
 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Organisasi Internasional 

        Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Internasional.  Organisasi 

internasional didefinisikan oleh Clive Archer sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang 

diwujudkan dengan persetujuan antara sedikitnya dua negara yang berdaulat dengan tujuan 

mencapai kepentingan-kepentingan bersama negara-negara anggota. Menurut Clive, salah satu 

peran organisasi internasional yaitu sebagai pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga 

bisa merupakan aktor yang otonom dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi 

internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya. Organisasi 

Internasional dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu1: 

 1. Organisasi antar Pemerintah atau Inter-Governmental Organizations (IGO). Organisasi ini 

ini beranggotakan delegasi resmi pemerintah negara-negara.Contohnya Perserikatan 

BangsaBangsa (PBB) dan Badan-Badan Internasional dibawah PBB seperti ILO, UNICEF, 

UNESCO.  

2. Organisasi non-Pemerintah atau Non-Governmental Organizations (NGO). Organisasi ini 

beranggotakan kelompokkelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, 

bantuan teknik atau bantuan ekonomi. Contohnya adalah Palang Merah Internasional dan 

GreenPeace. 

 Menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul International Organizations, peranan 

organisasi internasional dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:2 

                                                             
1 Definisi Organisasi Internasional ”, http://www.portal-hi.net/definisi-organisasi-inter/, diakses 

pada tanggal 8 November 2021. 

2 Cliver Archer. 2001. “International Organization”. Routledge11 New Fetter Lane, London. 

Hal. 68 
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a) Instrumen (alat/sarana), suatu organisasi internasional digunakan sebagai 

instrumen kebijakan dalam/luar negeri dari negara-negara anggota suatu organisasi 

tersebut.  

b) Arena (forum/ wadah), sebagai salah satu organisasi internasional, peran sebagai 

arena ialah bahwa suatu organisasi internasional dapat menyediakan suatu forum 

dimana setiap anggota organisasi dapat berkumpul serta membahas isu-isu masalah 

yang kemudian menghasilkan persetujuan atau penolakan.  

c) Pelaku (aktor), pengertian organisasi internasional sebagai aktor ialah setiap 

organisasi internasional ialah suatu entitas atau wujud dari aktor yang independen. 

Pengertian dari independen disini berarti bahwa suatu organisasi internasional dapat 

melakukan serangkaian kebijakan dan pembuatan keputusan tanpa dipengaruhi oleh 

pihak-pihak luar. 

 Dalam perkembangannya, Organisasi Internasional dibagi menjadi beberapa bidang kegiatan, 

contohnya Bidang Ekonomi, Lingkugan Hidup (UNEP). Dalam hal ini, UNEP merupakan 

organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Seperti dikatakan diatas bahwa suatu organisasi 

internasional muncul dikarenakan adanya persetujuan ataupun perjanjian internasional dari 

anggota ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dan mendukung adanya organisasi tersebut 

karena memang mereka merasa dengan adanya organisasi tersebut karena memang mereka merasa 

dengan adanya organisasi internas  ional tersebut dapat membantu ataupun meringankan masalah 

yang tengah dihadapi3. 

 Bangladesh merupakan salah satu negara yang menjadi perhatian UNEP dalam menangani 

masalah pencemaran lingkungan, karena pencemaran lingkungan yang cukup besar dan dilihat 

dari masyarakat Bangladesh yang cukup banyak. UNEP berdedikasi untuk memajukan lingkungan 

yang manusiawi dan teratur, membantu pemerintah dalam menjawab tantangan kepedulian 

lingkungan, dan juga mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi melalui lingkungan sertapun 

memberikan dan menjamin kesejahteraan para masyarakat. UNEP berusaha agar tujuan dari 

didirikannya UNEP sendiri dapat terlaksana, seperti dengan memberikan pelayanan serta 

                                                             
3 Cliver Archer. 2001. “International Organization”. Routledge11 New Fetter Lane, London. Hal. 
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memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan para masyarkat mengenai hak mendapatkan kehidupan yang 

layak yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Bangladesh. 

