
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

     Abad ke 21 ditandai dengan perubahan pada tatanan kekuatan global. 

Runtuhnya Uni Sovyet pada tahun 1991 yang secara tak terduga mengakhiri lebih 

dari empat dekade perang dingin, tidak dengan serta merta menjadikan Amerika 

Serikat sebagai kekuatan unipolar;  namun, justru mendorong munculnya 

kekuatan-kekuatan baru. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi mereka yang 

pesat dan keinginan untuk terlibat dalam global governance, negara-negara 

dengan kekuatan baru ini  mengubah dinamika kekuatan global dengan terus 

menegaskan suara dan peran mereka melalui lembaga dan forum internasional 

serta  dengan merapatkan ikatan politik dan ekonominya  dalam berbagai kerja 

sama regional dan internasional.  

     Kekuatan-kekuatan ekonomi baru tersebut justru muncul ketika dominasi 

ekonomi negara-negara maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat mengalami 

pelambatan sejak awal 1980 karena krisis keuangan yang menimbulkan resesi 

besar. Laporan dari Organization for Economic and Cooperation Development 

(OECD)
1
 menyatakan bahwa meskipun negara-negara maju masih menikmati 

tingkat GDP yang tinggi, namun antara tahun 2005-2014  laju rata-rata 

                                                 
1 OECD merupakan organisasi negara-negara industri maju dengan anggota 36 negara. Didirikan 

pada tahun 1961 untuk merangsang kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia, forum ini 

menyediakan platform untuk berbagi pengalaman kebijakan, mencari jawaban atas masalah 

umum, mengidentifikasi praktik terbaik dan mengoordinasikan kebijakan domestik dan 

internasional di antara anggota-anggotanya. 
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pertumbuhan ekonomi mereka hanya 1,5% pertahun.  Sementara dalam kurun 

waktu yang sama,  laju rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara ekonomi 

menengah yang bukan merupakan anggota OEDC mencapai 5% hingga 10% 

pertahun  (OECD, 2013).  

     Laju pertumbuhan ekonomi yang pesat  juga berpengaruh secara signifikan 

terhadap peningkatan nilai bantuan kerja sama pembangunan yang diberikan oleh 

negara-negara dengan kekuatan ekonomi baru tersebut, yang kini juga berperan  

sebagai emerging providers. Pada tahun 2010, jumlah nilai  bantuan kerja sama 

internasional yang dikeluarkan oleh negara-negara yang bukan anggota OECD 

berada pada kisaran 11 miliar dolar AS atau sekitar 7% dari total nilai bantuan 

kerja sama pembangunan global. Nilai bantuan kerja sama pembangunan yang 

diberikan oleh negara-negara tersebut terus meningkat hingga mencapai 17% dari 

total nilai kerja sama pembangunan global atau sekitar 32 milyar dollar AS pada 

tahun 2014 (OECD, 2017).  

     Tabel berikut menunjukkan perbandingan dana bantuan pembangunan 

internasional atau Official Development Assistance (ODA)
2
 dari negara-negara 

anggota OECD dan negara-negara di luar OECD dalam kurun 2010-2014: 

 

 

 

1.1. Tabel Perbandingan Dana  Kerja Sama Pembangunan Global OECD dan 

non-OECD (dalam miliar US Dollar) 

                                                 
2
 Official Development Assistance (ODA) merupakan istilah yang digunakan oleh OECD untuk 

mengukur aliran bantuan yang diberikan oleh negara-negara anggota OECD kepada negara-negara 

berkembang. Sumber www.OECD.org 

 

http://www.oecd.org/
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Sumber: OECD Development Cooperation Working Paper #33, 2017. 

     Emerging provider merupakan istilah yang digunakan untuk mengacu pada 

negara-negara yang tingkat kerja sama pembangunan internasionalnya meningkat 

selama dasawarsa terakhir yang sekaligus  menunjukkan peran mereka dalam 

kerja sama pembangunan global yang  semakin menguat. Emerging providers ini 

biasanya merupakan negara berpendapatan menengah (middle income) atau 

negara berpendapatan tinggi (high income) yang selain menjadi negara penyedia 

bantuan, juga negara penerima bantuan pembangunan internasional. Mereka 

seringkali menyebut dirinya sebagai pemberi bantuan Kerja Sama Selatan Selatan 

(OECD, 2017). Selanjutnya Kerja Sama Selatan Selatan akan disingkat menjadi 

“KSS”.  

