SILABUS
Nama sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Program
Semester
Standar Kompetensi :

: SMA Negeri 2 Balige
: Mulok (pertanian)
:X
:1
: 1. Memahami hakikat dan ruang lingkup pertanian, prinsip umum penggunaan lahan serta arti pentingnya pertanian
dalam peningkatan perekonomian nasional

1.1
Mengidentifikasi ruang lingkup
pertaniansecara umum

1.2. Mendeskripsikan
kontribusi pertanian bagi
keluarga, dunia dan ekonomi
perdagangan Nasional

Nilai Karakter

Materi Pembelajaran

Kompetensi Dasar

Pengertian dan Ruang lingkup
pertanian
o Ruang lingkup pertanian meliputi ;
perkebunan, perikanan,
peternakan dan pertanian
holtikultura

o Pertanian memberikan kontribusi
terhadap keluarga, dunia dan
ekonomi perdagangan Nasional
o Sektor pertanian banyak menyerap
tenaga kerja
o Dampak Kemajuan IPTEK
terhadap pertanian

Kegiatan Pembelajaran


Diskusi tentang pengertian
pertanian secara umum
Diskusi tentang kedudukan dan
keterkaitan pertanian dengan ilmuilmu lain
Diskusi informasi tentang ruang
lingkup pertanian






Menggali informasi tentang
kontribusi pertanian terhadap
keluarga, dunia dan ekonomi
perdagangan nasional.



Diskusi informasi tentang
kemajuan IPTEK dan
pengaruhnya terhadap
pertanian

Indikator
Menjelaskan pengertian pertanian
secara umum
 Menunjukkan kedudukan dan
keterkaitan pertanian dengan ilmu-ilmu
lain
 Menjelaskan keterkaitan
perkembangan IPTEK dengan
peningkatan produksi hasil pertanian
 Menyebutkan ruang lingkup/jenisjenis,unsur dan aspek – aspek
pertanian








Menjelaskan kontribusi pertanian
terhadap keluarga, dunia dan
ekonomi nasional
Memberi contoh kegiatan pertanian
yang menyerap tenaga kerja

 Rasa ingin tahu
 Gemar membaca
 Kreatif

Penilaian

Jenis tagihan:
Tugas individu, tugas
kelompok, ulangan.

Alokasi
Waktu
(menit)
2X45’

Bentuk instrumen:
Produk (laporan hasil
diskusi), pengamatan
sikap, tes pilihan ganda,
tes uraian.

Sumber/
Bahan/Alat
Sumber:
Meteorogi Pertanian , A
Sas-asa.S, Ir Sukardi dkk.
Dan buku acuan yang
relevan, lingkungan
sekolah,perpustakaan,
internet.
Alat: LCD,Komputer
Bahan:
LKS, charta/diagram
keilmuan.

 Rasa ingin tahu
 Gemar membaca
 Kreatif

Jenis tagihan:
Tugas individu, tugas
kelompok, ulangan.

2 x 45’

Bentuk instrumen:
Produk (laporan hasil
diskusi), pengamatan
sikap, tes pilihan ganda,
tes uraian

Menjelaskan pentingnya IPTEK
dalam perkembangan dan
peningkatan hasil produksi pertanian

Sumber:
Meteorologi Pertanian, A
Sas-asa.S, Ir Sukardi
dkk. Dan buku acuan
yang relevan,
lingkungan sekolah,
perpustakaan, internet.
Alat: LCD,Komputer
Bahan:
LKS, charta/diagram
keilmuan

1.3. Mendeskripsikan prinsip
umum kepemilikan tanah dan
efisiensi penggunaan
lahan/tanah



Prinsip umum kepemilikan dan
efisiensi penggunaan lahan
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Mencari informasi tentang
tatacara kepemilikan tanah dan
sistem sewa tanah dan
kaitannya dengan kantor agraria
(BPN)
Menggali informasi tentang



Menjelaskan prosedur pemilikan
tanah menurut undang-undang yang
berlaku



Menemukan permasalahan di bidang
pertanahan (agraria)






Rasa ingin tahu
Gemar membaca
Kreatif
Mandiri

Jenis tagihan:
Tugas individu, tugas
kelompok, ulangan.
Bentuk instrumen:
Produk (laporan hasil