2.2 United Environment Programme (UNEP) 

 Organisasi lingkungan dunia United Nations Environment Programme (UNEP) yang 

didirikan pada Juni 1972 yang bermarkas di Nairobi, Kenya. Organisasi ini didirikan setelah 

United Nations Conference on the Human Environment (UNCHE) pada Juni 1972 UNEP 

merupakan salah satu lembaga khusus PBB yang telah banyak memberikan kontribusi dalam 

berbagai masalah lingkungan hidup di seluruh dunia khusunya di negara anggota PBB (Juniarta, 

2012). Pada tahun 1972 hingga 1982 UNEP berfokus pada pembentukan organisasi formal melalui 

Konferensi Lingkungan Hidup PBB di Stockholm dengan tujuannya membangun kerangka 

pendorong kerjasama negara-negara di dunia dalam kasus lingkungan hidup, hasil dari konferensi 

ini dengan implementasi Revolusi 2997 pada 15 Desember 1972 dengan menentukan (1) 

pemilihan Dewan UNEP, (2) sekertariat UNEP, (3) penentuan alokasi dana bagi UNEP. Pada 

tahun 1992 UNEP kembali mengadakan konferensi the Earth Summit yang dilaksanakan di Rio de 

Jeneiro yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai negara, masyarakat dan pihak swasta dengan 

tujuan meninjau kembali kelanjutan dan pelaksanaan Konferensi Stockholm beserta penentuan 

strategi jangka panjang dalam mencegah dan mengatasi degradasi lingkungan sekaligus 

mempromosikan pembangunan berkelanjutan di tiap negara. Dari The Earth Summit menghasilkan 

beberapa usaha baru dalam isu lingkungan yaitu UN Framework Convention on Climate Change, 

Convention on Biological Diversity dan pendirian Komisi PBB untuk Pembangunan 

Berkelanjutan. 

Dalam laman green climate fund UNEP merupakan entitias internasional yang mandatnya 

untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan penggunaan lingkungan global secara 

bijaksana, hal ini membantu negara untuk mencapai jalur yang tangguh dan rendah emisi melalui 

program andalannya dalam adaptasi, kehutanan, efisiensi energi dan transisi menuju pembangunan 

berkelanjutan. UNEP menyimpulkan diperlukannya perencanaan lingkungan yang integratif, 

komprehensif, jangka panjang dan terarah sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan karena 

pembangunan berkelanjutan ini merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat 

ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka 

(Pujayanti, 2012).  



 

Kegiatan utama UNEP meliputi promosi investasi dalam tekonologi bersih untuk 

mengurangi emisi, melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem, mengurangi kemiskinan 

dan adaptasi berbasis ekosistem untuk mengurangi kerentanan manusia dan memperkuat 

ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, ini bekerjasama dengan komunitas keuangan untuk 

memobilisasi sumber daya keuangan untuk investasi dalam pembangunan rendah karbon dan tahan 

iklim, mengembangkan kesiapan dana iklim dan pembangunan kapasitas, dan melakukan analisis 

kebijakan dan penelitian.  

 Dilansir dari Britannica.com, salah satu kegiatan UNEP yang paling dikenal adalah 

earthwatch merupakan sebuah sistem monitor pemantauan internasional yang dirancang untuk 

memfasilitasi pertukaran informasi lingkungan diantara pemerintah, partisipasi ini memungkinkan 

anggota untuk menilai risiko lingkungan yang signifikan dan untuk bertindak sesuai. Program-

program yang telah disusun oleh UNEP berperan dalam membantu negara-negara berkembang 

melaksanakan kebijakan mengenai aktivitas-aktivitas alam dan menggalakkan sustainable 

development di dunia. Dalam laman unenvironment.org misi dari UNEP adalah “memberikan 

kepemimpinan dan mendorong kemitraan dalam merawat lingkungan dengan menginspirasi, 

memberikan informasi dan memungkinkan negara dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

hidup mereka tanpa mengurangi kualitas generasi mendatang”, UNEP sekaligus menjadi tuan 

rumah sekretariat dari banyak perjanjian lingkungan multilateral yang kritis dan bahan-bahan 

penelitian, menyatukan negara-negara dan komunitas lingkungan untuk mengatasi tantangan 

terbesar di masa mendatang.  

UNEP memiliki enam kantor regional dan terdiri dari beberapa devisi, termasuk Divisi 

Teknologi, Industri dan Ekonomi. Sistem kepengurusan UNEP dibedakan dalam dua fungsi 

eksternal dan internal. Fungsi  eksternal bertujuan untuk memajukan pemerintahan lingkungan 

internasional dengan monitor tren lingkungan global yang mengatur konsensus global lingkungan 

dan memunculkan prioritas global. sedangkan fungsi secara internal bertujuan untuk mengawasi 

program-program dari UNEP (Oktaviani, 2015).  

