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Rumput Ketak 
Ke tak  
Tum buh nya di hu tan 
Ke tak 
Da un nya se per ti da un bam bu 
Ba tan g nya ke cil dan pan ja ng 
 

a i u e o 
A I U E O 

Baca secara mengeja lalu tulis dan lengkapi kata kata yang ada didalam kotak berikut dengan 
menambahkan huruf vocal! 

 

r  m p u t  k  t  k 
… … … … … … 

 … … … … … 

R U M P U T  K E T A K 
… … … … … … 

 … … … … … 
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Bentuk Bentuk Anyaman Ketak 
a i u e o 
A I U E O 

Baca secara mengeja lalu tulis dan lengkapi kata kata yang ada didalam kotak berikut dengan 
menambahkan huruf vocal! 

 
Ben tuk Bo la 

b e n t u k  b o l a 
… … … … … … 

 … … … … 

 
Ben tuk  o val 

b e n t u k  o v a l 
… … … … … … 

 … … … … 

 
Ben tuk tas 

b e n t u k   t a s 
… … … … … … 

  … … … 
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Bahan dan Alat Anyaman Ketak 1 
a i u e o 
A I U E O 

Baca secara mengeja lalu tulis dan lengkapi kata kata yang ada didalam kotak berikut dengan 
menambahkan huruf vocal! 

 

ke tak   je lu juh  
k ... t ... k  j ... l ... j ... h 

 ke tak  te rek kan 

k e t a k  t ... r ... k k ... n 
be la ti  

b … l … t … 
 pu sut 

p … s … t 
po rot an  

p … r … t … n 
Nama  ttd  
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Bahan dan Alat  Anyaman Ketak 2 

a i u e o 
A I U E O 

Baca secara mengeja lalu tulis dan lengkapi kata kata yang ada didalam kotak berikut dengan 
menambahkan huruf vocal! 

 

 pe mo to ng  ku ku 
p .. m .. t .. n g .. k .. k .. 

me ter an  
m .. t .. r .. n 

Bacalah dengan suara nyaring secara bergiliran! 
 

ketak jelujuh 
ketak terekkan 
porotan 
belati 
pusut 
meteran 
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Kegunaan Bahan Dan Alat Anyaman Ketak 1 
a i u e o 
A I U E O 

Baca secara mengeja lalu tulis dan lengkapi kata kata yang ada didalam kotak berikut dengan 
menambahkan huruf vocal! 

 
 ke tak  je lu juh 

men ja di  tu la ng a nya man 
 ke tak  te rek kan 

men ja di ta li be na ng 
 
 

be la ti  
un tuk  me ng i ris  ke tak  

men ja di  be na ng  pe ngi kat 

tu la ng   a nya man 
.. .. .. .. .. .. 

 .. .. .. .. .. .. .. 

be na ng    pe ngi kat 
.. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. 
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Kegunaan Bahan Dan Alat Anyaman Ketak 2 
a i u e o 
A I U E O 

Baca secara mengeja kemudian salinlah kebuku tulis! 

 
 
 

pu sut 
un tuk  mem bu at  lu ba ng 

po rot an 
un tuk me nya ma kan be sar  ta li 

be na ng  

 

 
 

pe mo to ng   ku ku 

un tuk me mo to ng ta li be na ng 

me ter an 
un tuk me ngu kur be sar an          

a nya man 
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Harga Bahan dan Alat Anyaman Ketak 1 
a i u e o 
A I U E O 
Baca secara mengeja, isilah kotak dibawahnya kemudian salinlah kebuku tulis! 

 

ketak jelujuh 
Ti ga  pu lu h   ri bu   ru pi ah 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Rp. 3 0 0 0 0 
.. .. .. .. .. .. .. .. 

Ketak   terekkan 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Du a  pu luh  rib u  ru pi ah 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Rp. 2 0 0 0 0 
.. .. .. .. .. .. .. .. 

Tutuor  Berikanlah contoh harga bahan dan alat yang lain 
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Harga Bahan dan Alat Anyaman Ketak 2 

a i u e o 
A I U E O 
Baca secara mengeja, isilah kotak dibawahnya kemudian salinlah kebuku tulis! 