     Berbeda dengan kerja sama Utara Selatan yang seringkali menuntut berbagai 

persyaratan serta diwarnai oleh relasi antara donor dan penerima yang tegas, KSS 

lebih  mengandalkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, sumber daya dan juga 

kecakapan teknis di antara negara-negara berkembang. Seperti yang dinyatakan 

John Kakonge, mantan Duta Besar Kenya untuk PBB dan WTO:  

“As a working definition, we may take it that South-South cooperation is essentially 

process whereby two or more developing countries pursue their individual or 

collective development objectives through a cooperative exchange of knowledge, 

skills, resources and technical knowhow” (Kakonge, 2014).  
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     Dalam kerangka KSS, para penyedia kerja sama menganggap diri mereka 

sebagai rekan (peers) dalam hubungan yang saling menguntungkan serta menolak 

hubungan yang bersifat vertikal antara donor dan penerima. Meskipun tidak ada 

model standar dalam KSS, banyak negara  melihat KSS sebagai bagian dari 

kebijakan luar negeri mereka dalam hubungan mereka dengan ekonomi-ekonomi 

yang lebih kecil. Sementara untuk negara-negara yang lebih kecil, KSS bukan 

merupakan pengganti untuk Kerja Sama Utara Selatan, tetapi pelengkap yang 

berguna untuk mempromosikan pembangunan dan perdagangan.  

     Istilah “Utara” dan “Selatan” dicuatkan pertama kali oleh Kanselir Jerman 

Willy Brandt yang menggunakannya  untuk mengelompokkan negara-negara di 

dunia berdasarkan kemampuan ekonomi dan politiknya, dan bukan semata mata 

polarisasi berdasarkan letak geografis (“North South”, 1980). Belahan dunia utara 

mengacu pada negara-negara maju, sementara  belahan dunia selatan mengacu 

pada negara-negara berkembang. Beberapa contoh negara yang merupakan 

penyedia bantuan KSS adalah negara-negara yang termasuk dalam BRICS 

(Brazil, Russia, India, China, South Africa), Meksiko, Korea Selatan, Chili, Turki, 

Qatar, Kazakstan, Thailand dan Indonesia.  

     Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil  meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi  yang mengesankan sejak krisis keuangan Asia pada akhir 

1990-an dan kini merupakan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. 

Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia terus meningkat, dari $857 pada 

tahun 2000 menjadi $3,603 pada tahun 2016.  Pemerintah Indonesia juga terus 

menerus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Hingga tahun 2016  
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tingkat kemiskinan di Indonesia mampu ditekan pada angka 10,6%. Indonesia 

merupakan negara demokrasi terbesar ketiga dan juga  kekuatan ekonomi terbesar 

kesepuluh di dunia. McKinsey Global Institute bahkan memprediksi bahwa 

Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketujuh di dunia  pada tahun 

2030 dalam laporannya yang berjudul  “Unleashing Indonesia‟s Potential” 

(2012).  

     Pemerintah Indonesia secara aktif mengambil bagian dalam berbagai inisiatif 

yang mempunyai implikasi global seperti Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Open Government 

Initiatives (OGP), G-20, dan sekarang merupakan negara berpendapatan 

menengah (middle income country). Sebagai negara berpendapatan menengah, 

Indonesia telah mengalami banyak kemajuan, capaian serta pengalaman yang 

dapat dibagikan dengan negara-negara lain yang memiliki aspirasi yang sama 

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga dinyatakan oleh 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indraswati dalam sebuah wawancara:  

“Indonesia mulai secara sistematis dan reguler membagikan pengalaman 

pembangunannya kepada negara lain karena Indonesia mengalami banyak sekali 

kemajuan dari sisi pencapaian pengurangan kemiskinan, pemerataan pelayanan 

publik, hubungan pusat dan daerah melalui desentralisasi, reformasi BUMN, 

reformasi pajak, dan merestorasi peran militer dari dwifungsi ABRI menjadi 

tentara profesional, dan itu semua merupakan pengalaman yang luar biasa”.  

(Laporan Tahunan Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular Indonesia, 2016) 
 

     Sebagai negara berpendapatan menengah dan anggota G20 Indonesia juga 

diharapkan untuk terlibat lebih banyak dalam membantu negara-negara 

berkembang lain yang tingkat perkembangannya masih di bawah Indonesia. 