Dilansir dari laman UN Environment Programme mengenai pengelolaan sampah global 

menjadi salah satu dari sekian banyak upaya kolektif UNEP yang bekerjasama dengan Asosiasi 

Pengelolaan Sampah Internasional, hal ini merupakan penilian global ilmiah tentang keadaan 

pengelolaan limbah dan upaya bertindak kepada masyarakat internasional. Sebagai tindak lanjut 



 

dari KTT Rio+20 dan sebagai tanggapan terhadap keputusan Dewan Pemerintahan UNEP GC 

27/12 menetapkan dasar pemkiran dan alat untuk mengambil pendekatan holistik mengenai 

pengelolaan limbah dan mengakui pengelolaan limbah dan sumber daya sebagai hal yang 

signifikan. Program ini memberikan kemungkinan tentang pengelolaan limbah, menarik 

kesimpulan dan rekomendasi untuk membantu pembuatan kebijakan dan praktisi untuk 

mengembangkan solusi lokal pengelolaan limbah serta menjawab target Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan dari Agenda Pembangunan Pasca-2015. 

2.3 Pengertian Lingkungan 

 Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengancam 

kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya 

karena adanya pencemaran. Secara mendasar dalam kata pencemaran terkandung pengertian 

pengotoran (contamination), pemburukan (deterioration). Pengotoran dan pemburukan terhadap 

sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan, sehingga 

akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya. Pencemaran lingkungan 

menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk;4 

 a. Kerugian ekonomi dan sosial  

 b. Gangguan sanitasi Sementara itu, menurut golongannya pencemaran dibagi atas:5 

   a. Kronis ; dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat  

  b. Kejutan (akut) ; kerusakan mendadak dan berat biasanya timbul dari kecelakaan 

  c. Berbahaya ; dengan kerugian biologis berat dan ada radioaktivitas terjadi secara 

                          genetis. 

   d. Katastrofis ; dalam hal ini kematian organisme hidup banyak dan mungkin   

                           organisme itu menjadi punah. 

  Menurut Otto Soemarwoto, menyatakan: “Jika dilihat dari segi ilmiah, suatu 

lingkungan disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur, diantaranya: (1) kalau 

                                                             
4 R.T.M Sutamirardja, Kualitas dan Pencemaran Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 

1978, hlm. 3. 

5 Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 

99. 



 

suatu zat, organisme atau unsur lainnya seperti gas, cahaya, energi telah tercanpur ke dalam 

sumber daya/lingkungan tertentu; (2) dan karenanya menghalangi/menggangu fungsi atau 

peruntukkan daripada sumber daya/lingkungan tersebut.”6 Menurut R.T.M Sutamihardja, 

menyatakan: “Pencemaran adalah penambahan bermacam macam bahan sebagai hasil dari 

aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya 

terhadap lingkungan itu”.7 

2.2 Used Acid Lead Battery (ULAB) 

 Lead Acid Battery (baterai timbal-asam) ditemukan pada tahun 1859 oleh fisikawan 

Prancis Gaston Planté dan merupakan jenis baterai isi ulang tertua. Salah satu aplikasi pertama 

baterai timbal-asam Plante adalah untuk menyalakan lampu di gerbong kereta apa di stasiun. 

Meskipun banyak alternatif potensial yang dibuat dimasa itu, namun baterai asam-timbal 

tradisional tetap menjadi sumber daya listrik jaringan yang paling banyak yang digunakan, 

baik ntuk berbagai kendaraan bertenga litstrik dan sistem daya cadangan. Rahimafrooz 

Limited memperkenalkan baterai asam-timba pertama ke Bangladesh pada tahun 1954 dan 

mereka memperkenalkan baterai timbal-asam ke-Bangladesh pertama kalinya pada tahun 

1954 dan mereka adalah pelopor dalam memproduksi dan menjal baterai. LAB pertama di 

Bangladesh diperkenalkan untuk mobil. Setelah pengenalan revolusioner dari LAB, sekarang 

digunakan di banyak sektor. 

 Pemerintah Bangladesh, di sisi lain, telah memulai salah satu program energi surya 

domestik paling ambisius di dunia, yang saat ini sedang berlangsung. Faktanya adalah bahwa 

baterai timbal-asam adalah media penyimpanan energi pilihan. Selain industri 

telekomunikasi, baterai timbal-asam tua digunakan secara luas di industri otomotif dan 

dirgantara. Sebuah studi baru-baru ini menemukan 59 lokasi yang terkontaminasi timbal dari 

147 zona daur ulang baterai di enam divisi negara: Dhaka, Rajshahi, Khulna, Chittagong, 

Rangpur, dan Mymensingh, dari baterai telekomunikasi di enam divisi negara: Dhaka, 

Rajshahi, Khulna , Chittagong, Rangpur, dan Mymensingh.  

                                                             
6 Harun M Husein, Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, PT 

Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 6. 

7 RTM. Sutamihardja, Kualitas dan Pencemaran Lingkungan , Sekolah Pasca Sarjana, IPB Bogor, 

1978, hlm. 1. 



