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BAB III 

PENJUALAN TAMBAK YANG MASIH DALAM MASA SEWA DI DESA 

PRASUNG TAMBAK KECAMATAN BUDURAN SIDOARJO 

A. Gambaran Desa 

Pada umumnya keadaan wilayah di suatu daerah sangat menentukan 

watak dan sifat dari masyarakat yang menempati daerah tersebut. Kondisi 

semacam inilah yang membedakan karekteristik masyarakat disuatu wilayah 

yang satu dengan yang lain. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat Desa 

Prasung Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo, diantaranya adalah faktor 

geografis dan ekonomi. 

1. Letak Geografis 

Desa Prasung Tambak adalah suatu desa yang terletak di Kecamatan 

Buduran Sidoarjo yang masuk wilayah propensi Jawa Timur. Daerah ini 

terletak disebelah utara Kecamatan Buduran, dan letak Desa tersebut dari 

Kecamatan Buduran berjarak sekitar 3 km. 

Wilayah yang membatasi Desa Prasung adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Banjarsari, Damarsi, Duku Tengah 

b. Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa Siwalan Panji, Kemiri 

c. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Sawohan 

d. Sebelah Barat dibatasi oleh Wadung Asih 
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Adapun luas beberapa wilayah yang terdapat di desa prasung dapat 

kita lihat dalam tabel berikut ini. 

Table I 
Luas wilayah menurut penggunaan di desa prasung tahun 2010 

Luas permukiman 52.703     ha/m2 
Luas persawahan 142.483   ha/m2 
Luas perkebunan 3.5           ha/m2 
Luas kuburan 1.500       ha/m2 
Luas pekarangan 42.203     ha/m2 
Luas tambak 467.440 ha/m2 
Luas perkantoran 2.205       ha/m2 

Sumber : data dari kelurahan desa prasung 

2. Struktur Organisasi Desa Prasung 

Secara struktural, Desa Prasung di pimpin oleh seorang kepala desa 

yang dipilih secara umum bebas oleh rakyat dalam melaksanakan tugasnya, 

seorang kepala desa di bantu oleh beberapa aparat. Susunan kelembagaan 

organisasi desa dapat diketahui sebagai berikut : 

a. Kepala Desa (kades). 

b. Sekertaris Desa (sekdes). 

c. Kepala Urusan Pemerintah. 

d. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan. 

e. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat. 

f. Kepala Urusan Umum. 

g. Kepala Urusan Keuangan.
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Untuk mengetahui struktur organisasi pemerintah Desa Prasung 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel II 
Struktur organisasi pemerintah 

Desa prasung kecamatan buduran kabupaten sidoarjo 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sumber : Data dari kantor Kelurahan Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten 
Sidoarjo. 

Kepala Desa 

M.Syafi’ii 

BPD 

Sekretaris Desa 

M. Makruf 

Seksi 
kemasyarakatan 

Ubaidillah 

Seksi 
Pembangunan 

Luluk Hakimah 

Seksi 
Pemerintahan 

Jumadi 
Seksi 

Pelayanan Umum 

M. Makin 

Kepala Dusun 
Prasung Tani 

M. Yunus 

Kepala Dusun 
Prasung tambak 

Misbahuddin 

Kepala Dusun 
Kepuhsari 

Abd. Rochman 

Masyarakat 

Staf Kesekretariat 
Administrasi 

M. Makruf 

Staf Kesekretariat 
Keuangan 

Nur Auhuda



62 

3. Kondisi Demografi 

a. Keadaan Penduduk 

Penduduk Desa Prasung untuk tahun lalu 4.242 jiwa, sedangkan 

untuk tahun ini berjumlah 4.344 jiwa dengan rincian : 

a. Tahun lalu, laki-laki     : 2.073 jiwa 

Perempuan : 2.169 jiwa 

b. Tahun ini, laki-laki       : 2.136 jiwa 

Perempuan  : 2.208 jiwa 

Desa Prasung merupakan desa yang memiliki kesuburan tanah, 

Mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.  Oleh 

sebab itu mendorong masyarakat yang bertempat tinggal di daerah 

tersebut untuk hidup dengan cara memelihara padi maupun ikan dan 

lain-lainnya. Untuk selanjutnya mengenai mata pencaharian penduduk 

tersebut, dapat dilihat dalam tabel ini : 