 

pusut 
.. .. .. .. .. 

Se pu luh   ri bu   ru pi ah 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Rp. 1 0 0 0 0 
.. .. .. .. .. .. .. .. 

belati 
.. .. .. .. .. .. 

Li ma  be la s   ri bu   ru pi ah 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Rp. 1 5 0 0 0 
.. .. .. .. .. .. .. .. 

Tutuor  Berikanlah contoh harga bahan dan alat yang lain 
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Tempat membeli bahan dan alat 

a i u e o 
A I U E O 
Baca secara mengeja, isilah kotak dibawahnya kemudian salinlah kebuku tulis! 

 
di ma na kah  ki ta  bi sa  mem be li 

ba han  da n  a lat  a nya man  ke tak 
se ba gi an  a lat  bi sa  ki ta  da pat kan  di pa sar 
po ro tan  dan  pu sut  bi sa  ki ta  bu at  sen di ri 

bi sa  ju ga  ki ta  be li  
ke tak  bi sa  ki ta  be li  di pe nge pul  a nya man 
ke tak  ju ga  bi sa  ki ta  ca ri  sen di ri  ke hu tan 

saya membeli ketak 
 

Saya  bisa menganyam ketak  
 

nama  ttd  



 

 

11 

 
 

Bacalah secar dengan suara nyaring kemudian isilah kotak 
yang disediakan lalu salinlah kebuku tulis! 

menjual hasil anyaman 
a nya man 
a nya man ke tak yang sudah jadi 
saya bawa ke pengepul untuk saya jual 
saya menjual tiga buah anyaman 
ada bola, tre dan coster 
satu bola harganya Rp. 100.000  
tre Rp. 25.000   coster Rp. 5000 
jadi saya dapat berapa ya?   

Hitung dulu ah!  
100000 + 25000 = 125.000 
125.000 + 5000 = ….. 

se ra tus  ti ga  pu luh  ri bu  ru pi ah 
       

nama  :  ttd  
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Baca dan tulislah hasil penjumlahan berikut! 
 

Berapakah jumlahku? 
Sa tu  i kat  je lu juh  ha r ga nya  Rp. 30.000 
Sa tu   i kat  te re k kan  ha r ga nya Rp. 20.000 
Be ra pa kah   ju m lah nya se mu a ? 

30.000 + 20.000 = …… 
Lima puluh ribu rupiah 

 
Tiga puluh ribu rupiah 

 
Dua puluh ribu rupiah 

 
 
 
 

Tutuor Berikanlah contoh  yang lain kepada warga 
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manfaat anyaman ketak 1 

a i u e o 
A I U E O 
Baca secara mengeja, isilah kotak dibawahnya kemudian salinlah kebuku tulis! 

a nya man ke tak  
se ri ng di  ki rim   ke lu ar   ne ge ri 
se per ti   ke   je pa ng,  ci na   dan   
ko re a. 
ka re na   a nya man  ke tak   ba nya k  
man fa at nya. 
sa lah  sa tu nya  se ba ga i  hia sa n 
se per ti   pas  bu nga. 

  

luar negeri 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

jepang  cina dan korea 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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manfaat anyaman ketak 2 

a i u e o 
A I U E O 
Baca secara mengeja, isilah kotak dibawahnya kemudian salinlah kebuku tulis! 

a nya man   ke tak  ya ng  ber ben tuk  
tas  bi sa  di gu na kan  un tuk  mem 
ba wa ke bu tu han  wa ni ta se per ti  
mek  ap. 

a nya man  ber ben tuk  o val  bi sa      
di gu na kan  se ba ga i  tem pat me nyi 
m pan  per hia san. 
 

tempat perhiasan 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

o val 
.. .. .. .. 

 

Tutuor Berikanlah contoh  kegunaan yang lain kepada warga 
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pameran 

a i u e o 
A I U E O 
Baca secara mengeja, isilah kotak dibawahnya kemudian salinlah kebuku tulis! 

 

Ha sil  pro du k si  a nya man  ke 
tak  bia sa nya di pa mer kan  se 
ta hun  se ka li  bah kan  sam pai  

du a  ka li da lam  se ta hun. 
Pa da  sa at  a da  a ca ra  ha ri  
ha ri  be sar  di wi la yah  nu sa  

te ng ga ra  ba rat  pa da  hu sus 
nya  da n di wi la ya h   In do ne si a  se ca ra  u mum nya. 