 

Gambar 2.1: 

 

 Baterai industri timbal-asam adalah perangkat penyimpanan energi yang sangat baik 

untuk kebutuhan daya dan energi industri besar dan menengah. Namun, penggunaannya 

berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta 

menimbulkan tantangan berbahaya lainnya. Oleh karena itu, pembuatan baterai yang ramah 

lingkungan menjadi kebutuhan. Bangladesh Lead-acid Battery Buyers Directory adalah daftar 

lengkap importir, pembeli, dan pembeli Lead Acid Battery  Bangladesh yang tertarik untuk 

mengimpor baterai timbal-asam ke Bangladesh. Sekitar 377 Pembeli & Importir Lead Acid 

Battery saat ini mengimpor baterai timbal-asam ke Bangladesh, dan 44 P emasok & Eksportir 

Lead acid Battery saat ini mengekspor baterai timbal-asam ke Bangladesh. 

2.3 Penelitian Terdahulu  

 

No Penulis/Judul/Media 

Publikasi 

Tujuan Metode Hasil 

1 Kamal Ibne Amin 

Chowdhury/ “Child 

Tujuan  penelitian 

ini adalah untuk 

Analisis regresi: 

karakteristik 

Sudi ini memberikan 

bukti bahwa lead acid 



 

lead exposure near 

abandoned lead acid 

battery recycling sites 

in a residential 

community in 

Bangladesh: Risk 

factors and the 

impact of soil 

remediation on blood 

lead levels” 

 

menilai intensitas 

dan sifat paparan 

timbal pada anak 

di tempat daur 

ulang baterai 

asam timbal 

(ULAB) yang 

ditinggalkan dan 

digunakan secara 

informal di 

Kathgora, Savar, 

Bangladesh, serta 

untuk menilai 

kelayakan dan 

efektivitas upaya 

remediasi tanah 

untuk mengurangi 

paparan . 

paparan yang 

terkait dengan BLL 

Enumerator terlatih 

melakukan survei 

paparan tertutup 

dengan 56 

pengasuh untuk 

menilai faktor 

risiko paparan 

timbal pada anak, 

termasuk 

pertanyaan tentang 

seberapa sering 

anak bermain di 

tempat yang 

ditinggalkan. Kami 

melakukan  

analisis regresi 

linier bivariat dan 

multivariat untuk 

menilai faktor 

mana yang 

merupakan 

prediktor terkuat 

dari BLL awal di 

antara semua 69 

anak yang diukur 

pada awal. 

bekas sumber produksi di 

pabrik Bangladesh 

merupakan sumber 

kontaminasi yag buruk 

bagi penduduk 

masyarakat terlebih anak-

anak. anak-anak yang 

tinggal di dekat lokasi ini 

dan lokasi lain yang 

terkontaminasi akan terus 

menderita akibat buruk 

dari paparan timbal 

selama beberapa 

generasi. Meskipun 

demikian, karena 

semakin banyak operasi 

ULAB halaman belakang 

yang ditinggalkan karena 

keluhan penduduk 

setempat, jumlah lokasi 

yang terkontaminasi akan 

bertambah banyak dan 

perbaikan hanya dapat 

diprioritaskan di lokasi 

yang paling parah 

terkontaminasi 

2 Akhtar Ahmad/ 

“Blood Lead Levels 

and Health Problems 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

Metode Sebuah 

studi cross-

sectional dilakukan 

Penelitian ini, terbukti 

bahwa pekerja yang 

bekerja di industri baterai 



 

of Lead Acid Battery 

Workers in 

Bangladesh” 

mengukur 

konsentrasi 

timbal dalam 

darah dan untuk 

menilai besarnya 

masalah 

kesehatan yang 

disebabkan oleh 

keracunan timbal 

di antara pekerja 

manufaktur BAL 

di antara pekerja 

industri manufaktur 

BAL yang 

berlokasi di kota 

Dhaka. 

asam timbal memiliki 

kadar timbal dalam darah 

yang tinggi. Dan mereka 

ditemukan menderita 

banyak penyakit yang 

disebabkan oleh 

keracunan timbal. Selain 

itu, lingkungan kerja 

yang buruk, penggunaan 

APD yang tidak tepat, 

dan shift kerja yang 

panjang dapat dianggap 

sebagai faktor yang 

mempengaruhi 

3 Sadiqur Rahman/ 

Lead-acid battery 

recycling poses 

health hazard 

Dalam studi ini, 

gambaran singkat 

tentang teknik 

manufaktur, 

proses daur ulang, 

dan kontrol 

regulasi ULAB 

menurut  

perspektif 

Bangladesh 

dijelaskan. Di 

Bangladesh, 

pembuatan dan 

daur ulang ULAB 

dipraktikkan baik 

di sektor formal 

maupun informal. 

