 1983,  hal. 51. 
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 Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan 

undang-undang (statute approach) dan pendekatan   konseptual (conceptual 

approach).  Pendekatan undang-undang (statute approach). Terkait dengan 

pendekatan kasus, dalam penelitian ini berfokus kepada Pasal 108 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan Putusan Nomor 2939 K/PID.SUS.LH/2018:. Pendekatan 

konseptual (conceptual approach) berawal dari pandangan dan doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan ini penulis akan 

menemukan ide, pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan 

isu hukum yang penulis angkat. 

3. Bahan Hukum  

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu; bagian 

hukum primer dan bagian hukum sekunder. Bagian yang pertama, yaitu bahan 

hukum primer. 

1.  Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama darimana asas dan kaidah 

dapat ditemukan, atau semua penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer 

tersebut bersifat autoritatif yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu : Pasal 108 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2009. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 

2.  Bagian yang kedua adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder 

berupa buku-buku hukum terasuk skripsi, thesis, disertasi hukum, dan jurnal-

junal hukum. Penulis mengambil bahan hukum yang berhubungan dengan isu 

penulis yaitu pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam pertimbangan 

hukum Hakim Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan untuk Membuka Lahan 

Baru. 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Data atau bahan hukum yang dikumpulkan dengan metode Library 

Research, dan mengunduh peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu 

hukum yang diangkat penulis. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Bahan Hukum yang dikumpulkan diatas dianalisis secara kualitatif. Analisis 

kualitatif artinya analisis tidak menggunakan data kuantitatif atau data statistik 

dengan menemukan makna atau arti dari konsep-konsep yang berkaitan dengan isu 

hukum  penulis.
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