Ba ny ak  pa ra  pe ng un ju ng  da n  pe ja ba t  ya ng ha di r  di 
se tia p  pa me ra n  a nya ma n  di la ku kan. 

 

pameran produk anyaman 
                      

 

nama  :  ttd  
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peraktekkanlah bersama kelompokmu! 
 

membuat tali benang anyaman ketak 1 
Sebelum proses menganyam dimulai terlebih dahulu yang harus dilakukan  adalah : 

1. Memecah kembali ketak yang sudah dipecah 

menjadi tiga bagian tersebut  menjadi beberapa bagian lagi 

menjadi ketak benang.  

2. Kemudian ketak yang sudah di pecah menjadi 

benang, selanjutnya di iris dengan menggunakan 

belati/pangot.  

3. Kemudian ketak yang sudah diiris diporot 

menggunakan alat pemorotan agar kualitas benang ketak menjadi 

sama besar dengan benang ketak yang lainnya.   

4. Setelah pemorotan dilakukan kemudian hasil 

pemorotan tersebut diikat kembali menjadi satu ikatan agar pada saat menganyam, 

ketak/benang tersebut tidak tercecer dan mudah untuk diambil. 

5. Selanjutnya proses menganyam bisa dimulai. 
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peraktekkanlah bersama kelompokmu! 

 
 Langkah langkah menganyam ketak  

PLES MET 

Pertama  : lipat jelujuh dengan ukuran 8 cm   

Kedua   : ikat dengan tali benang  

Ketiga   : lipat lagi jelujuhnya kemudian ikat 

lagi dengan tali benang   

Begitulah seterusnya sampai mencapai ukuran 30 cm 

atau lebih 

Setelah itu anda 

bisa 

mendisainnya sesuai dengan kehendak. 

 

 
 

NARASUMBER Berikanlah contoh  yang lain kepada warga 
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baca dan peraktekkan secara bergiliran 
 

a ku  ma u  pe ca h  ke tak  me n ja di  ti ga  ba gi an 
a ku  ma u  me ng i ri s  ke tak  me n ja di  ta li  be na ng 

a ku  ma u  me mo ro t  ke tak  me n ja di  u ku ra n  ta li be 
na ng 

a ku  ma u  me li pa t  je lu ju h  u ku ra n  10  cm 
a ku  ma u me ng i kat  je lu juh  de ng an  ta li  be na ng 

a ku  ma u  me li pa t  ke m ba li  je lu juh 
a ku  ma u  a nya ma n ku  bi sa  me n ja di  pe les  me t 

a ku  ha ru s  bi sa  me ng a nya m ke tak 
aku  ma u  bi sa  me m bu at p ro du k  a nya ma n 
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bacalah dengan suara nyaring secara bersama 
lalu salinlah ke buku tulis! 

oven 

se be tu l nya  ke gu na an  o ve n  bi 
sa  be r ma ca m-ma ca m,  te r ga n 
tu ng  ke pe r lu an  da n  p ro se s   

pe m bu a ta n  su a tu  ba ra ng. a da  
ya ng  me ng gu na ka n nya  un tu k  
me ma ng ga ng ku e  ke ri ng,  ro ti  
ma ni s, ro ti  ta wa r, ku e bo lu, ku e 

bi ka  am bo n, ku e  su s, pi z za, ba h ka n  a da  ya ng  di 
gu na ka n  un tuk  me ng e ri ng kan se ju m la h  p ro du k  
se pe r ti :  pe ng e ri ng  a ny a ma n ke tak , ju ga  a da  ya 
ng  di gu na ka n  un tuk  me ng e ri ng kan  se je ni s  ha si l  

da ri  ka re t. 
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bacalah dengan suara nyaring secara 
bersama lalu salinlah ke buku tulis! 

