
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 3~ TAHUN 2002

TENTANG

PENGENDALIAN PEMBORAN, PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH
DAN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa bumi, air dan kekayaan. alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya bagi
kemakmuran rakyat secara adil dan merata ;

b. bahwa lajunya usaha-usaha pembangunan mengakibatkan
penggunaan air oleh perusahaan industri, baik air yang barasal dari
bawah tanah maupun air permukaan telah semakin meningkat ;

c. bahwa untuk tetap terpeliharanya sumber-sumber air yang sangat
diperlukan dalam pembangunan yang kian meningkat, perlu diadakan
usaha-usaha yang mengatur dan mengawasi pengambilan air guna
mendidik rakyat dalam penggunaan air, melestarikan sumber daya air
serta melestarikan juga peresapan air;

d. bahwa untuk menjaga te~aminnya kelestarian sumber-sumber air
dimaksud, dipandang perlu adanya pengawasan yang seksama
terhadap Pengendalian Pemboran, Pengambilan Air oleh
Perusahaan-Perusahaan Industri sekaligus pula untuk menambah
Pendapatan Asli Daerah dikaitkan dengan pemberian Izin dan
banyaknya pemakaian air ( M3 ) yang berwujud Pungutan Daerah
berupa Retribusi ;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b,
c Sdan d perlu membentuk Peraturan Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang PembentukanDaerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
PelakSanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun. 1999 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang -Undang .
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3848 ) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409 ) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PENGENDALIAN PEMBORAN, PEMAKAIAN AIR
BAWAH TANAH DAN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin ;

4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabuapten Musi
Banyuasin;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Musi Banyuasin ;

6. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak di bidang
Industri dalam arti luas, baik milik Pemerintah maupun Swasta (
Berbadan Hukum I Perorangan ) ;

7. Sumber-Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah"'wadah air,
baik terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah termasuk
mata air;

8. Air Permukaan .
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8. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah
termasuk sungai-sungai, waduk-waduk, danau-danau,ltelaga, rawa-
rawa, air laut yang ditarik kedarat ;

9. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan yang
mengandung air dibawah permukaan tanah termasuk air yang muncul
secara alamiah diatas permukaan ;

10. Izin Pengambilan Air Permukaan adalah Izin atau Kuasa untuk
mengambil air permukaan baik untuk kebutuhan Industri,
Pertambangan, Air Bersih maupun irigasi Pertanian ;

11. Pemboran Air bawah Tanah adalah pembuatan sumber bor oleh
suatu perusahaan pemboran yang telah mendapat Suirat Izin Usaha
Perusahaan Pemboran Air Bawah tanah dari Bupati Musi
Banyuasin;

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya
Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

14. Dir'ekturadalah Direktrur Geologi tata Lingkungan Direktorat Jenderal
Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia.

BAB II

PEMBERIAN DAN BENTUK IZIN

Pasal2
(1) Setiap pemboran, pemakaian air bawah tanah, air mata air dan

pengambilan air permukaan dalam Daerah diwajibkan memilki Izin.

(2) Izin pemboran dan pemakaian air bawah tanah diberikan oleh Kepala
daerah dan atau Pejabat yang secara fungsional berwenang
menangani urusan air bawah tanah, berdasarkan :
a. Persetujuan Prinsip dari Dinas ;
b. Saran Teknis yang bersifat mengikat dari Instansi terkait ;
c. Camat setempat .

(3) Izin Pengambilan Air Permukaan diberikan oleh Kepala Daerah
berdasarkan :
a. Persetujuan Prinsip Dinas ;
b. Saran teknis yang bersifat mengikat dari Instansi terkait ;
c. Camat setempat.

Pasal3
(1) Izin dimaksud dalam Pasal2 Peraturan Daerah ini diberikan berupa :

a. Izin Pemboran Air Bawah Tanah ;
b. Izin Pemakaian Air Bawah Tanah ;
c. Izin Pengambilan Air Permukaan ;
d. Izin Penurapan Mata Air;
e. Izin Pengambilan Air Mata Air.