2x 45 ‘

Sumber:
Meteorologi Pertanian, A
Sas-asa.S, Ir Sukardi
dkk. Dan buku acuan
yang relevan,
lingkungan sekolah,

Nilai Karakter

Materi Pembelajaran

Kompetensi Dasar

Kegiatan Pembelajaran

Indikator

permasalahan tanah dan atau
kepemilikan tanah

Penilaian

Alokasi
Waktu
(menit)

diskusi), pengamatan
sikap, tes pilihan ganda,
tes uraian

Sumber/
Bahan/Alat
perpustakaan, internet.
Alat: LCD,Komputer
Bahan:
LKS, charta/diagram
keilmuan

1.4. Mengkaji literatur tentang
program pemerintah serta
implementasinya dibidang
pertanian secara umum







Efisiensi penggunaan lahan

Program pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dibidang
pertanian

Progarm pemerintah daerah
setempat dalam bidang
pertanian
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Menggali informasi tentang
pentingnya efisiensi
penggunaan lahan akibat
desakan pertumbuhan populasi
seperti penanaman pohonpohon diareal yang kosong,
TOGA dll
Menggali informasi tentang
program pemerintah pusat
dibidang pertanian dalam upaya
peningkatan kesejahteraan
rakyat
Mencari informasi tentang
program pemerintah daerah
dalam uapaya-upaya
peningkatan hasil pertanian



o

o

Menjelaskan arti pentingnya efisisensi
penggunaan lahan akibat desakan
pertumbuhan populasi

Mengidentifikasi program
pemerintah disektor pertanian
dalam rangka uapaya peningkatan
kesejahteraan rakyat
Mengidentifikasi program
pemerintah daerah dibidang
pertanian dalam rangka uapaya
peningkatan produksi hasil
pertanian






Rasa ingin tahu
Gemar membaca
Kreatif
Mandiri

Jenis tagihan:
Tugas individu, tugas
kelompok, ulangan.
Bentuk instrumen:
Produk (laporan hasil
diskusi), pengamatan
sikap, tes pilihan ganda,
tes uraian

2 x45’

Sumber:
Meteorologi Pertanian, A
Sas-asa.S, Ir Sukardi
dkk. Dan buku acuan
yang relevan,
lingkungan sekolah,
perpustakaan, internet.
Alat: LCD,Komputer
Bahan:
LKS, charta/diagram
keilmuan

Standar Kompetensi 2. Memahami proses pembentukan tanah, sifat sifat fisika dan kimia tanah, serta kaitan flora/fauna dengan kesuburan tanah.

Kompetensi Dasar
2.1. Mendeskripsikan proses
pembentukan tanah dari
batuan induk

Nilai Karakter

Materi Pembelajaran

o Asal usul tanah dan proses
pembentukan tanah

Kegiatan Pembelajaran


Diskusi tentang proses
pelapukan batuan induk hingga
terbentuk tanah yang
dipengaruhi oleh faktor biotik
dan abiotik

Indikator
Menjelaskan fungsi tanah bagi
tanaman.
Menjelaskan proses pembentukan
tanah dari batuan induk
Menjelaskan faktor lingkungan yang
mempengaruhi proses pembentukan
tanah .
Menjelaskan deskripsi tanah unit
agronomi.







 Rasa ingin tahu
 Gemar membaca
 Kreatif

Penilaian

Jenis tagihan:
Tugas individu, tugas
kelompok, ulangan.

Alokasi
Waktu
(menit)
2X45’

Bentuk instrumen:
Produk (laporan hasil
diskusi), pengamatan
sikap, tes pilihan ganda,
tes uraian.

Sumber/
Bahan/Alat
Sumber:
Meteorogi Pertanian , A
Sas-asa.S, Ir Sukardi dkk.
Dan buku acuan yang
relevan, lingkungan
sekolah,perpustakaan,
internet.
Alat: LCD,Komputer



Bahan:
LKS, charta/diagram
keilmuan.
2.2. Mengidentifikasi sifat-sifat
fisika tanah kaitannya dengan
kesuburan tanah

o Sifat-sifat fisika tanah
- type tanah
profil tanah
struktur tanah
tekstur tanah