 
pe n je mu ra n 

se be lu m  p ro du k  a ny a man  ke tak  
di ma su k ka n  ke o ve n,  te r le bi h  da hu lu di la ku ka n  
pe ng e ri ng an  de ng an  ca ra  di je mu r  se la ma  sa tu  
ha ri  a ta u  le bi h. ke mu di an  se te la h  di je mu r  a ka n  

di ma su k ka n ke da la m  o ve n. 20ar a se s  pe ng o ve na 
n  di la ku ka n se la ma  20ar a  ha ri  a ta u  le bi h, se te la h  
20ar a ng  20ar  be 20ar a h  wa r na  a ta u  ma 20ar a, ma 

ka  20ar a ng  te r se bu t di ke lu a r ka n ke mu di an  di be r 
si h ka n  la gi  a ga r 
ku a 20ar a s  20ar a 

ng  me n ja di  mu lu s. 
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tulislah nama gambar yang ada disamping berikut! 
 

1       
2         
3         
4          
5         

 
Nama ttd Nilai tutor 

    
 

tutor berikan contoh terlebih dahulu kepada warga 
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membaca tanpa mengeja 
 

desa nunu 
desa nunu subur 

nunu seorang pengrajin 
pengrajin anyaman ketak 

nunu punya ibu 
namanya unyi 

ibu nunu seorang pengrajin 
dia suka menganyam motif 
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baca dan peraktekkan secara bergiliran 

 

membuat pusut 
saya seorang pengerajin 
saya mau membuat pusut 
bahan bahannya 
apa saja ya? 
bahan bahannya 
adalah 

besi, kayu, gerinde, karet 
 
 

 
 

besi tulang rangka payung 

………… 

………… ………… 
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baca dan peraktekkan secara bergiliran 

 

membuat pusut 
 

bagaimana cara membuatnya? 
caranya adalah : 

potong besi dengan ukuran 5 – 8 cm 
tancapkan ke gagang kayu yang sudah disiapkan 

tajamkan besinya dengan gerinde 
haluskan besi dengan karet sandal 

selesai 

 
 

 
 Menghaluskan mata pusut 

Pusut sudah jadi 
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bacalah soal dibawah ini dengan suara besar dan jawablah pertanyaannya! 

 

1 1 ikat jelujuh harganya Rp. 30.000 
1 ikat jelujuh dibagi menjadi 4 ikatan 
1 ikat dijual dengan harga Rp. 8.000 
Berapakah keuntungan yang didapatkan, apabila 
dijual 4 ikat jelujuh? 

Jawab Keuntungannya adalah  … … … 
 

2 Saya punya 5 buah anyaman 
2 buah bola harganya Rp. 200.000 
2 buah koster harganya Rp. 10.000 
1 buah tas harganya Rp. 60.000 
Saya jual, 1 buah bola, 1 buah koster dan 1 buah tas 
Berapakah saya dapat bayarannya? 

Jawab Bayarannya adalah … … … … … … 

 
 

Nama ttd Nilai tutor 
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buatlah sebuah kelompok dan berdiskusilah ! 

 
Pilihlah jenis diskusi dibawah ini bersama kelompokmu  
kemudian tulislah hasil diskusi tersebut dan berikan 
kepada tutor kalian untuk dinilai dan mintalah kepada 
tutor atau narasumber tehnis agar memberikan praktek 
hasil diskusi yang disepakati. 

 
Diskusi kelompok pekerjaan 
 Kerajinan tangan 

1. Menganyam rumput ketak 
2. Menganyam rotan 
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Diskusi tentang rencana usaha kedepan bersama kelompok 
atau peribadi. 
 