Bantuan tersebut seringkali diberikan dengan menggunakan modalitas KSS.  
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     Dalam konteks sejarah, KSS merupakan kelanjutan gagasan yang dicanangkan 

dalam Konferensi Asia Afrika (selanjutnya akan disebut “KAA”) pada tahun 1955 

terutama gagasan bagi negara-negara berkembang untuk saling membantu dan 

mengurangi ketergantungan terhadap negara maju dalam semangat untuk mencari 

jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi selepas masa penjajahan, dengan 

mengutamakan prinsip solidaritas dan persahabatan.  Semangat KAA tersebut 

melekat pada kebijakan luar negeri Indonesia dan terus diarahkan dalam bentuk 

kerja sama pembangunan dengan sesama negara berkembang (Pujayanti, 2016).  

     Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung 

pada bulan April 2015, mengambil tema “Penguatan Kerja Sama Selatan Selatan.” 

Forum internasional yang dihadiri oleh 34 kepala negara dan 77 perwakilan 

organisasi internasional tersebut merupakan agenda pertama KSS Presiden Joko 

Widodo dalam kerangka kebijakan luar negerinya. Acara tersebut menekankan 

pentingnya memelihara kerja sama antar negara-negara berkembang serta 

menyoroti ketidakseimbangan global dimana sistem internasional hanya dikuasai 

oleh lembaga lembaga internasional seperti IMF dan Word Bank. Presiden Jokowi 

juga menegaskan  pentingnya sebuah tatanan ekonomi dunia baru yang terbuka 

untuk negara berkembang.  

     Menurut Laporan Tahunan Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) 

Indonesia 2016 yang dirilis oleh Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan 

Selatan, untuk mewujudkan komitmen nasional dan internasionalnya, sejak tahun 

2000 hingga tahun 2016 Indonesia  telah mengeluarkan lebih dari 73 juta dollar 
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AS atau sekitar 962 miliar rupiah untuk membiayai  lebih dari 800 bentuk 

kegiatan dan program KSS  dengan 66 negara berkembang di seluruh dunia.  

     Program program KSS tersebut ditawarkan berdasarkan praktik dan 

pengalaman  terbaik Indonesia yang dirumuskan dalam flagship program 

(program unggulan) dan dikelola oleh sebuah Tim Koordinasi Nasional Kerja 

Sama Selatan Selatan and Triangular (Tim Kornas KSST) yang terdiri dari empat 

kementerian yaitu: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian 

Keuangan, dan Kementerian Sekertaris Negara. Saat ini Tim Kornas KSST 

diketuai oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Program unggulan Indonesia 

terdiri dari tiga program besar yaitu: 1) Isu Pembangunan, 2) Tata Kelola 

Pemerintahan; dan 3) Isu Ekonomi (Kornas KSST Indonesia, 2015) 

     Dari 66 negara yang sudah bekerja sama dengan Indonesia melalui KSS,   

Timor-Leste merupakan negara mitra utama dengan lebih dari 162 program KSS 

yang sudah dilaksanakan selama periode 1999-2016. Bahkan pada tahun 2016 

saja, Timor-Leste menerima bantuan paling banyak yaitu melalui  15 program, 

diikuti oleh Fiji sebanyak 14 program, Papua Nugini sebanyak 12 program, 

Myanmar dan Malaysia sebanyak 10 program, Bangladesh sebanyak 9 program, 

serta Afghanistan dan Kamboja yang masing masing menerima 8 program.  
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1.2. Daftar 10 Besar Negara Penerima Program KSS Indonesia 2016 

 

 

Sumber: Laporan Tahunan Kerja Sama Selatan Selatan Indonesia 2016 

 

     Melalui 162 program KSS tersebut, lebih dari 1490 peserta dari Timor Leste 

sudah terlibat dalam berbagai program, utamanya di bidang peningkatan kapasitas 

dalam sektor pertanian, mitigasi bencana, tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance), pemberdayaan perempuan, infrastruktur, pariwisata, Usaha 

Kecil Menengah (UKM), pengelolaan pendidikan dan beberapa program lainnya. 

Secara khusus, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan 

bantuan peningkatan kapasitas kepada Timor Leste melalui KSS  sebanyak 6 juta  

dolar AS selama periode 2013-2017 (Kemlu website, 2017).  