(2) Bentuk dan warna Surat Izin ditentukan lebih lanjut oleh kepala
Daerah.

Bab III .
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BAB III

IZIN DAN SIFAT IZIN

Pasal4
Izin berisikan hak melakukan pemboran, pemakaian air bawah tanah dan
pengambilan air permukaan yang ditentukan dalam Surat Izin sebagaimana
dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal5
(1) Izin Pemboran Air Bawah Tanah berlaku untuk jangka waktu paling

lama 6 ( enam ) bulan ;

(2) Izin Pemakaian Air Bawah Tanah dan Izin Pengambilan Air
Permukaan masing-masing berlaku untuk jangka waktu 2 ( dua )
tahun.

Pasal6
(1) Pengambilan dan Pemakaian Air yang berasal dari Air Permukaan

untuk keperluan pokok sehari-hari, keperluan hewan peliharaan, untuk
keperluan penyelidikan dan penelitian sepanjang tidak menimbulkan
menimbulkan kerusakan dan kelestarian sumber air serta lingkungan
atau bangunan pengairan tidak diperlukan Izin ;

(2) Pengambilan dan pemakaian air dari bangunan pengairan dan atau
melalui tanah hak orang lain untuk keperluan sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari
pihak yang berhak atas bangunan pengairan dan atau pemilik tanah
yang bersangkutan ;

(3) Apabila pengambilan dan pemakaian air temyata menimbulkan
kerusakan sebagian maupun seluruhnya kelestarian sumber air dan
lingkungan serta tanah orang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
(2) Pasal ini, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti
kerugian.

Pasal7
Penggunaan dan penyediaan air untuk keperluan pokok kehidupan sehari-
hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini,
baik oleh perorangan maupun sekelompok masyarakat dilakukan sesuai
dengan kebiasaan setempat.

Pasal8
(1) Izin Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah dikecualikan/tidak

diperlukan izin :
a. Keperluan Air Minum dan air rumah tangga dalam batas tertentu ;
b. Keperluan penelitian dan penyelidikan.

(2) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan rumah
tangga dalam batas-batas tertentu dimaksud pada ayat (1) huruf a
pasal ini meliputi :
a. Pengambilan Air Bawah tanah dengan menggunakan tenaga

manusia dari Sumur GaB dengan kedalaman maksimal 15
(lima belas) meter;

b. Pengambilan .
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b. Pengambilan Air Bawah Tanah dari sumur berpipa (sumur pasak)
yang pipanya bergaris tengah kurang dari 2 (dua) inchi ;

c. Pengambilan Air Bawah Tanah untuk rumah tangga bagi
kebutuhan kurang dari 100 (seratus) meter kubik sebulan, dengan
tidak menggunakan sitem distribusi secara terpisah.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH DAN PENGGUNAAN IZIN

Pasal9
(1) Permohonan Izin Pemboran dan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah

harus dilampiri dengan :

a. Persetujuan prinsip dari Kepala Dinas ;
b. Peta situasi berskala 1 : 10.000 dan Peta Topografi berskala 1

50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengambilan air
bawah tanah dan penurapan mata air;

c. Formulir izin Model yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Musi banyuasin ;

d. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL, UPL
disetujui oleh Komisi AMDAL Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan penggalian atau pemboran harus sudah selesai dalam
waktu 6 (enam) bulan.

(3) Pemboran harus dilaksanakan oleh Perusahaan Pembuat Sumur Bor
yang telah mendapat Izin Usaha dari pihak yang berwenang.

(4) Izin pemakaian air bawah tanah diberikan setelah ada hasil
pemeriksaan mutu air dari Laboratorium yang ditunjuk.