Tutor :  
berilah pandangan tentang usaha apa, bagaimana cara 
pengelolaannya jika sudah mempunyai usaha dan 
bagaimana system pemasaran yang harus dilakukan untuk 
memperbanyak jaringan usaha tersebut, sehingga bisa 
menghasilkan lebih dari sekedar kebutuhan sehari hari. 
Warga : 
Catatlah penjelasan penjelasan yang diberikan oleh tutor dan 
cobalah untuk membaca ulang didepan kelas agar apa yang 
dicatat bisa diketahui sudah sesuai atau tidak dengan apa 
yang dijelaskan oleh tutor. 
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Peraktekkanlah dialog berikut bersama teman temanmu didepan kelas ! 
Molon   : Assalamu’alaikum pak Muret ! apa yang sedang dikarjakan itu? 
Muret   : Waalaikum salam bu Molon, saya sedang menganyam ketak. 
Molon   : Apa yang dibuat dengan ketak itu ? 
Muret   : Saya coba membuat kopiah dari ketak. 
Molon   : Bagaimana cara membuatnya pak, bolehkah saya belajar? 
Muret   : O, tentu, ibu boleh belajar bersama saya. 
Molon   : Kalau begitu, apa saja bahan dan alat yang harus saya siapkan? 
Muret   : Bahan dan alat yang harus ibu siapakan adalah, ketak terekkan, 
     ketak jelujuh, pusut, pangot, porotan dan meteran. 
Molon   : O, kebetulan, saya punya pak, saya ambil dulu ya! 
Muret   : Silahkan diambil dulu bu ya! 
Molon   : Ini pak, bahan dan alatnya. 
Muret   : Kalau begitu ayo kita mulai. 
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1 6  7  8     
       9   
 2         
        10  
5      3    
          
4          
 
MENDATAR  

1. Nama bahan tulang anyaman ketak 
2. Lawan kata tidak ada 
3. Nama anyaman yang bulat 
4. Toko pengumpul kerajinan  

 
MENURUN  

5. Sebelum angka tiga  
6. Jarak satu angka kebelakang dari angka delapan 
7. Ihtiar  
8. Alat tukar barang  
9. Lawan kata jujur 
10. Anyam dalam bahasa sasak 
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mintalah warga untuk memerankan drama dibawah ini dan lakukan diluar kelas! 

 
Artshop 

Ada dua orang yang sedang mengadakan transaksi jual beli, antara Mucit  dan 
Berin.  

Pada sore hari Artshop Mucit kedatangan tamu dari Australia yang akan 
membeli produk anyaman ketak 

Mucit  : Hello sir, anda mauuuu membeli apa? 
Berin  : Saya mau membeli produk anyaman ketak. 
Mucit  : Oooo, pliiis, silahkan sir masuk untuk lihat lihat dulu! 
Berin  : Ok! Saya liat liat dulu ya! 
Mucit  : Maaf sir !. anda mau yang mana, tas atau plesmet? 
Berin  : Sayaa maau yang ini ( sambil menunjukkan barang keinginannya). 

  Berapa harganya ini? 
Mucit  : Oo..yang ini harganya 200 ribu rupiah. 
Berin  : Ok..saya mau membeli sebanyak 20 biji, ada ndak? 
Mucit  : Ooo..ada…!!! 
Berin  : Hitung berapa saya harus bayar! 
Mucit  : Maaf sir, anda harus bayar sebesar 4 juta rupiah. 
Berin  : Ok..masukkan kedalam mobil yaaa!!. 
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Tips Sukses Bisnis Kerajinan 1 

Bacalah teks berikut dan tanyakan pada tutor anda kata kata 
yang belum anda mengerti. 

 

1. Awali dengan sesuatu yang Anda cintai. Pengusaha kerajinan tidak memulai usahanya 
untuk menghasilkan uang: mereka memutuskan untuk menghasilkan uang dari apa yang 
mereka sukai. Dalam memulai bisnis baru, Anda akan mengalami pasang –surut yang 
menguras waktu Anda untuk membangun bisnis ke level berikutnya dimana Anda bisa 
mengandalkan dari apa yang dihasilkannya. Hasrat yang Anda miliki untuk membuat 
kerajinan bisa membantu Anda mempertahankan tingkat minat dalam bisnis serta 
mendorong Anda untuk terus bekerja hingga sukses. 

2. Meluangkan waktu untuk mengenali pasar Anda. Sebelum Anda memulai bisnis, Anda 
harus tahu jika orang akan membeli produk Anda, dan mereka membelinya dengan harga 
yang pantas. Banyak pengusaha yang membuat kesalahan dalam mengubah bisnis 
menjadi bisnis yang serius, yang pada akhirnya pasar yang ada terlalu kecil untuk 
membuat bisnis yang menguntungkan. Bisnis Anda bisa bertahan jika ada permintaan yang 
cukup untuk mempertahankannya. 