     Kemitraan yang kuat antara Indonesia dan Timor Leste dalam kerangka KSS 

dapat dipahami setidaknya karena tiga hal: 1) Indonesia dan Timor Leste memiliki 

ikatan sosial dan sejarah yang kuat karena Timor Leste pernah menjadi bagian 

dari Indonesia; 2) Timor Leste merupakan salah satu negara tetangga dekat 
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Indonesia yang berbagi wilayah perbatasan dengan tingkat pergerakan antar 

perbatasan (cross-border movement) yang cukup tinggi sehingga perlu 

pengelolaan, pengawasan dan kerja sama yang lebih baik; 3) Dalam bidang 

perdagangan, Timor Leste merupakan pasar potensial bagi produk-produk 

Indonesia dan merupakan salah satu mitra perdagangan Indonesia yang besar 

(LPEM UI, 2017).  

     Dalam kunjungan kenegaraannya ke Timor-Leste pada bulan Januari 2016, 

Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi mitra 

utama dalam pembangunan Timor-Leste. Hal tersebut  semakin menegaskan 

pentingnya Timor-Leste dalam pelaksanaan  KSS oleh Indonesia.  

     Paparan di atas menunjukkan bahwa Indonesia semakin percaya diri dalam 

memproyeksikan identitasnya sebagai emerging provider.  Meningkatnya peran 

dan kontribusi Indonesia dalam pembangunan global melalui KSS, termasuk 

dengan Timor Leste, memberi alasan yang kuat bagi penulis untuk mengangkat 

fenomena ini sebagai topik penelitian dalam ranah studi hubungan internasional, 

utamanya dalam memahami motivasi Indonesia dalam melaksanakan KSS; 

pelaksanaan KSS antara Indonesia dan TL serta prinsip-prinsip yang 

digunakannya; dan manfaat KSS dengan TL terhadap kepentingan Indonesia. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

     Sebagai negara anggota G20 dan juga negara berpendapatan menengah, 

Indonesia diharapkan untuk lebih terlibat dalam pembangunan global. Peran serta 

Indonesia dalam meningkatkan kemakmuran global, membangun saling 
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pengertian antar peradaban, memajukan demokrasi dan perdamaian dunia salah 

satunya dilakukan melalui modalitas KSS. Sebagai bagian dari instrumen 

kebijakan luar negeri, KSS  yang dilaksanakan oleh Indonesia harus 

mengedepankan dan mewujudkan berbagai kepentingan nasional baik 

kepentingan politik, ekonomi maupun sosial budaya.  

     Berangkat dari latar belakang tersebut dan juga pemahaman bahwa setiap kerja 

sama, termasuk KSS, harus membawa manfaat kepada semua pihak yang terlibat 

di dalamnya, maka penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan berikut:  

(1)  Mengapa Indonesia melaksanakan kerja sama selatan selatan? 

(2)  Bagaimana pelaksanaan kerja sama selatan selatan Indonesia dengan Timor    

       Leste dalam kurun waktu 2010-2018?  

(3)  Bagaimana kerja sama selatan selatan dengan Timor Leste tersebut membawa   

       keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia?  

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian 

secara akurat sehingga penelitian ini dapat:  

1. Mengidentifikasi motivasi Indonesia dalam melaksanakan KSS. 

Identifikasi dilakukan melalui rational inference atau proses penalaran 

yang dibangun melalui fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang tersedia.  

2. Memetakan pelaksanaan kegiatan dan sektor  KSS yang dilakukan oleh 

Indonesia dengan Timor-Leste, termasuk kegiatan KSS yang dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste dengan berbagai mitra 



11 
Universitas Pelita Harapan 

pembangunan dalam kerangka kerja sama segitiga (triangular 

cooperation).   

3. Mengidentifikasi dan menganalisis manfaat dari pelaksanaan KSS yang 

dilaksanakan oleh Indonesia dengan Timor-Leste terhadap  kepentingan 

nasional Indonesia. 

1.4.   Manfaat Penelitian 

     Ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini: 

Manfaat akademis: penulis berharap  seluruh tahapan dari penelitian ini serta 

hasil-hasil yang akan didapatkannya nanti dapat bermanfaat dalam memberi 

kontribusi pada ilmu pengetahuan terutama pengetahuan tentang KSS yang 

merupakan sebuah modalitas kerja sama pembangunan internasional yang relatif 

baru dalam studi hubungan internasional.  

Manfaat praktis: secara khusus penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk  

berbagai aktor yang terlibat dalam KSS, baik pemerintah, mitra pembangunan 

serta lembaga non-pemerintah dalam melaksanakan KSS sehingga hasilnya 

diharapkan dapat memberi sumbang pikiran dalam perencanaan dan pelaksanaan 

KSS di masa yang akan datang. 