Tabel III 
Mata Pencaharian Penduduk 

No Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan 
1. Petani Tambak 222 Orang 72 Orang 
2. Buruh Tani 71 Orang 160 Orang 
3. Pegawai Negeri 24 Orang 12 Orang 
4. Pengrajin 3 Orang - 
5. Pedagang keliling 2 Orang 3 Orang 
6. Penggilingan Padi 3 Orang - 
7. Peternak 2 Orang - 
8. Nelayan 2 Orang 1 Orang 
10. Montir 1 Orang -
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11. Bidan - 2 Orang 
12. Perawat 1 Orang 1 Orang 
13. Pembantu Rumah Tangga 4 Orang 8 Orang 
14. TNI 7 Orang 2 Orang 
15. POLRI 3 Orang - 
16. Pensiun PNS/TNI/POLRI 7 Orang - 
17. Jasa Pengobatan Alternatif 1 Orang - 
18. Dosen 2 Orang 1 Orang 
19. Karyawan Swasta 48 Orang 67 Orang 
20. Karyawan Pemerintah 4 Orang - 
21. Makelar/Broker/Mediator 3 Orang - 
22. Tukang Batu/Kayu 22 Orang - 

432 Orang 329 Orang 
Jumlah 761 Orang 

Sumber : Data dari Kelurahan Desa 

4. Keadaan Sosial Agama 

Penduduk Desa Prasung mempunyai beragam agama, tetapi mayoritas 

beragama Islam, mereka tidak membedakan agama  antara satu dengan 

yang lainnya, karena mereka sangat taat dalam menjalankan agamanya 

masing-masing dan saling toleransi antar sesama. 

Tabel IV 
Penganut Agama 

Agama Laki-Laki Perempuan 
Islam 2105 Orang 2175 Orang 
Kristen 18 Orang 13 Orang 
Katholik 9 Orang 14 Orang 
Hindu 4 Orang 6 Orang 
Jumlah 2136 Orang 2175 Orang 
Sumber : data dari Kelurahan Prasung
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Di Desa Prasung tidak ada kegiatan untuk agama  selain agama 

Islam karena mayoritas penduduk Desa Prasung beragama Islam. Semisal 

ceramah-ceramah agama Islam, pengajian rutin, ORMAS dan lain-lain. 

Untuk meningkatkan syiar agama Islam juga dalam menjalankan 

ibadah, di Desa Prasung juga dilengkapi dengan sarana ibadah sebagai 

berikut : 

B. Gambaran Umum Tentang Tambak di Desa Prasung Tambak 

1. Pengertian Tambak 

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa istilah tambak diambil 

dari bahasa jawa (membendung air dengan pematang, sehingga terkumpul 

air tersebut pada suatu tempat). Atau dapat didefinisikan lain yaitu suatu 

lahan yang sengaja diolah sebagai wadah yang sesuai untuk menjadi tempat 

pemeliharaan ikan (bandeng) dan udang (udang windu dan udang putih). 

2. Macam-macam Tambak 

Ditinjau dari segi letak tambak terhadap laut dan muara sungai yang 

menyuplai air, maka dikenal 3 golongan tambak, yaitu: 

a) Tambak Lanyah, yaitu yang terletak dekat laut, dan dapat menerima air 

laut ketika air pasang. 

b) Tambak Biasa, yaitu tambak yang terletak di belakang lainnya, dan 

selalu terisi oleh campuran air asin dan air tawar dari sungai. Selama
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tambak itu diisi dengan air laut ketika waktu pasang yang tinggi dan 

jika diisi dengan air tawar dari sungai yang melewati sungai kecil atau 

dengan cara penyedotan dengan alat pompa atau mesin diesel. Tambak 

seperti inilah yang paling banyak hasilnya dan disukai oleh orang-orang 

dan tambak yang seperti itu juga yang biasanya disewakan secara 

kaplingan (per-petak). 

c) Tambak Darat, yaitu yang terletak jauh sekali dari pantai atau laut, 

sedangkan kebutuhan air diperoleh dari air hujan saja, tambak seperti 

ini hasilnya sedikit. 

