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BUPATI LAMPUNG TIMUR
 -

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 

NOMOR: O~ TAHtJN 2005 

TE lTANG 

OE\VAN SUMBER OA VA AIR KABUPATEN LAMPUNG TIMlJR 
PERIOOE TAHllN 2005 - 2010 

BlJPATI LAMPUNG TIM UR, 

Menimbang a.	 bahwa agar Pengelolaan Sumber Daya Air yang mencakup 

kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah, dapat dilaksanakan 

r-.	 secara terpadu untuk menjaga kelestarian , kelangsungan fungsi dan 

rnantaat air dan sumbcr air, dipandang perlu mernbentuk Dewan 

Surnber Daya Air Kabupaten Lampung Timur ; 

b.	 bahwa Dewall Sumbcr Daya Air sebagaima na dimaksud huruf a, pc rlu 

dit ctupkan dcngan Pcraturnn 1111rati : 

M(,~ngingnt I .	 l Jndang - undun g No mor ,') Tahun IlJ90 lentang konscrvasi slimher 

tllI \' 1I	 11111111 tllIlI ""0' :1' .1<'11111\ ' 11 ( 1 .\ 'llIhlllllll 1'-il'I'.l lI l1 111111111 II)I)() N II II IIl I 

4lJ, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 34 1\) ) ; 

2.	 Undang - undang Nornor 23tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup ( Lembaran Nega.a tahun 1997 Nornor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) : 

3.	 Undang - undang No rno r 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten dati II Lampung Timur can 

Kotamadya Dati II Metro ( Lembaran Ncgara Tahun 1999 Nomor 46, 

Tambahan Lcmbaran Ncgara Nomor 3825 ) : 

4.	 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Ai r 

( l.cmba ran Ncgara I~ ~pllbli k Indonesia Tahun 2004 omor 32, 

Tarnbahan l.cmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4377) : 

5.	 Unda ng - undan g NomOI' 32 tahun 2004 tcntang Pcrncrintahan Daerah 

( l .cmbaran Ncgara Tahun 2004	 NomOI" 12.\ Tambahan l.cmbarun 

Ncgar» Nomor 4437 ) ~ 

II l'vuuuruu l' cru cnntah N Olll n l	 , \ , ~ tuhun 1l) ~C 1\; 111;1I1g l alcl I \ I'I:U( til ;111 

Air ~ 



7.	 Peraturan pemerintah Nomor 82 tahun ZOO I tentang Pengelotaan 

Kwalitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air : 

8.	 Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 2002 tentang perubahan atas 

keputusan Presiden Nomor 123 tahun 2001 tentang Koordina si 

Pengelolaan Sumber daya air ,

9.	 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nornor 06 Tahun 1983 tentang 

pengelolaan lrigasi Daerah Larnpung; 

1()	 Pcrnturan Dacrah Kubupaten lam run g T imur N ornor 3R Tahun 2000 

tcntan g v..l:wl:nangan Dacrah Kabupatcn l .arnpung scbagai dacr ah 

Otonorn : 

M EM lJ'I' llSI\.AN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG DE'YAN SUMBER DAVA AIR 

KABllPATEN LAMPllNG TIMUR PERIODE 2005 - 2010 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasa1 r. 

Dalarn Peraturan ini yang dimak sud dengan : 

1.	 Dacrah adalah Kabupaten l.arnpung Timur 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 

3.	 Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Lampung T imur 

4 .	 Peugelola sumbel' daya air adal ah upaya mercncanakan, 

melaksanakan, mcrnantau dan mengevaluasi penyelcn ggaraan 

konservasi sumber daya air, pendayagunaan surnber daya air dan 

pengendalian daya rusak air. 

5.	 Air adalah sernua air yang terdapat pada bagian diatas rnaupun 

dibawah permukaan tanah tcrmasuk dalam pengertian air perrnukaan, 

air tanah , air hujan, air sunga i, air ernbun, air danau dan air laut yang 

dimamfaatkan didarat. 