Diskusi informasi tentang Profil
tanah (top soil, sub soil, bahan
dasar), type-type tanah (tanah
liat tanah berpasir tanah
lempung
Diskusi informasi tentang
struktur tanah dan tekstur tanah
Menentukan tekstur tanah
berdasarkan segitiga tekstur
tanah











2.3. Mendeskripsikan sifat-sifat
kimia tanah kaitannya dengan
kesuburan tanah

Sifat-sifat kimia tanah :
Unsur hara tanah
drainase dan irigasi
- PH tanah
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Membuat daftar unsur hara
tanah lengkap dengan
kegunaan dan efek
kekurangannya bagi tumbuhan
Menggali informasi tentang
hubungan drainase, irigasi dan
peningkatan kualitas tanah





Menjelaskan sifat-sifat fisik tanah
Mengidentifikasi komponenkomponen penyusun tanah
Mengidentifikasi berbagai struktur
tanah
Mengidentifikasi tekstur tanah
berdsasarkan segitiga tekstur tanah
Membedakan struktur tanah dengan
tekstur tanah
Menuliskan minimal 5 kandungan
mineral tanah lengkap dengan
fungsinya
Menjelaskan daya retensi tanah
Menjelaskan arti pentingnya drainase
dalam kaitannya dengan peningkatan
kualitas tanah

 Rasa ingin tahu
 Gemar membaca
 Kreatif

Menjelaskan sifat - sifat kimia
tanah
Menjelaskan unsur –unsur makro
yang dibutuhkan oleh tanaman
Menjelaskan unsur –unsur mikro
yang dibutuhkan oleh tanaman

 Rasa ingin tahu
 Gemar membaca
 Kreatif

Jenis tagihan:
Tugas individu, tugas
kelompok, ulangan.

2 x 45’

Bentuk instrumen:
Produk (laporan hasil
diskusi), pengamatan
sikap, tes pilihan ganda,
tes uraian

Sumber:
Meteorologi Pertanian, A
Sas-asa.S, Ir Sukardi
dkk. Dan buku acuan
yang relevan,
lingkungan sekolah,
perpustakaan, internet.
Alat: LCD,Komputer
Bahan:
LKS, charta/diagram
keilmuan

Jenis tagihan:
Tugas individu, tugas
kelompok, ulangan.
Bentuk instrumen:
Produk (laporan hasil
diskusi), pengamatan

4 x 45 ‘

Sumber:
Meteorologi Pertanian, A
Sas-asa.S, Ir Sukardi
dkk. Dan buku acuan
yang relevan,
lingkungan sekolah,
perpustakaan, internet.

Kompetensi Dasar

Nilai Karakter

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Indikator







2.4. Menjelaskan hubungan
flora/fauna dengan
kesuburan tanah

Pengawetan / konservasi tanah
- Mengembalikan kesuburan tanah
- Mencegah erosi

 Menemukan permasalahan
tentang erosi dan
hubungannya dengan
hilangnya unsur hara tanah





 Diskusi tentang cara-cara yang
dapat dilakukan untuk
mengembalikan kesuburan
tanah



 Diskusi informasi tentang
faktor penyebab terjadinya
erosi tanah, upaya mencegah
dan mengendalikan erosi tanah







o Macam-macam
mikroorganisme tanah
(mikroflora dan mikrofauna
tanah)



Study literatur tentang
macam-macam mikroflora
dan mikrofauna tanah



o Hubungan flora dan fauna
dengan kesuburan tanah



Studi literatur tentang
hubungan flora dan fauna
dnegan kesuburan tanah
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Mengidentifikasi berbagai
organisme tanah dalam
kaitannya dengan menyuburkan
tanah
Menjelaskan arti pentingnya
kacang polong dalam
memelihara kesuburan tanah
Menjelaskan arti pentingnya
rotasi tanaman dalam
memelihara kesuburan tanah
Menjelaskan arti pentingnya

Alokasi
Waktu
(menit)

sikap, tes pilihan ganda,
tes uraian

Menjelaskan penyebab perubahan
pH tanah
Mengenal alat dan bahan untuk uji
tanah termasuk penggunaannya
Merencanakan percobaan uji pH
tanah
Melaksanakan percobaan untuk
menentukan pH tanah
Menyusun laporan tentang uji pH
tanah
Menjelaskan bagaimana pH dapat
diatur melalui penggunaan zat kapur
Menjelaskan cara pengawetan
tanah untuk optimalisasi hasil
pertanian
Menguraikan metoda mencegah
erosi tanah
Menjelaskan efek erosi tanah
terhadp hasil pertanian
Memprediksi faktor-faktor
penyebab erosi dan cara
pengendaliannya
Memberi 3 contoh unsur hara
yang diperlukan tanaman
lengkap fungsinya
Melaksanakan studi kasus
tentang erosi, kebakaran hutan
didaerah setempat.

