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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pada dasarnya informasi merupakan pengetahuan yang 

didapatkan melalui sebuah proses pengolahan data secara akurat 

sehingga hasil yang diperoleh berkualitas tidak hanya berkuantitas. 

Secara garis besar informasi yang diperoleh publik atau masyarakat 

bersumber dari mana saja ada informasi yang bisa didapatkan dengan 

mudah tanpa keakuratan dan ada informasi yang didapatkan melalui 

sumber akurat dan terpercaya seperti instansi ataupun lembaga. Oleh 

karena itu, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dalam negara 

demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri 

terhadap hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 

tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara, maka sesuai 

dengan Undang–undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan 

informasi publik diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban 

masyarakat dan penyelenggara negara secara berimbang. Hal ini 

dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam 

menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi 

tentang Penyelenggara Negara (Nurcholis, 2005). 

Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini 

membawa pengaruh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap 

instansi. Arsip yang teratur dan tertib akan sangat menunjang kecepatan 
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dan ketepatan penyajian informasi, serta dapat membantu semua pihak 

dalam rangka melancarkan penyelesaian tugas, guna mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

pimpinan juga tergantung kepada kelengkapan, kecepatan dan ketepatan 

informasi yang disajikan, maka perlu dipahami tentang pentingnya 

mengetahui seluk beluk kearsipan guna dapat menanggulangi masalah 

yang dihadapi di bidang kearsipan.  

Perkembangan zaman yang semakin pesat mengikuti globalisasi, 

menuntut setiap kegiatan yang dilakukan didasarkan pada suatu 

pencatatan yang bersifat menjadi bukti akan adanya suatu kegiatan 

tersebut. Pentingnya pencatatan baik dalam berbagai bentuk merupakan 

bukti pertanggungjawaban suatu kegiatan pada sebuah organisasi. Setiap 

organisasi memerlukan sistem pengelolaan arsip yang baik dan tertata 

rapi agar mudah dalam pencarian kembali jika arsip dibutuhkan. 

Pengelolaan arsip dapat berupa surat dan dokumen yang 

dihasilkan oleh suatu organisasi. Suatu organisasi terbagi dalam beberapa 

bidang yang dari beberapa bidang tersebut juga menghasilkan arsip yang 

kemudian disatukan dalam pengelolaan arsip dinamis. Arsip dinamis 

dapat berupa arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital. Setiap arsip yang 

tercipta dari setiap bidang harus diarsip menjadi satu kesatuan dalam 

pengelolaan arsip yang kemudian dapat memudahkan dalam penemuan 

kembali arsip (Arsip Nasional RI, 2001). 
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Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

arsip dinamis adalah arsip yang masih sering digunakan secara langsung 

dalam proses penyelenggaraan kegiatan administrasi, baik dikalangan 

instansi pemerintah maupun swasta. Adapun arsip dinamis sendiri terdiri 

atas arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital.  

Penemuan arsip kembali secara mudah dapat menjadi salah satu 

indikator keberhasilan pengelolaan arsip di suatu organisasi. Faktor-faktor 

yang mendukung dalam penemuan arsip kembali salah satunya adalah 

pengelolaan arsip yang baik, pengelolaan arsip yang baik terdiri dari 

ketersediannya saran dan prasarana yang baik sesuai dengan standar 

kearsipan. Adapun standar kearsipan yang baik memiliki ruangan yang 

dikhususkan untuk penyimpanan arsip, ketersedian alat-alat yang menjadi 

pendukung dalam pencatatan administrasi dan terutama pentingnya 

memiliki tenaga fungsional yang khusus dalam mengelola arsip (Widjaya, 

1986). 

Arsip memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan 

suatu organisasi. Arsip tidak dapat dipisahkan dengan pertanggung 

jawaban hukum suatu organisasi. Setiap kegiatan yang akan dilakukan 

oleh suatu organisasi secara otomatis akan menciptkan suatu arsip yang 

berkaitan dengan kegiatan tersebut. Adapun arsip yang tercipta juga bisa 

berbeda-beda sesuai dengan kegiatan masing-masing bidang yang 

terkait. Mengingat pentingnya arsip dalam suatu organisasi maka sangat 
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diperlukan perhatian lebih dalam pengelolaan arsip di suatu organisasi 

agar tercipta pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. 