6.	 Air permukaan ac1alah semua air yang terdapat dipcrmukaan tanah. 

7.	 Air tanah atau air bawah tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan 

tanah atau bantuan yang men gandung air dibawah perrnukaan tanah 

tcrmaxuk I ll ; I I; , ; , i l 

x.	 Daya air adalah potcnsi yang terkandun g dalam air yang dapar 

mcmberikan kchidupan 

I).	 Sumber air adalah tcmput/kcluarnya air baik yang tcrdapat pada 

nennukaan tanah atau ternnat tertentu 



rasai j 

(1)	 Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

peraturan 1111 bertugas membantu Bupati dalam menyusun, 

merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air dan 

sebagai perangkat yang diperlukan dalam bidang pengelolaan sumber 

daya air pada wilayah Kabupaten. 

(2) Dewan Sumber Daya Air menyusun dan merumuskan kebijakan dan 

strategi pengelolaan slimbel' daya air di Kabupaten Lampung Timur 

sebagaimana dirnaksud pada pasal 1 dengan arah dan pedoman 

scbagai bcrikut : 

a) Pembangunan sumber daya air diarahkan pada upaya untuk 

mewuj udkan sungai dan mcnccgah konll ik antar scktor.antar 

wilayah dan antar generasi dalarn rangka mernperkokoh 

ketahanan nasional sertapersatuan dan kesatuan bangsa. 

b) Pengclolaan Surnber Daya Air yang lebih terpadu antar sektor 

pada wilayah sungai yang bersangkutan di Kabupaten Lampung 

Timur. 

c) Penyeimbang upa ya konservasi pendayagunaan sumber daya air 
, 

agar berrnanfaat sebesar-besarnya dan berwawasan lingkungan 

berkclanjutan bagi kernakrnuran seluruh rakyat baik generasi 

sekarang maupun yang akan datang. 

d)	 Penyeimbang fun gsi sosial dan nilai ckonomi air untuk menjarnin 

kcbutuhan pokok scuap individu akan air scbagui sumbcr daya 

ekonorn i yang memberikan nilai tambah . 

e)	 Pengaturan sumbcr daya air secara bijaksana agar pengelolaan 

sumbel' daya air dapat diselenggarakan seeara seirnbang, terpadu 

baik permintaan air perrnukaan maupun air tanah melalui 

kclernbagaan pcngclolaan surnbcr daya air yang dibcntuk . 

f)	 Peningkatan dan pemulihan air dan kualitas air dengan perizinan 

dan pemel iharaan daya dukung lingkungan menjamin penggunaan 

air yang berkelanjutan. 
,,~ 

g)	 Pengcndalian dan penanggulangan daya rusak all' terhadap 

lingkungan. 

h)	 Pendayagunaan surnber daya all' deri gan prioritas kebutuhan 

pokok penduduk akan air secara adil, seimbang dengan kcbutuhan 

lain yang ditentukan oleh pernerintah, pemerintah daerah dan 

masyarakat. 



penyelesaian kontlik melalui pernbcntukan kelembagaan dalam 

hal pengelolaan sumber daya air. 

j)	 Peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi 

sumber daya air yang akurat dan tepat waktu sehingga 

pembangunan sumber daya air menjadi proses terbuka buat publik 

maupun keseluruhan tahapan . 

(3)	 Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah 

forum masyarakat bukan struktural yang berada di Kabupaten 

Lampung Timur dan bertanggungjawab kepada Bupati. 

