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Ringkasan 
Penambangan pasir yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia,  menimbulkan berbagai 
permasalahan lingkungan hidup yang sampai saat ini tidak bisa diselesaikan. Masyarakat yang 
menjadi korban rusaknya lingkungan hidup ini jarang menjadi perhatian pemerintah; baru 
akan menjadi perhatian apabila timbul banjir, longsor atau bencana alam lain yang 
diakibatkan oleh kegiatan penambangan tersebut. Di satu sisi, Badan Usaha yang 
menjalankan usaha penambangan pasir biasanya melaksanakan tanggung jawab sosialnya 
sesuai yang diamanatkan undang-undang, namun hal ini terbatas karena disesuaikan dengan 
kemampuan perusahaan tersebut. Di sisi lain, terdapat penderitaan berkepanjangan yang 
diterima masyarakat sebagai korban karena kebutuhan vitalnya yang terganggu dan tidak 
dapat dipulihkan karena sumber daya alam yang rusak merupakan sumber daya alam yang 
tidak dapat diperbaharui. Viktimisasi yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup terjadi 
dan yang menjadi korban adalah masyarakat luas atau yang disebut tertiary victimization. 
Perlindungan terhadap korban dalam bentuk pemulihkan kebutuhan vital masyarakat korban 
aktivitas penambangan pasir sebagai suatu sumber kekayaan alam yang tidak dapat 
diperbaharui adalah hal yang tidak mungkin. Jadi dalam hal ini azas pertanggung jawaban 
negara dalam memberi perlindungan kepada korban harus dilakukan diawal berupa 
pencegahan dan bukan diakhir berupa perbaikan. 

Kata kunci: Viktimisasi, Tertiary Victimization 
 

I. Pendahuluan  

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan Pasal 33 ayat (3) tersebut negara melakukan 
pengelolaan kekayaan alam dengan mengatur pelaksanaan pengelolaannya baik kepada 
perusahaan pemerintah maupun perusahaan asing. Perseorangan pun memiliki kesempatan 
untuk mengelola kekayaan alam tersebut. Salah satu aktivitas pengelolaan kekayaan alam yang 
dapat dilakukan oleh masyarakat adalah penambangan pasir. Eksploitasi terhadap gunung, bukit 
atau sungai dengan melakukan pengerukan pasir tidak jarang dilakukan sampai gunung tersebut 
rata, bukit musnah dan hal ini banyak terjadi di beberapa kabupaten, salah satunya adalah 
penambangan pasir di Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat. 

Wilayah Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dikelilingi oleh gunung-gunung, 
sehingga laksana dinding yang melindungi kota Garut dan gunung-gunung tersebut telah 
menjadi sumber kehidupan khususnya bagi masyarakat sekitarnya, umumnya masyarakat di 
Kabupaten Garut. Namun saat ini beberapa gunung hampir rata karena pasir dan batunya 
ditambang secara besar-besaran. Di satu sisi ada pihak yang diuntungkan karena berhasil 
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menggali dan menjual pasir dan batu, di sisi lain ada dampak yang luar biasa yang menimpa 
masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat menjadi korban. 

Rusak atau hilangnya gunung atau bukit  selain karena penambangan pasir yang dilakukan 
dengan alasan adanya keuntungan secara ekonomi, dimana pasir yang dijual dapat 
mendatangkan keuntungan yang berlimpah kepada pemilik lahan maupun pengusahanya, juga 
karena alasan pengembangan pembangunan untuk kepentingan umum. Aktivitas penambangan 
pasir ini tidak akan menjadi permasalahan ketika dampak dari penambangan tersebut resikonya 
dapat diatasi dan dipulihkan. Fakta yang terjadi adalah aktivitas tersebut menimbulkan berbagai 
bencana alam serta mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan kepada masyarakat sekitar. 

Kerusakan akibat penambangan pasir yang saat ini mencolok di Kabupaten Garut adalah 
penambangan yang terletak di Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut, selain 
menimbulkan kerusakan lingkungan juga telah menimbulkan korban hilang nyawa. Kerusakan 
lingkungan akibat penambangan yang semena-mena ini nampaknya tidak hanya ada di wilayah 
Kabupaten Garut saja, tapi terjadi juga di wilayah lain di Indonesia. Masyarakat yang menjadi 
korban jarang mendapat perhatian pemerintah; baru akan menjadi perhatian apabila telah 
berakibat timbulnya banjir, longsor atau bencana alam lainnya.  