Penilaian

Sumber/
Bahan/Alat

Alat: LCD,Komputer
Bahan:
LKS, charta/diagram
keilmuan






Rasa ingin tahu
Gemar membaca
Kreatif
Peduli lingkungan

Jenis tagihan:
Tugas individu, tugas
kelompok, ulangan.
Bentuk instrumen:
Produk (laporan hasil
diskusi), pengamatan
sikap, tes pilihan
ganda, tes uraian,
Laporan hasil praktek

2 x45’

Sumber:
Meteorologi Pertanian,
A Sas-asa.S, Ir Sukardi
dkk. Dan buku acuan
yang relevan,
lingkungan sekolah,
perpustakaan, internet.
Alat: LCD,Komputer
Bahan:
LKS, charta/diagram
keilmuan

2.5. Mengkomunikasikan
siklus air dan siklus nitogen
pada tanaman

Nilai Karakter

Materi Pembelajaran

Kompetensi Dasar

Kegiatan Pembelajaran

Indikator
penghijauan dan reboisasi untuk
kesuburan tanah

o Jenis-jenis air tanah


Menggali informasi tentang
jenis-jenis air tanah



Diskusi informasi tentang siklus
air



o Siklus air



o Siklus nitrogen
2.6. Mendeskripsikan fungsi
dan proses pembuatan
kompos dan aplikasinya
dalam kehidupan

o
o
o
o

Definisi pupuk kompos
Asal mula pupuk kompos
Manfaat pupuk kompos
Cara membuat pupuk kompos








Diskusi informasi tentang siklus
nitrogen
Diskusi informasi tentang
defenisi pupuk kompos
Diskusi informasi tentang
asal mula pupuk kompos
Menggali informasi tentang
manfaat pupuk kompos
Menggali informasi tentang
cara membuat pupuk
kompos
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Menuliskan 3 macam air tanah
lengkap dengan perbedaan masingmasing
Memberi contoh jenis air tanah yang
dapat diserap akar tanaman
Menjelaskan siklus air pada
tanaman
Menjelaskan siklus nitrogen pada
tanaman
Menjelaskan defenisi kompos
Menjelaskan asal mula pupuk
kompos.
Manfaat kompos bagi
pertanaman
Cara membuat kompos
Pengumpulan sampah disekitar
sekolah, pengelompokan
(organik dan anorganik)
Praktek pembuatan kompos dari
sampah organik yang diperoleh
disekitar sekolah
Dapat menerapkan cara
pembuatan pupuk (kompos)













Rasa ingin tahu
Gemar membaca
Kreatif
Peduli lingkungan

Rasa ingin tahu
Gemar membaca
Kreatif
Peduli lingkungan
Tanggung jawab
Komunikatif

Penilaian

Jenis tagihan:
Tugas individu, tugas
kelompok, ulangan.

Alokasi
Waktu
(menit)
2 x45’

Bentuk instrumen:
Produk (laporan hasil
diskusi), pengamatan
sikap, tes pilihan ganda,
tes uraian
Jenis tagihan:
Tugas individu, tugas
kelompok, ulangan.
Bentuk instrumen:
Produk (laporan hasil
diskusi), pengamatan
sikap, tes pilihan
ganda, tes uraian

Sumber/
Bahan/Alat

Sumber:
Buku acuan yang relevan,
lingkungan sekolah,
perpustakaan, internet.
Alat: LCD,Komputer
Bahan:Charta siklus air dan
Siklus Nitrogen

2 x 45’

Sumber:
Buku acuan yang
relevan,
lingkungan sekolah,
perpustakaan, internet.
Alat: LCD,Komputer
.
Bahan:
LKS, Bahan Presentasi,
gambar-gambar
charta/diagram siklus
karbon

Standar Kompetensi: : 3. Memahami konsep dasar reproduksi, transport zat, aliran materi dalam kaitannya dengan pertumbuhan tanaman

Kompetensi Dasar
3.1.