BAB HI 

TUGAS POKOK DAN Fl.JNGSI 

Pasal4 

Dewan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

a. Menghimpun, mengolah dan mempersiapkan bahan yang diperlukan 

untuk menyusun dan merumuskan kcbijakan strategi pengolahan 

sumber daya air di wilayah Kabupaten Lampung Timu r. 

b. Mclakukan konsultas i internal rnaupun cksternal dcngan pihak-pihak 

tcrkait hail, pcmerintah maupun swasta dalam rangka kcterpaduan 

kebijakan dan pcnccgahan konllik antar scktor dan antar wilayah 

dalam pengclolaan s1I 111 ber daya air. 

c. Mcmberikan	 rekorncndasi kcpada Bupati menyangkut kebijakan 

pclaksauaan pcngcmbangan, perlindungan dan pemamfaatan 

pcngcndalian air atau sumbcr daya air. 

d. Mcmonitor dan mcngcvaluasi pelaksanaan kebijakan pcngelolaan 

sumbcr daya air yang tclah ditctapkan olch Bupati l.ampung Timur. 

C Mcmhuut 1<1 pOI: II 1 xccaru hcrkulu dan IIlSHklltil yan g disampaikun 

kepada Bupati . 

Pasal S. 

Untuk melaksanakan tugas scbagairnana dimaksud pada pasal 4, Dewan 

Sumhcr Daya Air mcmpunyai fuu gs: : 

a. PCr1l11111San rcncana pcrl indungan, pcngcmbangan, pcnggunaan, 

pengusahaan air dan sumber daya air. 

h. Pcrumusan rcncana prioritas pcnggunaan air dan sumbcr daya air. 

c Pcrumusan, pcn gaturan.. penggunaan . pcngusahaan air dan penggunaan 



•
 

air. 

d. Perumusan rencana konservasi tanah dan air. 

e. Perumusan masa pengeringan saluran irigasi. 

r. Perumusan pengaturan pcngcndalian banjir , dan pencegahan 

kekeringan. 

g. Perumusan pengaturan rekomendasi penjman pernbangunan 

pengairan, usaha penggunaan air. 

h. Perumusan pengelolaan terpadu daerah aliran sungai . 

I.	 Pengawasan atas pelaksanaan peraturan . 

BAB IV 

st : S r~AN ORGA:"ISASI DA~ TATA KERJA 

I b	 L'.1 ;1I1 1\.T(;IIn<l 

( hganisasi 

Pasal6 

(1) Susunan organisasi dewan sumber daya air terdiri dari : 

a.	 Ketua 

h.	 Sckrctari s. 

c.	 Narasumber. 

d.	 Bidang-bidang 

(2) Ketua , sebagaimana	 yang dimaksud ayat (l ) huruf a adalah seorang 

anggota yang dipilih secara musyawarah oleh para anggota. 

(3) Sekretaris,	 sebagaimana yang dirnaksud ayat (1 ) huruf b adalah 

anggota dewan air yang dipil ih secara musyawarah oleh para 

anggota. 

(4) Narasumber,	 sebagaimana yang dimaksud ayat ( I ) huruf c adalah 

beberapa orang anggota yang tergabung dalam kelornpok narasumber 

dan ditetapkan melalui pernilihan anggota yang terdiri dari unsur 

pemerintah , masyarakat perguruan tinggi dan sosial masyarakat . 

(5) Bidang-bidang sebagairnana yang dimaksud ayat (l ) huruf d adalah : 

a.	 Bidang lrigasi 

b.	 Hidang Dacrah Aliran SUllgai 

c.	 Bidang Sungai dan Al okasi Ai r. 

d.	 Bidang Kualitas Air. 

c.	 Hldang Kclcmbngaan 

(6) Bidang yang dimaksud ayat (I) huruf d adalah terdir i dari masing 

masing scorang ketua bidang dan anggota yang dipilih bcrdasarkan 

musyawarah anggota masin g-masing bidang yang bcrsangkutan. 



(7) Utusan De~an Sumber Daya Air adalah ketua bidang sebagai utusan 

dewan air yang mewakili Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 

dalarn mcnghadiri perternuan dan konsultasi tentang sumber daya air 

ke Propinsi Lampung maupun keluar Propinsi Lampung. 