  Studi ini menilai bahwa 

keracunan timbal dalam 

volume kecil dapat 

menyebabkan masalah 

neurologis jangka 

panjang dan gangguan 

mental pada anak-anak. 

Badan Perlindungan 

Lingkungan AS 

menstandarisasi 400 

bagian per juta timbal 

untuk tanah, sementara 

studi tersebut 

menemukan bahwa tanah 

di lokasi daur ulang dan 

lingkungan 

terkontaminasi dengan 



 

Sektor informal 

menggunakan 

sistem peleburan 

tambang terbuka 

berbasis batu bara 

untuk 

memulihkan 

timbal sekunder 

tanpa peralatan 

pengendalian 

polusi. 

lebih dari 5.00.000 

bagian per juta timbal.  

Studi ini juga telah 

membunyikan peringatan 

untuk membawa semua 

pendaur ulang baterai 

informal ke dalam 

peraturan yang tepat, kata 

pejabat Departemen 

Lingkungan. 

 

 

4 Junida Siregar/ Peran 

United Nations 

Environment 

Programme (UNEP) 

Dalam Menangani 

Polusi Marine Plastic 

Debris di Laut Asia 

Timur 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menjelaskan 

penyebab dan 

dampak 

pencemaran 

sampah plastik 

laut di kawasan 

EAS. yang 

berlebihan 

penggunaan plastik 

dan sistem 

pengelolaan 

sampah yang 

buruk merupakan 

faktor umum yang 

menyebabkan 

pencemaran 

sampah plastik laut 

Penelitian ini 

dikembangkan 

berdasarkan 

kerangka perspektif 

pluralisme yang 

didukung oleh teori 

organisasi 

internasional dan 

environmentalisme, 

serta tingkat 

analisis yang 

menggunakan 

organisasi 

internasional 

sebagai aktor 

utama dalam 

internasional. 

hubungan. Konsep 

tersebut mengarah 

Studi ini merupakan studi 

kontemporer yang 

memberikan analisis 

tentang peran UNEP 

dalam mengatasi 

pencemaran sampah 

plastik laut di Laut Asia 

Timur (EAS). 



 

di EAS. Ini telah 

menyebabkan 

banyak kerusakan 

dan kerugian pada 

lingkungan laut 

dan pesisir EAS. 

UNEP sebagai 

otoritaslingkungan 

global terkemuka 

prihatin untuk 

mengatasi 

pencemaran 

sampah plastik laut 

di EAS. 

pada metode 

kualitatif dan studi 

literatur sebagai 

sumber informasi. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Berdasarkan kerangka pikir tersebut, peneliti mengawali dengan masalah adanya limbah 

ULAB di Bangladesh. Adanya permaslahan yang diakibatkan oleh ULAB ini, kemudian 

memberikan dampak pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dengan 

adanya permasalahan sehingga berdampak pada tercemarnya lingkungan dan menurunnya 

kesehatan masyarakat secara meluas. UNEP sebagai organisasi yang tujuanya pendorong 

kerjasama negara-negara di dunia dalam kasus lingkungan hidup pendorong kerjasama negara-

PENCEMARAN 

LINGKUNGAN DI BANGLAD 

ESH 

UNEP 

PERMASALAHAN ULAB 

NATIONAL STRATEGY FOR 

USED ACID LEAD BATTERY 

(ULAB) RECYCLING IN 

BANGLADESH 

TEORI ORGANISASI 

INTERNASIONAL 



 

negara di dunia dalam kasus lingkungan hidup, UNEP merasa perlu untuk membantu Bangladesh 

dalam hal ini mengatasi pencemaran lingkungan akibat ULAB. 

 Salah satu upaya yang dilakukan oleh UNEP untuk membantu Bangladesh dalam mengatsi 

pencemaran lingkungan adalah dengan mengeluarkan sebuah kerangka kebijakan : “NATIONAL 

STRATEGY FOR USED ACID LEAD BATTERY (ULAB) RECYCLING IN BANGLADESH”. 

Dalam upaya yang dilakukan, UNEP memberikan kerangka kebijkan ini untuk membantu 

Bangladesh melewati krisis lingkungan mereka. Hal ini kemudian akan dianalisis menggunakan 

Toeri Organisasi internasional sebagai wahana untuk menganalisis peran UNEP di Bangladesh 

untuk mengatasi Pencemaran lingkungan.  

 

 

 

 