Menjelaskan siklus
materi, aliran renergi ,
siklus Nitrogen, dan
siklus karbon pada
tanaman

3.2 Memahami mekanisme
transport , pembentukan
dan pengeluaran zat

Materi Pembelajaran

 Diskusi mekanisme siklus materi
pada tanaman



Menjelaskan siklus materi pada
tanaman

o Aliran energi

 Diskusi informasi tentan aliran
energi pada tanaman



Menjelaskan aliran energi pada tanaman

o Siklus carbon

 Mencari informasi tentang hubungan
photosintesis dengan karbon
dioksida, air, sinar matahari dan
klorofil
 Menemukan gambaran pernapasan
sebagai pelepasan energi dari
makanan didalam sel
 Diskusi informasi untuk memahami
translokasi dan hubungannya
dengan pergerakan makanan pada
tubuh tanaman
 Diskusi informasi tentang siklus
carbon pada tanaman
 Diskusi informasi tentang siklus
karbon pada tanaman

o Transport pasif dan transport aktif
o Struktur daun dan hubungannya
dengan fotosintesis
 Absorpsi dan Transport Zat

o Reproduksi generatif (seksual)
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 Menjelaskan hubungan photosintesis
dengan karbon dioksida, air, sinar
matahari dan klorofil
 Menjelaskan pernapasan sebagai
pelepasan energi dari dalam sel
 Menjelaskan mekanisme translokasi
gula hasil fotosintesisi pada tanaman

Menjelaskan siklus karbon pada
tanaman

Diskusi informasi tentang
osmosis, difusi, transport aktif
penyerapan pada tanaman
Diskusi informasi tentang struktur
daun dan kaitannya dengan
fotosintesis, transpirasi dan
pertukaran gas

 Diskusi informasi untuk menemukan
definisi reproduksi seksual, definisi
fertilisasi
 Diskusi informasi tentang struktur

Nilai Karakter

Indikator

o Siklus materi

 Struktur daun dan hubungannya
dengan fotosintesis

3.3 Mendeskripsikan
reproduksi generatif ,
macam-macam
penyerbukan dan

Kegiatan Pembelajaran

 Menjelaskan pengertian osmosis, difusi
dan transport aktif

Membedakan transport aktif dengan
transport pasif

Menjelaskan mekanisme masuknya
air kedalam ttubuh tanaman melalui
bulu akar

Menjelaskan struktur daun dalam
kaitannya dengan fotosintesis,
transpirasi dan pertukaran gas



Menyebutkan definisi reproduksi seksual
pada tumbuhan







Rasa ingin tahu
Gemar membaca
Kreatif
Tanggung jawab
Komunikatif

Penilaian
Jenis tagihan:
Tugas individu, tugas
kelompok, observasi
lapangan, ulangan.

Alokasi
Waktu
(menit)
2 X 45’

Bentuk instrumen:
Produk (laporan hasil
pengamatan dan
diskusi), pengamatan
unjuk kerja, pengamatan
sikap, tes pilihan ganda,
tes uraian.

Sumber/
Bahan/Alat
Sumber:
Botani Umum, Prof Dr Ir Siti
Sutarmi, MSc, Aksara
Jakarta. Dan buku acuan
yang relevan,
lingkungan sekolah,
perpustakaan, internet.
Alat: LCD,Komputer,
gambar-gambar
charta/diagram siklus
karbon
Bahan:
LKS, Bahan Presentasi,







Rasa ingin tahu
Gemar membaca
Kreatif
Tanggung jawab
Komunikatif

Jenis tagihan:
Tugas individu, tugas
kelompok, observasi
lapangan, ulangan.






Rasa ingin tahu
Gemar membaca
Kreatif
Tanggung jawab

Jenis tagihan:
Tugas individu, tugas
kelompok, ulangan.