Bagian Kedua
 

Tata Kerja
 

Pasal7
 

-, 
~\ 

(1) Ketua t)ewan Sumber Daya Air mernpunyai tugas dan fungsi 

rnemirnpin rapat pleno guna merumuskan kebijakan dan strategi 

pengelolaan s nber daya air yang telah diusulkan oleh bidang bidang 

dalam rapat ple kcputusan diarnbil setelah mendapat persetujuan 

dari plena . 

(2) Sekretaris	 Dewan Sumber Daya Air bertugas dalarn hal sebagai 

berikut : 

a.	 Pengumpulan data 

b.	 Pengolahan data 

c.	 Ketata usahaan 

d.	 Mempersiapkan rapat rapat 

e.	 Menyusun laporan 

f.	 Tugas lain lain yang berkaitan dengan kepentingan dewan air 

(3 ) Narasumber	 mernpunyai tugas membcrikan masukan, pendapat , 

saran, pedornan dan lain lain yang ada manfaatnya untuk diminta dan 

diusulkan olch bidang-bidang dalam dewart air Kabupatcn Lampung 

Timur . 

(·1)	 MII ,·1Illl.':IlIIl .';IIlU.llId :IIII.'. dcwnn tur IllelllptlllYUI IllgilS dun l'tlll e ,'" 

a. Memberikan	 saran dan masukan untuk kesempurnaan rumusan 

kebijakan strategi pengelolaan sumber daya air. 

b. Ketua bidang adalah sebagai utusan dewart dalam menghadiri dan 

konsultasi tentang sumber daya air ke Propinsi Lampung maupun 

keluar Proipinsi Lampung. 

Pasal 8. 

Masa jabatan anggota Dewan Surnber Daya Air berlaku 5 (lima) tahun 

dan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk satu masa periode 

berikutnya . 



Pasal9. 

(1 ) Dewan Sumber Daya Air sebagaimana yang dirnaksudpasal 2 setiap 

saat apabila diperlukan secara berkala mengadakan rapat/sidang baik 

bersifat pleno, terbatas maupun gabungan yang diatur sebagai 

berikut: 

a.	 Dewan Sumber Daya Air mengadakan rapat/sidang pleno 

sekurang-kurangnya tigakali setahun dipimpin oleh ketua. 

b.	 Bidang melakukan rapat/sidang sekurang-kurangnya tigakali 

setahun dipimpin oleh ketua bidang 

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas, dewan sumber	 daya air dapat 

mengundang pihak-pihak lain diluar anggota, baik dalam rapat bidang 

ITIaUpUn rapat plena bidang untuk menjadi nara sumber 

(3) KUOrU1TI rapat plena atau rapat bidang ada1ah 2/3 dari jumlah 

undangan rapat yang dikirim kepada peserta rapat. 

(4)	 Keputusan dewan sumber daya air ditetapkan setelah mendapat 

persetujuan sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah anggota yang 

hadir dalarn rapat. 

Pasal 10. 

Setiap akhir tahun dewan sumber daya air membuat laporan tahunan 

yang disampaikan kepada Bupati Kabupaten Lampung Timur 

Pasal 11. 

( 1) Mekanisme hubungan kerja antara Dewan Sumber Daya Air dengan 

lembaga-lernbaga lain bersifat konsultatif dan koordinatif 

(2) Dalam	 menyusun dan merurnuskan kebijakan operasional dewan 

sumber daya air Kabupaten Lampung Timur rncngacu pada 

pcngelolaan sumber day~ air Propinsi danNasional. 

It:\I~ v 

Sl1[\'lt'I':ll PI(MI~IA\'/\/\N 

'lIH11" I? 



, /" , 

a. APBO Kabupaten Lampung Timur, APBD Propinsi Lampung atau 

APBN. 

b. Dana lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku. 

BABVI 

KETENTlJAN PERALIHAN DA~ PENlJTUP 

Pasal 13 

Dengan berJakunyaperaturan ini, semua ketentuan mengenai pengelolaan 

Sumber Daya Air yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan ini. 

Pasal14. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
 

peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
 

Lampung Timur .
 