C. Mekanisme Pemindahan Hak Atas Tanah di Desa Prasung Tambak Kecamatan 

Buduran Sidoarjo 

Sebagai pemilik hak, menurut ulama fiqh, seseorang boleh 

memindahtangankan haknya kepada orang lain sesuai dengan cara-cara yang 

disyariatkan Islam, baik melalui jual beli, sewa menyewa maupun hutang. Pada 

prinsipnya ulama mensyaratkan dalam pemindahan hak terhadap suatu barang 

harus didasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam dan tidak membawa dampak 

negatif bagi orang lain sebagai akibat dari pemindahan hak tersebut. 

Pemindahan hak, di samping diperbolehkan menurut hukum Islam 

dengan syarat-syarat tertentu juga dibenarkan menurut Undang-Undang yang 

berlaku di Indonesia. dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemindahan
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hak dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, diantaranya adalah jual beli, 

tukar menukar, sewa menyewa dan sebagainya. 

Di antara pemindahan hak yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari- 

hari masyarakat adalah pemindahan hak atas tanah. Pemindahan hak atas tanah 

tersebut juga menjadi bagian dalam dinamika kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat Desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo. Di antara 

mekanisme pemindahan hak atas tanah yang banyak ditemui antara lain melalui 

perjanjian sewa menyewa dan jual beli. 

1. Sewa Menyewa Tambak 

Perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian antara dua pihak di 

mana pihak pemilik tambak atau penguasa tambak memberikan izin kepada 

pihak lain (penyewa tambak) untuk memanfaatkan tambaknya dengan 

keharusan membayar uang tertentu selama waktu tertentu sesuai dengan 

kesepakatan. Pengertian sewa seperti inilah yang menjadi pemahaman 

masyaratakat Desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo 

sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Ma’ruf sebagai berikut : 

“Sewa menyewa tambak itu adalah memberikan hak kepada orang lain 
untuk memanfaatkan tambak yang kita miliki dengan memberikan 
sejumlah uang, kemudian penyewa tambak dapat memanfaatkan 
tambak tersebut selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang 
telah disepakati antara penyewa dan pemilik tambak.” 1 

1 Wawancara dengan Bapak Ma’ruf (Sekretaris Desa Prasung) hari Rabu tanggal 8 Juni 2011.
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Di Desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo, jumlah 

harga yang disebutkan merupakan harga sewa yang harus dibayarkan oleh 

penyewa selama satu tahun. Apabila pemilik tambak menghendaki untuk 

menyewakan tambaknya selama dua tahun tau 4 kali panen, maka harga 

yang harus dibayar oleh penyewa tambak adalah dua kali harga yang 

disebutkan tersebut, hal ini berlaku bagi kelipatannya. Sebagaimana 

paparan Bapak Syafi’i: 

“Sebelum dilakukan akad sewa menyewa antara pihak pemilik tambak 
dan penyewa terlebih dahulu dilakukan transaksi mengenai harga sewa. 
Biasanya harga yang disebutkan oleh pemilik tambak merupakan harga 
sewa yang ditawarkan selama satu tahun yang akan dibayar oleh 
penyewa”. 2 

Adapun faktor-faktor yang mendasari besar kecilnya harga sewa 

tanah di Desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo sebagaimana 

diungkapkan oleh Bapak Darmin adalah: 

1. Luas tanah yang akan disewakan 

2. Produktifitas tambak, hal ini berkaitan dengan benih ikan apa saja yang 

dapat ditanam di lahan tambak tersebut. 