Pasal 10
(1) Permohonan Izin Pengambilan Air Permukaan harus dilampiri :

a. Peta Situasi dan Konstruksi yang telah disetujui I disahkan oleh
Dinas Pengairan ;

b. Saran Teknis yang bersifat mengikat dari Dinas Pengairan ;
c. Persetujuan prinsip dari Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Musi Banyuasin.

(2) Pengambilan Air Permukaan dilakukan dengan pipa dan atau alat-
alaUbangunan-bangunan air yang diperlukan dihubungkan langsung
ke air permukaan dimaksud.

Pasal11
Dalam hal permohonan Izin Pemboran dan Izin Pemakaian Air Bawah
Tanah atau Izin Pengambilan Air Permukaan yang diajukan oleh
Perusahaan yang berbadan hukum, maka formulir permohonan harus
dilampiri:

a. Akte Pendirian Perusahaan ;
b. Izin Usaha ;
c. Izin Tempat Usahallzin Undang-Undang Gangguan ( H. 0) ;

d. Izin Lokasi .
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d. Izin Lokasi ;
e. Nomor wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengusaha Kena Pajak

(NPKP).

Pasal12
(1) Permohonan Izin Pemboran dan Pemakaiaan Air Bawah Tanah atau

Izin Pengambilan Air Permukaan diajukan kepada Kepala Daerah Cq.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada
Gubernur.

(2) Permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus sudah
diajukan selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan
pemboran/pemakaian air bawah tanah atau pengambilan air
permukaan, atau mata air.

(3) Izin dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini hanya berlaku untuk
lokasi yang diajukan dalam permohonan dan tidak dapat dipindah
tangankan.

(4) Pembuangan air limbah/bekas, ke air permukaan harus dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan
kelestarian lingkungan hidup.

Pasal13
(1) Izin tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat diperpanjang

masa berlakunya apabila kondisi fisik tanah atau air permukaan dan
keadaan sekitar tempat pemboran air atau air permukaan dimaksud
masih memungkinkan dari segi teknis pengairan dan teknis geologi.

(2) Permohonan perpanjangan Surat Izin harus sudah diajukan selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Surat Izin berakhir.

(3) Setiap rencana penambahan lokasi atau perubahan dari Izin
Pemboran dan pemakaian air bawah tanah yang telah diberikan harus
diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan tembusan
kepada Gubernur.

Pasal 14
Bila dalam pelaksanaan pemboran/pemakaian air bawah tanah dan
penurapan mata air ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan
merusak lingkungan hidup, maka pihak yang mengadakan pemboran
tersebut diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan
penanggulangannyaserta segera melaporkan kepada Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk.

Pasal15
(1) Untuk pencatatan jumlah pemakaian air bawah tanah maupun air

permukaan, pemegang Surat Izin diwajibkan memasang meteran air
(water meter) atau alat pengukur debit air yang perhitungannya
memakai ukuran meter kubik ( M3 ) ; .

(2) Penggunaan meteran air (water meter) hanya sah jika sudah
dilekatkan tanda segel atau alat pengukur debit air yang telah
disahkan oleh Dinas Pertambangan ;

(3) Pencatatan .
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(3) Pencatatan pemakaian air dilakukan oleh petugas yang secara
fungsional menangani urusan air bawah tanah dan air permukaan ;

(4) Pemegang Izin Wajib melaporkan penggunaan air setiap triwulan
kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas, yang tembusannya
disampaikan kepada Direktur ;

(5) Pemegang izin wajib memberikan sebagian air yang diperoleh untuk
kepentingan masyarakatllingkungan sekitarnya apabila diperlukan.

Pasal16
Surat Izin tidak berlaku lagi/dicabut, apabila :

a. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Izin ;
b. Habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang ;
c. Tidak dapat menyelesaikan pemboran dalam waktu yang ditentukan

dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
d. Ternyata bertentangan dengan kepentingan umum.