Ditetapkan di : Sukadana 

pada tanggal Juli 2005 

Pj. BUPAn LAMPUNG TIMUR 

~ 
SYAIFIJL ANWAR HAM, S. II 

Diundangkan di : Sukadana 

pada tanggal Juli 7. ()(),'i 

PIt. SEKRETARIS DAERAH, 

...Yl1UZAR MARZUKI 

Pembina Utama Muda 

NIP. 460013369 

BERITA l)AERI\I-j KABUPATEN U\MPUNG TIMUR 

TAHUN 2005, NOMOR : 



a. APBO Kabupaten Lampung Tirnur, APBD Propinsi Lampung atau," 

APBN. 

. b. Dana lain yang sah mcnurut perundang-undangan yang bcrlaku. 

BABVI
 

KETENTVAN PERALIHAN DA:\ PENlJTliP
 

Pasal 13
 

Dengan berlakunya peraruran ini, semua ketentuan mengenai pcngelolaan 

Sumber Daya Air yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan ini. 

Pasal 14. 

Peraturan ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
 

pcraturan ini dcngan pcncrnpatannya dalarn Bcrita Daerah Kabupatcn
 

Lampung Timur .
 

pada lun ggal It .l uh 20():'i 

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR 

/ .-:'~. ..-, 

SYAIFUL ANWAR HAM, S. H 
-_ _..-.._- -- _._-__._ ,_, _ - -

Diundangkan di : Sukadana 

ASS . II

ASS. I 
SEKDAI<At.-.

3. 

2.
1. 

r- - ._-- __.. 1·....!/'.J-- --; 

PARAf i{OORDINASI 
pacta tanggal : it Juli 2005 

PIt. SEKRETARIS DAERAH, 

AS S. ill4. 
AS S. TIl5. 

6 . BAG. H!( i',1 s O r~G. 

r.YlJLIZAR MARZliKI : . _ L(/ 
L u . .___ ___......l..':-Pembina Utama Muda
 

NIP. 46001 3369
 

BL::RITA DA LRAH KABLJPATEN LAMP UNG TIM UR 

TAHUN 2005, NOMOR : 09 



Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur 
Nomor 
Tanggal 2005 

SUSUNAN PERSONALIA DE\VAN SUMBER DAYA AIR 
KABUPATEN LAMPLNG TIMUR, PERIODE 2005 - 2010 

( 

Ketua Merangkap Anggota 

Sekretaris Merangkap Anggota 

Narasumber Merangkap Anggota 

Bidang Irigasi 

Bidang Kualitas Air 

Bidang Kelembagaan 

Bidang Das 

B idung Sungai 

dan Alokasi Air 

Sugiyarto ( Ketua Gabungan P3A Raman Utara ). 

Sularno ( Bappeda ). 

1.	 Pemerintah Daerah. 
2.	 Perguruan Tinggi ( STIE Way Jepara ). 
I .	 Abd Rozak ( Dinas Pengairan ). 
2.	 Ir. Ahmad Darmadi (Dinas Pertanian ). 
.., 
J .	 Dadan Dannansyah (Dinas Perikanan & Kelautan). 
4.	 Winardi (GP3A Purbolin ggo). 

PUjir l n(l ( ( Jf' 1,t.. W ay .l cpl;lr3) 
S L' g l ;; .nCj ( ( ;i' ~ :\ f<.a man ; ~ t<::.r a. ) . 

I .	 Ir.Heru Pramono (Bapedalda). 
2.	 Suwardi Torno (Dinas Kesehatan). ..,
J . Ahmad Suryanto (Masyarakat, Way Bungur). 
4 H. Anwar (Masyarakat, Sekampung Udik). 
5.	 Sugiarto (PT Indo Miwon). . 
6.	 Anwar S CPT Budi Acid Jaya). 
1.	 Ir. Puj i Riyanto (Bappeda). 
2.	 Ketut Budiase, SH (Bag Hukum dan Organisasi ). 
3.	 Suprapto (Masyarakat Purbolinggo). 
4.	 Supangadi (GP3A.Raman Utara). 
5.	 Suprayitno ( Bappeda), 
6.	 Pengusaha. 
1.	 MD Sony Wicaksono, S. Hut (Disbunhut). 
2. Mega Ilaryanto (TNWK ). 
] Sugianto (Masvarakat). 
4.	 Abd Rahman (Masyarakat). 
5. PT NTF
 