3. Lokasi tambak, lokasi tambak dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan harga sewa karena berkaitan dengan ketersediaan sarana 

pengairan dan akses jalan ke tambak tersebut. 3 

2 Wawancara dengan Bapak syafi’I, (Kepala Dusun Prasung) hari Jum’at tanggal 10 Juni 2011. 
3 Wawancara dengan Bapak Darmin,  (Pemilik Tambak / warga Desa Prasung) hari Kamis  tanggal 9 
Juni 2011.
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Terdapat beragam faktor yang mendorong terjadinya sewa menyewa 

tanah di desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo. Faktor yang 

paling dominan sebagai pendorong terjadinya sewa menyewa tambak di 

desa Prasung Tambak adalah faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi biasanya 

memaksa orang untuk menyewakan sebagian dari harta miliknya untuk 

memperoleh uang. Faktor lain yang mendorong disewakannya tambak oleh 

pemilik biasanya adalah keterbatasan waktu pemilik tambak untuk 

mengelola sendiri tambak miliknya. Alasan dipilihnya sewa menyewa 

sebagai alternatif untuk mendapatkan uang antara lain: 

1. Sewa menyewa tambak tidak membebankan kepada pemilik tambak 

untuk mengembalikan uang kepada pihak kedua sebagaimana berlaku 

pada gadai tambak. 

2. Sewa menyewa tambak tidak memutuskan pemilik tambak terhadap 

hak kepemilikan tambak. Sedangkan dalam jual beli tambak 

kepemilikan tambak beralih kepada pihak pembeli. Sementara sewa 

tambak hanya menghilangkan hak memanfaatkan tambak. 

Dengan alasan tersebut pemilik tambak lebih memilih sewa 

menyewa tambak sebagai alternatif mendapatkan uang. 

Adapun proses terjadinya sewa menyewa tambak di desa Prasung 

Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo dimulai dengan penyewa mendatangi
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pemilik tambak dengan mengatakan saya ingin menyewa tambak selama 2 

tahun. 

Sebelum penyewa menetapkan atau menyepakati harga yang 

ditawarkan oleh pemilik tambak penyewa mensurvei atau melihat dulu 

lokasi tambak yang akan disewanya, melihat struktur tanahnya, luasnya, 

dan sarana pengairannya. Setelah melihat-lihat maka terjadi tawar menawar 

antara pihak penyewa dan yang menyewakan, kemudian melakukan 

kesepakatan harga. 

Perjanjian sewa menyewa dilakukan oleh mayoritas masayarakat 

desa Prasung Tambak adalah perjajian yang didasari rasa saling percaya 

antara pihak penyewa dan pemilik tambak atau bisa dikategorikan 

perjanjian bawah tangan. Pada perjanjian seperti ini rawan timbul 

perselisihan atau masalah karena tidak ada bukti tertulis, sehingga tidak ada 

kekuatan hukum yang mendasarinya,dan apabila pemilik tambak 

menghentikan akad sewa secara sepihak maka si penyewa tidak dapat 

memberikan bukti untuk memperkuat bahwa akad sewa antara penyewa dan 

pemilik tambak telah terjadi. 

Namun karena perjanjian seperti itu telah lama mereka jalani dan 

menjadi suatu kebiasaan, maka perjanjian seperti itu sampai sekarang masih 

digunakan untuk melakukan akad sewa menyewa.
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2. Jual Beli Tambak Sewa 

Dalam hal sewa menyewa tambak di Desa Prasung Tambak 

Kecamatan Buduran Sidoarjo juga pernah terjadi persoalan-persoalan yang 

melibatkan berbagai pihak. Salah satu persoalan tersebut adalah dijualnya 

tambak sewa kepada pihak ketiga oleh pemilik tambak. Dengan tidak 

memberitahukan kepada pihak penyewa, pemilik tambak telah 

memindahkan hak milik atas tambak tersebut kepada pihak pembeli. 