BAB V

RETRIBUSI DAERAH

Pasal 17
(1) Atas pemberian Izin Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah dan

pengambilan Air Permukaan dikenakan Retribusi ;

(2) Besarnya Retribusi Izin Pemboran Air Bawah Tanah ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

Pasal18
Yang bertanggung jawab mengenai pambayaran retribusi adalah :

a. Untuk Perusahaan perorangan adalah orang yang bersangkutan atau
ahli warisnya ;

b. Untuk Perusahaan berbadan hukum adalah pengurusnya.

Pasal19
(1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas yang menangani secara

langsung urusan air bawah tanah dan air permukaan, dan disetorkan
ke Kas Daerah dengan tembusannya disampaikan Kepada Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;

(2) Untuk setiap keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari 15 (lima
belas) hari terhitung dari tanggal penetapan, wajib retribusi dikenakan
denda 5 % (lima perseratus) dari jumlah retribusi yang belum dibayar ;

(3) Dalam hal tunggakan pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut tidak diselesaikan, maka wajib retribusi dikenakan
tindakan penutupan/penyegelan terhadap sumur bor dan atau alat-
alatlbangunan air yang dipakai untuk mengambil air pada perusahaan
yang bersangkutan sampai dengan tunggakan diselesaikan/dilunasi ;

(4) Kepala Daerah .
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(4) Kepala Daerah berwenang untuk mengurangi/meringankan atau
membatalkan Imenghapuskan sebagian atau seluruhnya baik denda
maupun tunggakan retribusi. apabila yang bersangkutan dapat
menunjukkan bukti-bukti dan alasan-alasan yang dapat diterima.

Pasal20
(1) Semua hasil penerimaan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;

(2) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
dikurangi:

a. Upah Pungut ( Uang Perangsang ) sebesar 5 % (Lima perseratus) ;

b. Setelah dikurangi Upah Pungut sebagaimana dimaksud huruf a
diadakan pembagian sebagai berikut :

1. 40 % (Empat puluh perseratus) untuk Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Musi Banyuasin ;

2. 60 % (Enam puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal21
(1) Dengan tidak mengurangi kewenangan dari Direktur Jenderal. Direktur.

pengawasan terhadap pelaksanaan pemboran dan pemakaian air
bawah tanah dilakukan oleh Kepala Daerah ;

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengambilan air permukaan
dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi
Banyuasin;

(3) Kepala Daerah dapat membentuk Badan yang bertugas khusus
melakukan pengawasan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.

Pasal22
Pengawas berkewajiban memberikan laporan dan pendapat atas
pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada
Menteri Pertambangan dan Energi.

BAB VII

PENYELIDIKAN

Pasal23
(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum. penyidikan atas Tindak Pidana

tersebut pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin yang pengangkatannya ditetapkan sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undanngan yang berlaku ;

(2) Dalam melaksanakan .
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(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, mempunyai wewenang sesuai
dengan ketentuan yang berlakLisebagai berikut :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
kejadian adanya Tindak Pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi ;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara ;

h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan
tentang:

a. Pemeriksaan tersangka ;

b. Pemasukkan rumah ;

c. Penyitaan benda ;

d. Pemeriksaan saksi ;

e. Pemeriksaan ditempat kejadian ;

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada
Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada Polisi Negara
Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal24
(1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 9

ayat (3) dan (4), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini
diancam pidana kurungan selama-Iamanya 3 (tiga) bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah
pelanggaran.

BABIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal25
Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini,
dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini
diharuskan mendaftarkan kembali izinnya kepada Bupati Cq. Kepala
Dinas.

Pasal26 .



•• ' -I, " '
10

Pasal 26

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi mengenai pengendalian pemboran,
pemakaian air bawah tanah dan pengambilan air permukaan serta
pembuangan air limbah/bekas dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai
pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di S e kay u
pada tanggal 29J Meii 2002

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Alfillt--_
~

Diundangkan di S e kay u
pada tanggal ,1 .Tuli 2002

SEKRETARIS DA
KABUPATEN MUSI BA

HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN2002 NOMOR ?»
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