Masyarakat yang menjadi korban lingkungan hidup namun jarang jadi perhatian adalah 
mereka yang mengalami penderitaan berkepanjangan karena kebutuhan vitalnya yang terganggu, 
misalnya hilangnya sumber air sehingga mereka sulit untuk mendapatkan air, adanya gangguan 
dari binatang-binantang terutama binatang buas karena lingkungan hidupnya sudah dirusak 
bahkan musnah atau air yang selalu menggenang ketika hujan. Hal ini membawa dampak juga 
kepada ketenteraman dan kenyamanan hidup masyarakat. 

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan 
masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban 
dalam arti luas.1 Hal ini sesuai dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera lahir dan bahtin. Perlindungan korban dalam bentuk tercukupinya 
kembali kebutuhan vital dan rasa aman dari gangguan perlu diberikan oleh pemerintah sebagai 
pemberi izin penambangan tersebut. Asas tanggung jawab negara yang merupakan salah satu asas 
dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup harus dilaksanakan. 

 

II. Rumusan Masalah 

Semua permasalahan di atas, diidentifikasikan sebagai berikut: 
1.   Sejauhmana dampak dari aktivitas penambangan pasir terhadap masyarakat di sekitar 

lokasi penambangan? 
2.   Bagaimana bentuk pemulihkan kebutuhan vital masyarakat korban aktivitas 

penambangan pasir tersebut? 
 

III. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan makalah ini, penulis melakukan pengamatan dan wawancara sebagai 
teknik pengumpulan data. Pengamatan dilakukan dengan cara mendatangi beberapa lokasi 
penambangan pasir yang ada di wilayah Kabupaten Garut dan melakukan penelusuran secara 
daring untuk mengetahui keadaan atau akibat penggalian pasir di beberapa wilayah di Indonesia. 
Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka kepada beberapa 
penduduk yang tinggal di sekitar lokasi penambangan, khususnya penambangan pasir di 
Kabupaten Garut. 

 

 
1  C.Maya Indah S, Perlindungan Korban (Suatu Persfektif Viktimologi dan Kriminologi), Edisi Kedua, Prenamedia Grup, 

Jakarta, 2014, Hlm.17.  
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IV. Pembahasan 

a. Dampak dari aktivitas penambangan pasir terhadap masyarakat di sekitar lokasi 
penambangan. 

Seiring dengan pesatnya pembangunan dan tingginya kebutuhan ekonomi, banyak 
perorangan maupun Badan Usaha melakukan aktivitas penambangan pasir sebagai sumber 
pendapatan. Aktivitas tersebut menimbulkan resiko tinggi untuk timbulnya kerusakan 
lingkungan hidup dan hal ini berdampak pada kehidupan masyarakat sebagai korban dan 
musnahnya semua habitat di wilayah tersebut. Korban yang timbul karena adanya penambangan 
pasir, dapat merupakan korban dari suatu kejahatan atau sebaliknya bukan korban dari suatu 
kejahatan; karena bila kita telusuri aktivitas penambangan tersebut ada penambangan yang 
berizin dan ada yang tidak berizin. Penambangan pasir adalah kegiatan usaha penambangan 
rakyat yang harus memiliki izin yaitu Izin Pertambangan Rakyat (IPR).  

Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam 
wilayah usaha pertambangan; merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, 
eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Usaha pertambangan dilakukan dengan 
menggunakan alat-alat yang sederhana, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana 
halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan 
teknologi canggih. Kegiatan pertambangan dilakukan dalam wilayah pertambangan rakyat 
dengan luas wilayah dan investasi secara terbatas.2 

Beberapa penambangan pasir yang bermasalah dan menjadi pemberitaan secara nasional, 
antara lain penambangan pasir di wilayah Krakatau, merupakan penambangan pasir legal, izin 
yang diberikan oleh Gubernur Lampung, tapi ditolak oleh masyarakat.3 Penambangan di Sungai 
Konto di Dusun Wangkel Kerep Desa Karangtengah, Kabupaten Kediri Jawa Timur, 
penambangan ini milik pribadi dan tidak berizin. Penambangan pasir di Leles Kabupaten Garut 
Jawa Barat, merupakan penambangan legal dengan izin dari Gubernur Jawa Barat dan saat ini 
menjadi perhatian masyarakat, karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan.  