Dengan demikian penyewa tambak telah kehilangan hak untuk 

memanfaatkan tambak tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah 

disepakati pada awal perjanjian sewa menyewa tambak. Kenyataan ini 

terjadi karena penguasaan atas milik dan manfaat tambak sudah menjadi 

hak pembeli, dan pembeli menuntut untuk dapat memanfaatkan tambak 

tersebut. Penjelasan ini disampaikan oleh Bapak Slamet selaku penyewa 

tanah :

“Dalam jual beli tambak tersebut, saya selaku pihak penyewa telah 
dirugikan. Karena dalam perjanjiannya saya berhak memanfaatkan 
tambak tersebut selama dua tahun atau 4 kali panen. Yang lebih 
menyakitkan lagi, pemilik tambak tidak memberitahukan hal tersebut 
sebelumnya kepada saya yang menyebabkan hak saya sebagai penyewa 
telah diambil oleh pemilik tambak yang baru”. 4 

Akan tetapi lain halnya dengan yang dikatakan bapak Suparlan 

selaku pihak penyewa: 

4 Wawancara dengan Bapak Slamet, (Penyewa tambak  / warga Desa Prasung Tambak) hari Ahad 12 
Juni 2011.
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“Saya tidak merasa dirugikan meskipun tambak yang saya sewa dijual 
oleh pemiliknya, kerena saya mendapat ganti rugi uang sisa sewa yang 
belum terlaksankan.” 5 

Di sisi lain, jual beli tambak sewa telah merugikan pihak penyewa 

tambak, karena penyewa tambak telah membayar harga sewa untuk dapat 

memanfaatkan tambak tersebut sesuai dengan pejanjian. Akibat tindakan 

ini penyewa tambak telah mengalami kerugian secara materi dan haknya 

sebagai penyewa hilang karena barang yang disewanya telah diambil alih 

sebelum berakhirnya masa sewa yang dijanjikan. 

Adapun yang melatar belakangi pemilik tambak menjual  tambak 

miliknya ketika masih dalam akad sewa adalah dikarenakan pada awal 

terjadinya akad sewa menyewa dengan penyewa, pemilik tambak mengelola 

sendiri tambak miliknya, akan tetapi ikan -ikan yang yang dibudayakannya 

terserang hama penyakit, sehingga ia mengalami kerugian, mulanya ia 

berinisiatif untuk menyewakan tambak miliknya, dan uang hasil sewa 

digunakan untuk menutupi hutang akibat kerugiannya, akan tetapi 

dirasanya uang hasil sewa belum bisa mencukupi untuk menutupi 

hutangnya, maka ia menjual tambak miliknya kepada pihak lain, dengan 

cara itu dirasanya uang hasil jual beli lebih banyak daripada uang yang 

diperoleh dari akad sewa menyewa. Hal ini dungkapkan oleh bapak Hasan 

selaku pemilik tambak: 

5 Wawancara dengan Bapak Suparlan,  hari Selasa 14 Juni 2011
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“Panen ikan saya hancur karena ikannya banyak yang mati terserang 
penyakit, oleh karena itu saya menyewakan sebagian tambak saya 
untuk menutupi hutang akibat gagal panen, tapi ternyata hal itu belum 
cukup untuk menutupi hutang, maka dari itu saya menjual tambak 
tersebut meskipun masih dalam masa sewa dengan pihak penyewa, 
dengan tujuan hutang-hutang saya lunas, akan tetapi meskipun awalnya 
saya tidak memberitahukan penyewa jika tambak yang disewanya telah 
saya jual, saya memutuskan kepada penyewa untuk mengakhiri akad 
sewa, dan mengembalikan sisa uang hasil sewa yang belum 
terlaksana.” 6 

Lain halnya yang disampaikan oleh bapak Marsuki selaku pemilik 

tambak yang juga menjual tambaknya yang masih dalam masa sewa: 

“Karena kenyataanya uang hasil sewa belum cukup untuk menutupi 
hutang akibat gagal panen saya kemaren, jadi tambak saya yang saya 
sewakan saya jual saja kepada orang lain, dan alasan saya tidak 
memberikan gantirugi kepada penyewa, karena saya rasa penyewa 
sudah menggunakan tambak saya meskipun belum sampai masa akhir 
perjanjian sewa.” 7 

D. Praktek Penjualan Tambak Yang Masih Disewakan di Desa Prasung Tambak 

Keacamatan Buduran Sidoarjo 

Di antara bentuk-bentuk pemindahan hak atas tanah yang terdapat di 

Desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo diantaranya adalah dengan 

cara jual beli dan sewa menyewa. Sebagaimana dijelaskan di atas jual beli 

adalah pemindahan hak secara penuh, yakni yang berkaitan dengan materi dan 

kemanfaatannya. Adapun sewa adalah pemindahan hak yang berupa 

kemanfaatannya, sedangkan materinya tetap menjadi hak pemilik tambak. 