6 Suparyo, SP (Bappeda).
 
I .	 B. Sugia nto ( I)i nas Pcrt amb angan ). 
I Ir. Wijo narko (Bappcda ). 
.\ Rut ijo (Masva raknt, Wav Jcparu ). 
..1. Sul r isll o (Masyaruk at, Sckampung j. 
) PT.( ;rand. 
6.	 PT. Lampung Timur Cemerlang. 

'~ 

PJ. BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

V~--

SYAIFlJL ANWAR HAM, S.H 



Nomor · g '"Ghun 20'~ 
Tanggal u Ju\t 2005 

SLlSlJNAN PERSONALIA DEWAN SUMBER DAYA AIR 
IlABl lPATEN LAMP lJNG TIM UR, PERIODE 2005 - 2010 

Ketua Merangkap Angf,otll Sugivarto ( Kctua Gabungan P3A Ra ma n Utara ). 

Sc krc taris Mc ra ngka p \ nggo la S ularno ( Buppcda ). 

Narasumber Merangkap Anggota 1. Pemerintah Daerah. 
2. Perguruan Tinggi ( STfE Way Jepara ). 

Bidang Irigasi 1. Abd Rozak ( Dinas Pengairan ). 
2. II. Ahmad Darmadi (Dinas Pertanian). 
3. Dadan Darmansyah (Dinas Perikanan & Kelautan). 
4. Winardi (GP3A Purbolinggo). 
5. Pujiono (GP3A Way Jepara). 
6. Sugiarto (GP3A Raman Utara). 

Bidang Kualitos Air 1. Ir.Heru Pra.nono (Bapedalda). 
Suwardi To rno (Dinas Keschatan ). 

.., 
.J . Ahmad Suryanto (Masyarakat, Way Bungur). 
4. H. Anwar (Masyarakat, Sekampung Udik). 
5. Sugiarto (PT Indo Miwon). 
6. Anwar S (PT Budi Acid Jaya). 

Bidang Keiernbagaan 1. Ir. Puj i Riyanto (Bappeda). 
2. Ketut Budiase, SH (Bag Hukum dan Organisasi). 
.., 
.J . Suprapto (Masyarakat Purbolinggo). 
4. Supangadi (GP3A.Raman Utara). 
5. Suprayitno ( Bappeda). 
6. Pengusaha. 

Bicarg Das I. MD Sony Wicaksono, S. Hut (Disbunhut). 
2. Mega Haryanto (TNWK). 
J. Sugianto (Masyarakat). 
4. Abd Rahman (Masyarakat). 
5. PT NTF 
6. Suparyo, SP (Bappeda). 

Bidang Sungai 1. B. Sugianto (Dinas Pertambangan). 
dan Alokasi Air 2. Ir. Wijonarko (Bappeda). 

..., 

.J . Ratijo (Masyarakat, Way Jepara). 
4. Sutrisno (Masyarakat, Sckampung). 
5. PT.Grand. 
6. PT. Lampung Timur Cernerl ang, 

.----------_--.-....,--_.. ~-. .~ 

PARAF 1<00RD1NASl 
1. 
2. 

3 . 

4. 

5. 

7 

SEI<DAI<Av. P.l. BUPATI LAMPUNC, TIMUR, 
ASS_._J _ 

ASS . 1I-- _...__.
AS S. JIl .- -- -- _.-.
A~S IV - " " :, 1 1
BAG. Hit. ~ .~ ,;: . ~} i.~~:_ . , __ 1/ SYAIFliL ANWAR HAM, S.H 

•••00 " - _ • • , 