Di beberapa wilayah di Indonesia, gunung, bukit atau sungai yang menjadi obyek 
penambangan pasir dieksploitasi sedemikian rupa sehingga yang tersisa hanya lahan yang tidak 
produktif dan menyebabkan bencana. Penambangan pasir yang sulit untuk dihentikan adalah 
penambangan pasir yang terdapat di lahan yang dimiliki oleh perorangan, karena lahan yang 
ditambang merupakan tanah Hak Milik. Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa 
penduduk sekitar lokasi penambangan pasir di wilayah Kabupaten Garut mulai tampak 
dampaknya, antara lain sering terjadinya banjir ketika hujan dan udara yang panas menyengat 
serta berdebu ketika siang hari. Polusi suara yang berasal dari mesin pengerukan dan lalu 
lalangnya truk pengangkut juga dirasakan oleh masyarakat sekitar, karena lokasi penambangan 
berdekatan dengan lokasi tempat tinggal penduduk. Penyerapan air pun terganggu, karena batu-
batu yang berfungsi sebagai penyaring dan penyerap air pun mulai musnah. Pemerintah sudah 
saatnya meningkatkan perhatiannya untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai korban. 

Declaration of Basic Principles of justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang 
dimuat dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/34 tanggal 29 
Nopember 1985, mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok 
telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, 
kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan 
(by act) maupun karena kelalaian (by omission).4 

Secara yuridis dalam perundang-undangan Indonesia, pengertian korban itu antara lain 
terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

 
2  Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.89. 
3  https://www.mongabay.co.id/2019/09/14/tambang-pasir-di-sekitar-krakatau-meresahkan-masyarakat-dan-merusak-

lingkungan/,akses 15/11/2019.  
4  G.Widiartana.,Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atma Pustaka, Cet. Ke-5, 

Yogyakarta, 2018, Hlm.27. 

https://www.mongabay.co.id/2019/09/14/tambang-pasir-di-sekitar-krakatau-meresahkan-masyarakat-dan-merusak-lingkungan/,akses
https://www.mongabay.co.id/2019/09/14/tambang-pasir-di-sekitar-krakatau-meresahkan-masyarakat-dan-merusak-lingkungan/,akses
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberi 
arti korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 

Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian korban masih ditujukan kepada 
korban dari suatu tindak pidana, yang dalam viktimologi termasuk ke dalam special victimology. 
Dalam faktanya bahwa korban itu bukan hanya orang yang langsung menderita kerugian dari 
suatu tindak pidana saja, tetapi dari suatu tindak pidana tersebut ada korban-korban lain 
meskipun bukan secara langsung. Fakta lain, dalam suatu peristiwa yang bukan tindak pidana 
pun ada korban-korban yang memerlukan perlindungan, diantaranya adalah korban dari suatu 
aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 

Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan 
kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang 
tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang 
telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan 
pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak 
bertanggung jawab.5 

Korban yang timbul dari adanya penambangan pasir bukanlah hanya sekedar korban 
seorang individu, tapi sudah menyangkut masyarakat banyak, baik mereka sebagai korban dari 
suatu aktivitas penambangan atau korban yang sebenarnya termasuk pada pihak yang turut serta 
dalam kerusakan lingkungan hidup tersebut, karena mereka termasuk bagian dari penambangan 
tersebut. Aktivitas penambangan pasir ini dapat dikategorikan sebagai suatu peristiwa 
penimbulan korban (viktimisasi). 

Dampak yang timbul terhadap masyarakat sekitar lokasi penambangan adakalanya dapat 
dimaafkan oleh sebagian penduduk karena adanya sejumlah rupiah yang diberikan secara rutin6, 
tanpa mereka paham bahwa pemberian itu hanya akan berlangsung selama kontrak mereka 
berlangsung, sedangkan kerusakan yang nanti akan ditinggalkan itu tidak akan pernah pulih 
kembali. Di masa datang mereka akan dihadapkan pada suatu bencana yang besar karena telah 
rusak dan musnah lingkungan hidupnya. Dalam situasi seperti ini negara harus hadir, setidaknya 
menuntun masyarakat untuk membantu melakukan upaya pencegahan, bukan hanya 
memikirkan keuntungan. 