6 Wawancara dengan Bapak Hasan,  hari Senin 13 Juni 2011 
7 Wawancara dengan Bapak Marsuki,  hari Senin 13 Juni 2011
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Adapun proses jual beli tambak sewa di desa prasung tambak, mulanya 

pemilik tambak mendatangi rumah seseorang yang sedang membutuhkan lahan 

tambak untuk dibeli dan tanpa sepengetahuan penyewa, begitu juga pihak 

pembeli tidak mengetahui jika tambak yang akan dibelinya masih berada dalam 

akad sewa menyewa. 

Sebelum pembeli melakukan akad, pembeli melihat lokasi tambak yang 

akan dibelinya, dengan mempertimbangkan harga yang sesuai. Setelah akad jual 

beli terjadi, pemilik tambak memulai melakukan pengelolaan tambak yang 

dibelinya, akan tetapi tambak miliknya masih berisi benih ikan milik penyewa, 

dalam masalah seperti ini ada 3 kasus yang berbeda mengenai tambak yang 

dijual oleh pemiliknya ketika masih dalam masa sewa di desa Prasung Tambak, 

diantaranya  : 

1. Pemilik tambak memberi kompensasi pembayaran ganti rugi dan 

mengembalikan uang sisa sewa yang belum terlaksana. Adapun kasus ini di 

desa Prasung tambak diperkirakan sekitar 47% kasus yang serupa. 

2. Pemilik tambak yang baru memberikan kesempatan penyewa untuk 

mengosongkan tambak yang telah di belinya hingga batas akhir masa sewa, 

dengan ketentuan pembayaran pembelian tambaknya diangsur hingga masa 

sewa berakhir. Adapun kasus ini di desa Prasung tambak diperkirakan 

sekitar 41% kasus yang serupa. 

3. Pemilik tambak yang baru menginginkan tambak yang telah dibelinya 

untuk dikosongkan agar bisa secepatnya ia kelola, dan karena ia sudah 

melakukan perjanjian jual beli dan telah membayar uang tunai kepada
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pemilik lama, sedangkan pemilik lama tidak mau memberikan ganti rugi 

kepada penyewa dengan dasar bahwasannya tambak yang dijualnya adalah 

miliknya secara mutlak, dan perjanjian sewa tidak ada bukti tertulis. 

Adapun kasus ini di desa Prasung tambak diperkirakan sekitar 12% kasus. 

Dari ke 3 kasus mengenai jual beli tambak yang berstatus barang sewa di 

Desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo yang menarik untuk diteliti 

adalah kasus terakhir, karena selain hak penyewa tidak dihiraukan oleh pemilik 

tambak, penyewa juga tidak mendapatkan ganti rugi uang sisa masa sewa yang 

belum terlaksana dari pemilik tambak. Oleh karena tanpa sepengetahuan pihak 

penyewa, pemilik tambak telah memindah tangankan hak milik tambak tersebut 

baik materi maupun kemanfaatannya kepada pihak lain melalui akad jual beli, 

maka dengan sendirinya pembeli menginginkan penguasaan tambak tersebut 

secara penuh, yakni menguasai tambak tersebut sekaligus dapat 

memanfaatkannya, padahal disitu masih terdapat hak penyewa untuk dapat 

memanfaatkan tambak yang disewanya. Dengan terjadinya praktek jual beli 

barang sewa yang seperti inilah pemilik tambak telah merugikan pembeli dan 

penyewa tambak.
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