 

1.5.    Sistematika Penulisan 

     Secara umum tesis ini berisi lima Bab yaitu:  Bab 1) Pendahuluan; Bab 2) 

Tinjuan Pustaka dan Kerangka Teori; Bab 3) Metodologi Penelitian; Bab 4) 

Pembahasan;  dan Bab 5) Kesimpulan. 



12 
Universitas Pelita Harapan 

Bab 1: Pendahuluan - mengemukakan berbagai isu KSS yang menjadi topik 

pilihan penelitian termasuk signifikansinya. Dalam bab ini juga akan disinggung 

KSS yang dilakukan Indonesia dalam konteks peran dan tanggung jawab 

Indonesia sebagai negara ekonomi menengah dan anggota G20; serta KSS dalam 

konteks kebijakan luar negeri Indonesia yang mengakar dari Konferensi Asia 

Afrika 1955. Perumusan masalah akan dilakukan melalui tiga poin pertanyaan 

penelitian. Selain itu bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. Batasan Penelitian juga dimasukan ke 

dalam bab ini sebagai upaya untuk membantu peneliti dan pembaca untuk fokus 

pada permasalahan penelitian.  

Bab 2: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran yang akan memiliki dua 

sub-bab. Sub-bab pertama adalah Kajian Pustaka tentang KSS dan diskusi 

mengenai perkembangan dan dinamika KSS dari perspektif hubungan 

international. Dalam sub-bab ini penulis akan membahas  penelitian-penelitian 

terdahulu yang peneliti anggap penting karena kaitan dan sumbangannya terhadap 

permasalahan penelitian. Sementara untuk sub-bab ke dua Kerangka Pemikiran, 

penulis akan membahas teori Konstruktivisme yang akan digunakan untuk 

menganalisis obyek penelitian dan juga pembahasan mengenai perbedaan antara 

paradigma KSS dan paradigma Utara-Selatan dalam konteks kerja sama 

internasional.  

Bab 3: Metodologi Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan studi kasus sebagai bagian 

dari penelitian kualitatif. Studi kasus ini dipilih karena kekuatannya dalam 
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menggali dan mengekplorasi sebuah fenomena untuk mendapatkan insight atau 

pengetahuan yang mendalam terhadap kasus kunci melalui penjabaran dan 

penilaian.  

Bab 4: Pembahasan. Bab ini akan memiliki tiga sub-bab yang ditata sesuai 

dengan pertanyaan penelitian.  Sub-bab pertama akan membahas tentang faktor 

faktor yang memotivasi Indonesia untuk melaksanakan KSS baik secara umum 

maupun motivasi khusus dengan Timor Leste. Sub-bab kedua akan membahas 

tentang berbagai bentuk, sektor,  dan implementasi KSS Indonesia dengan Timor-

Leste, termasuk  kerja sama selatan selatan yang diimplementasikan oleh 

pemerintah Indonesia di Timor-Leste dengan dukungan berbagai mitra 

pembangunan (development partner). Sub-bab ketiga akan menganalisis manfaat 

dari KSS dengan Timor Leste terhadap kepentingan Indonesia  

Bab 5: Kesimpulan dan Saran. Sebagai bagian akhir dari tesis, bab ini akan 

menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya.  

 

1.6.  Batasan Penelitian 

     Penelitian ini dibatasi oleh waktu yaitu periode 2010-2018. Titik waktu 2010 

dipilih karena pada tahun itu KSS untuk pertama kalinya menjadi bagian dari 

kebijakan luar negeri Indonesia dengan dituangkannya KSS ke dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Hal 

tersebut sekaligus memberi mandat untuk mengembangkan kebijakan yang 

menyeluruh dan penguatan lembaga terkait dalam pelaksanaan kerja sama 
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pembangunan, termasuk terbentuknya Tim Koordinasi Kerja Sama Selatan 

Selatan dan Triangular (Kornas KSST).  

     Dengan latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan batasan 

penelitian yang sudah dijabarkan diatas, maka selanjutnya dalam Bab 2 penelitian 

ini akan membahas tentang Tinjuan Pustaka untuk mengetahui dan memetakan 

state of the art atau kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain pada 

topik yang sama dengan tesis ini serta kerangka teori yang akan membantu kita 

memahami fenomena KSS yang menjadi bahasan utama penelitian ini.  

 

  