2 x 45’

Sumber:
Buku acuan yang relevan,
lingkungan sekolah
Alat: LCD,Komputer,
gambar-gambar
Charta daun
.
Bahan:
LKS, Bahan Presentasi,

Bentuk instrumen:
Produk (laporan hasil
pengamatan dan
diskusi), pengamatan
unjuk kerja, pengamatan
sikap, tes pilihan ganda,
tes uraian
2 x 45’

Sumber:
Buku acuan yang relevan,
lingkungan sekolah,
perpustakaan

Materi Pembelajaran

Kompetensi Dasar
fertilisasi

o Penyerbukan dan pembuahan

o

Struktur biji

o Bibit dan perkecambahan biji

3.4

Menerapkan prinsip
reproduksi vegetatif
dalam upaya
perbanyakan tanaman
tanaman

o Reproduksi Vegetatif (aseksual)
o Macam – macam reproduksi
aseksual

Kegiatan Pembelajaran
dan fungsi bunga (Bunga jagung
dan bunga buncis sebagai contoh)
 Diskusi informasi tentang pengertian
dan macam-macam penyerbukan
 Menggali informasi tentang
perbedaan penyerbukan pada
jagung dengan penyerbukan pada
buncis
 Mencari informasi tentang bibit yang
baik
 Diskusi informasi tentang struktur
biji
 Menggali informasi tentang proses
perkecambahan
 Diskusi informasi tentang nutrisi
yang diperlukan biji pada masa
perkecambahan
 Mengadakan study ke balai
pembenihan di Toba Samosir
 Mengklasifikasikan repruduksi
vegetatif alami dan vegetatif buatan
 Demonstrasi cara memperoleh
individu baru melalui okulasi,
menyambung dan mencangkok
 Diskusi informasi tentang perbedaan
reproduksi aseksual pada kentang
dan ubi jalar
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Melaksanakan percobaan untuk
menghasilkan tanaman baru
melalu reproduksi vegetatfif buatan

Nilai Karakter

Indikator























Mengidentifikasi struktur umum dari
bunga jagung dan bunga buncis
Menjelaskan mekanisme penyerbukan
dan pembuahan pada jagung dan
buncis
Menyebutkan macam-macam
penyerbukan berdasarkan perantara
Menjelaskan mekanisme fertilisasi pada
tanaman bunga

Penilaian

Alokasi
Waktu
(menit)

Sumber/
Bahan/Alat

 Komunikatif
Bentuk instrumen:
Produk (laporan hasil
praktikum dan diskusi),
pengamatan unjuk kerja,
pengamatan sikap, tes
pilihan ganda, tes
uraian.

Alat:
Charta struktur bunga
Bahan:
LKS, Bahan presentasi,
berbagai macam biji-bijian
dan proses perkecambahan

Mengidentifikasi struktur penyusun biji
tanaman
Memberi contoh serelia yang
merupakan bahan makanan pokok di
dunia
Mengidentifikasi biji yang baik
digunakan sebagai bibit
Menyebutkan nutrisi yang diperlukan biji
pada masa perkecambahan
Menjelaskan proses perkecambahan
pada biji
Mengidentifikasi macam-macam
reproduksi aseksual alami
Menjelaskan perbedaan cara reproduksi
aseksual pada tanaman kentang dengan
ubi kayu
Memberi contoh tanaman yang dapat
diperbanyak melalui vegetatif buatan
Merancang percobaan perbanyakan
tanamansecara vegetatif buatan
Merancang percobaan untuk
mencangkok, menyambung dan okulasi
Melaksanakan percobaan untuk
menghasilkan tanaman baru melalu
reproduksi vegetatif buatan







Rasa ingin tahu
Gemar membaca
Kreatif
Tanggung jawab
Komunikatif

Jenis tagihan:
Tugas individu, tugas
kelompok, ulangan.
Bentuk instrumen:
Produk (laporan hasil
praktikum dan diskusi),
pengamatan unjuk kerja,
pengamatan sikap, tes
pilihan ganda, tes
uraian.
Laporan hasil study

2x45’
Sumber:
Buku acuan yang relevan,
lingkungan sekolah,
perpustakaan
Alat:
Perangkat untuk
mencangkok, mnyambung
dan menempel
Bahan:
LKS, tumbuhan yang akan
dicangkok, disambung dan
ditempel,

Kepala Sekolah

Balige, Juli 2011
Guru Mata Pelajaran,

Aldon Samosir, S.Pd
NIP. 19711224 199801 1 001

Happy B.F Hutabarat, M.Si
NIP. 19720224 199401 2 001

MULOK AGRONOMI SMA NEGERI 2 BALIGE