3. Jangan pernah menganggap selalu ada pasar untuk produk Anda: temukan terlebih 
dahulu. Kunjungi pameran kerajinan, bazar, berbincang dengan pengrajin, dan membaca 
publikasi perdangangan. Mengunjungi eBay dan lihat jika ada produk serupa yang dijual, 
dan berapa harganya. Beberapa informasi penting yang harus Anda cari adalah: cek 
apakah produk serupa sekarang dibuat oleh mesin dan dipasarkan luas; di import dari Cina 
atau negara lainnya dengan harga yang lebih rendah atau permintaan produk kerajinan. 
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Bacalah teks berikut dan tanyakan pada tutor anda kata kata 
yang belum anda mengerti. 

 

4. Menentukan tempat untuk memasarkan produk Anda. Apakah Anda menjual di Web atau 
pasar kerajinan? Haruskan Anda menampilkan produk di pameran kerajinan? Atau 
haruskan Anda menjualnya di pasar ini? Anda harus menentukan dimana akan menjual 
produk. Idealnya adalah dengan memilih outlet yang memungkinkan Anda mencapai 
jumlah konsumen yang besar dengan harga yang terjangkau. Banyak pengrajin yang 
sekarang membuka website untuk meraih pasar yang lebih luas, kemudian menata stan di 
pasar kerajinan saat akhir pekan. Lainnya menggunakan situs lelang online sebagai tempat 
terbaik untuk menjual, atau setidaknya untuk mengurangi inventori yang berlebihan, 
termasuk barang yang dikembalikan. 

5. Mulai perlahan, tapi pasti. Ini sangat penting jika Anda memiliki anggaran yang sangat 
terbatas. Jika Anda tidak memiliki modal yang cukup besar, Anda bisa mencobanya 
terlebih dahulu. Ini adalah cara terbaik untuk tahu apa yang diinginkan pasar sebelum 
menghabiskan banyak uang untuk inventori, suplai dan pemasaran. Anda juga harus tahu 
bagaimana menjalankan bisnis dengan biaya yang efektif dan mempelajari ketrampilan 
yang Anda butuhkan untuk mengelola cash flow Anda. Pengusaha kerajinan biasanya 
membutuhkan waktu sekitar dua tahun sebelum bisnisnya menunjukkan profit. 

6. Memberikan harga produk dengan tepat. Bagaimana menentukan harga produk seringkali 
menjadi tantangan pengusaha kerajinan. Anda tidak ingin memberinya harga terlalu rendah 
yang tidak bisa menutup biaya Anda; tapi Anda juga tidak ingin memberikan harga yang 
terlalu tinggi. Kuncinya adalah harga untuk profit. 

Tutuor Berikanlah motivasi kepada warga 
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Mintalah kepada warga untuk menulis jenis kegiatan usaha yang akan 
dilakukan dan berikan penjelasan kepada mereka agar mengerti bagaimana 

cara membuka usaha mereka. 
Langkah langkah memulai usaha kerajinan 

 
 

Untuk memulai usaha kerajinan ada beberapa langkah-langkah yang harus dipersiapkan yaitu : 

1. Memilih Jenis Kerajinan 

Benda-benda kerajinan meliputi kerajinan patung,lukisan dan benda-benda etnik atau 
unik.Karena dengan anda memilih terlebih dahulu jenis kerajinan apa yang akan anda jual bisa 
menjadikan modal awal anda dalam berbisnis di bidang kerajinan. Mempersiapkan modal 
untuk membeli produk kerajinan yang berasal dari pabrik atau daerah tertentu yang sudah jual 
atau siap pakai. 

2. Jaringan Usaha 

Mencari jaringan ke daerah lain dengan cara 
memasarkan melalui media elektronika, media 
cetak, internet, jejaring usaha, atau 
memanfaatkan jejaring social. 

3. Memasarkan Usaha 

langkah awal yaitu memasarkan atau memperkenalkan ke teman,keluarga dan kolega dan 
didaerah anda, dan jika barang usaha kerajinan anda sudah diterima oleh masyarakat barulah 
anda mengeluarkan sedikit modal untuk promosi pemasaran yang lebih agar lebih luas jaringan 
usaha anda.   