Pemberian rutin kepada masyarakat boleh jadi sebagai jaminan keadilan bagi korban yang 
telah menderita atau restitusi, yang dalam sistem Hukum Indonesia restitusi ini bersifat 
keperdataan namun diberikan melalui proses pidana. Bila pemberian ini dianggap sebagai 
restitusi, maka penganggapan ini adalah salah, karena ternyata di lapangan pemberian ini bukan 
merupakan hasil dari putusan pengadilan tapi pengelola sendiri yang langsung memberikannya. 

  

b. Bentuk pemulihkan kebutuhan vital masyarakat korban aktivitas penambangan 
pasir 

Tujuan umum dari hukum adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, 
aman serta tenteram, dan untuk mewujudkan hal tersebut, peran negara sangat penting. 
Kesejahteraan, kemanan dan ketenteraman dapat dicapai bila pemerintah yang berkuasa di suatu 
negara melaksanakan tanggung jawabnya. Demikian juga ketika negara memberikan kesempatan 
kepada pihak tertentu untuk mengelola sumber daya alam yang beresiko menimbulkan gangguan 
pada lingkungan hidup dengan mengeluarkan izin usaha, maka secara otomatis di dalamnya ada 
tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang menjadi korban atau berpotensi menjadi 
korban untuk memberikan perlindungan.   

Bentuk perlindungan korban secara langsung dan bersifat kolektif mencakup kepentingan 
orang banyak, diantaranya adalah memperbaiki akibat-akibat dalam pemulihan lingkungan yang 

 
5  H.R.Abdussalam, Adri Desasfuryanto, Victimology (Ilmu Tentang Korban), PTIK Press, Jakarta, 2016, Hlm.6. 
6  Wawancara dengan sebagian penduduk Kecamatan Leles Kabupaten Garut. 
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telah tercemar atau mengalami kerusakan.7 Dalam Pasal 13 ayat (2) UU No.32 Tahun 2009 
dinyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi 
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pemulihan sumber daya alam merupakan upaya 
yang sulit untuk dilakukan apalagi untuk kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaharui. 
Hal ini harus jadi bahan pertimbangan negara, dalam hal ini pemerintah yang berwenang dalam 
mengeluarkan izin eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat 
diperbaharui tersebut. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur pemulihan 
lingkungan hidup melalui beberapa tahap, yaitu: a) Penghentian sumber pencemaran dan 
pembersihan unsur pencemar; b) Remediasi; c) Rehabilitasi; d) Restorasi;dan/atau e) Cara lain 
yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

In abstracto tahapan ke arah pemulihan lingkungan hidup tersebut begitu baik dan 
memberi harapan yang besar kepada korban, namun pada kenyataannya lahan-lahan yang 
ditinggalkan tetap dalam keadaan rusak, tidak ada upaya pemulihan. Masyarakat yang menjadi 
korban tetap harus menghadapi kenyataan bahwa mereka hidup dengan banjir, polusi dan 
ketiadaan sumber air.  

Perhatian negara terhadap masyarakat yang menjadi korban harus ditingkatkan, harus 
dibuat suatu regulasi pemulihan yang dapat dilaksanakan dan berkelanjutan, karena dampak 
yang dirasakan oleh korban pun menyangkut kehidupan mereka selamanya. Hal ini merupakan 
tantangan bagi viktimologi, terutama studi dalam bentuk general victimology untuk memberikan 
sumbangan pemikiran kepada eksekutif sebagai pelaksana maupun legislatif sebagai badan 
pembentuk aturannya. 

Roscoe Pound merumuskan dan menggolongkan kepentingan-kepentingan yang sah dan 
harus mendapatkan perlindungan hukum dalam tiga kepentingan, yaitu Public Interests, Social 
Interests and Private Interest. Public Interests meliputi kepentingan-kepentingan negara sebagai 
badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya, kepentingan-kepentingan 
negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat. Social Interests, meliputi: 
1.Kepentingan masyarakat dalam keamanan umum dalam melindungi ketenangan dan ketertiban, 
kesehatan dan keselamatan, keamanan atas transaksi-transaksi dan pendapatan-pendapatan; 
2.Keamanan lembaga-lembaga sosial meliputi perlindungan hubungan-hubungan rumah tangga 
dan lembaga-lembaga politik dan ekonomi; 3.Kepentingan-kepentingan sosial dan moral 
masyarakat berkenaan dalam perlindungan masyarakat terhadap kemerosotan moral; 
4.Kepentingan sosial dalam pemeliharaan sumber daya masyarakat sebagai tuntutan atau 
keinginan atau permintaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat, agar 
orang jangan boros dengan apa-apa yang ada; 5.Kepentingan sosial dalam kemajuan pada 
umumnya bahwa tuntutan atau keinginan atau permintaan yang berkaitan dengan kehidupan 
sosial dalam masyarakat beradab agar perkembangan kekuasaan-kekuasaan manusia dan 
pengawasan manusia atas alam untuk pemuasan kebutuhan-kebutuhan manusia berjalan terus. 
Privat Interests, meliputi integritas fisik, kebebasan berkehendak nama baik keleluasaan pribadi, 
kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak dan harapan-harapan akan keuntungan yang sah 
yang dijanjikan. Dari ketiga kepentingan tersebut, menurut Roscoe Pound, yang terpenting 
adalah kepentingan sosial dalam kehidupan manusia individu.8 

Kepentingan sosial yang perlu dilindungi dengan adanya penambangan pasir tersebut 
adalah kepentingan masyarakat dalam melindungi ketenangan dan ketertiban, kesehatan dan 
keselamatan hidup. Masyarakat sebagai korban dari dieksploitasinya sumber kekayaan alam 
tersebut, dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, anggota masyarakat yang menjadi korban tetapi 
menikmati secara ekonomi adanya penambangan tersebut dan anggota masyarakat yang menjadi 
korban tanpa mendapat keuntungan secara ekonomi karena tidak terlibat dalam penambangan 
tersebut. 

Salah satu asas yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 2 
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah asas 

 
7  C.Maya Indah., Op.,Cit., Hlm. 137 
8  H.R.Abdussalam, Op.,Cit., Hlm.44-45. 



Perlindungan Terhadap Masyarakat Korban Penambangan Pasir  Dalam Upaya... 317 
Yani Brilyani Tavipah 

1037 

 

 

2020 @APVI_Press 

tanggung jawab negara. Maka, dengan azas tanggung jawab negara ini, negara berkewajiban 
untuk memberikan perlindungan terhadap korban bukan hanya sebatas law in book tapi harus 
sampai law in action. Bentuk pemulihan secara nyata suatu sumber kekayaan alam yang tidak 
dapat diperbaharui adalah hal yang tidak mungkin. Jadi dalam hal ini azas pertanggung jawaban 
negara dalam memberi perlindungan kepada korban harus dilakukan diawal berupa pencegahan 
dan bukan diakhir berupa perbaikan. 

 

V. Penutup 

a. Kesimpulan 

Dampak dari aktivitas penambangan pasir terhadap masyarakat di sekitar lokasi sangat 
terasa, karena berpengaruh pada kenyamanan hidup masyarakat sekitar, sehingga di dalam 
aktivitas ini ada sekelompok masyarakat yang menjadi korban. Namun ada sikap memaafkan dari 
sebagian penduduk karena adanya sejumlah rupiah yang diberikan secara rutin tanpa mereka 
paham bahwa pemberian itu hanya akan berlangsung selama kontrak mereka berlangsung, 
sedangkan kerusakan yang nanti akan ditinggalkan itu tidak akan pernah pulih kembali. Dalam 
situasi ini negara harus hadir mendampingi korban. 

Bentuk pemulihkan kebutuhan vital masyarakat korban aktivitas penambangan pasir 
sebagai suatu sumber kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui adalah hal yang tidak 
mungkin. Jadi dalam hal ini azas pertanggung jawaban negara dalam memberi perlindungan 
kepada korban harus dilakukan diawal berupa pencegahan dan bukan diakhir berupa perbaikan. 

b. Saran 

Hendaknya pemerintah lebih bijaksana dalam mengeluarkan izin untuk Izin Penambangan 
Rakyat (IPR) dengan memperhatikan besarnya resiko yang akan diterima oleh masyarakat, 
sehingga masyarakat lebih terlindungi. Negara hendaknya lebih meningkatkan pelaksanaan 
dalam pemberian perlindungan terhadap korban, dengan memperluas tugas dan kewenangan 
LPSK yaitu memasukkan korban yang bukan korban tindak pidana ke dalam perlindungannya. 
Pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup untuk pelaksanaan perlindungan tersebut. 
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