Kantor Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Gorontalo merupakan 

salah satu kantor yang melayani kepentingan umum terkait dengan 

kepegawaian seluruh pegawai di daerah provinsi Gorontalo. Secara 

otomatis pelayanan tersebut akan menciptakan dan menerima arsip yang 

terkait dengan pelayanan kepegawaian dari seluruh pegawai yang 

memerlukan penyesuaian terkait dengan pekerjaan masing-masing 

pegawai. Seluruh arsip yang tercipta dari pelayanan kepegawaian 

tersebut harus terkelola dengan baik sesuai dengan pengelolaan arsip 

yang baik. Hal ini dibutuhkan kerena setiap pegawai di provinsi Gorontalo 

memberikan tanggung jawab penuh pada BKD dalam mengurus dan 

mengarsipkan seluruh riwayat kepegawaian pegawai sesuai dengan 

tupoksi yang menjadi tanggung jawab masing masing. 

Dengan adanya pengelolaan arsip dinamis yang baik maka 

memudahkan bagi instansi ataupun lembaga untuk memberikan 

pelayanan informasi publik yang baik dan berkualitas sesuai dengan 

peraturan pemerintah tentang keterbukaan informasi bagi masyarakat 

sesuai dengan harapan setiap instansi dan lembaga. Setiap instansi dan 

lembaga selalu bertujuan memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat guna memperlihatkan kualitas, kredibilitas dan eksistensi 

suatu instnsi atau lembaga, salah satunya adalah kualitas pelayanan 

kearsipan yang tidak akan lepas dengan pengelolaan kearsipan yang 
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baik. Jika suatu instansi atau lembaga memiliki pengelolaan kearsipan 

yang baik akan memudahkan bagi instansi atau lembaga tersebut untuk 

memberikan keterbukaan informasi yang aktual terpercaya dan cepat 

tanpa perlu membutuhkan waktu yang lama bagi masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Jika suatu 

isntansi atau lembaga bisa dengan mudah dan cepat memberikan 

informasi akurat yang dibutuhkan oleh masyarakat tanpa harus mengulur 

waktu ataupun memperlambat mencerminkan bahwa pelayanan kearsipan 

suatu instansi atau lembaga tersebut sudah sesuai dengan harapan dan 

tujuan dari kedua pihak, baik pihak instansi bisa dengan mudah 

membuktikan eksistensi instansi atau lembaga tersebut dan masyarakat 

terpenuhi hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan undang undang 

keterbukaan informasi publik.  

Keterbukaan informasi publik tentu tidak lepas dengan 

pengelolaan kearsipan yang baik untuk memberikan kualitas pelayanan 

yang terbaik pula. Suatu pelayanan dapat dikatakan pelayanan prima 

tentu saja indikatornya tidak lepas dengan pelayanan yang baik, ramah 

dan cepat serta akurat, dimaksudkan disini adalah selain data yang di 

peroleh adalah data yang akurat atau dengan kata lain adalah data yang 

telah diolah sehingga menjadi informasi yang aktual dan terpercaya tentu 

saja data tersebut juga harus diperoleh dengan proses yang baik dimana 

pelayanan yang diberikan berdasarkan pada bagaimana tupoksi sebagai 

aparatur yang mengabdi untuk bangsa dan memberikan pelayanan terbaik 
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kepada masyarakat tanpa tebang pilih ataupun pilih kasih. Sehingga 

instansi tersebut dapat dikatakan memiliki kualitas dalam pelayanan 

kearsipan. 

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1971,tentang ketentuan 

pokok kearsipan pada Bab I pasal 1: (1) naskah-naskah yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk 

corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. (2) naskah-naskah yang dibuat 

dan diterima oleh badan-badan swasta dan perseorangan dalam bentuk 

corak apapun, baik dalam bentuk tunggal maupun berkelompok, dalam 

rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan (Amsyah, 2005). 

Selain itu berdasarkanUndang-Undang no 43 Tahun 2009 tentang 

kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 

bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan 

daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa arsip merupakan 

dokumen rekaman kegiatan dan peristiwa dalam bentuk media sebagai 

bahan informasi dan komunikasi. Arsip merupakan data/dokumen otentik 

yang dapat dipergunakan secara efektif dan efesien oleh suatu instansi, 

maka diperlukan adanya manajemen arsip yang baik. 
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Arsip dapat diolah menjadi informasi secara manual atau 

elektronik. Informasi dipergunakan oleh para pimpinan untuk mengambil 

keputusan. Data itu sendiri berasal dari berbagai transaksi yang terekam 

pada arsip. Walau sudah diolah oleh elektronik, arsipnya juga harus 

disimpan sebagai bahan bukti yang otentik. Disinilah letak pentingnya 

arsip di dalam kancah perkembangan peralatan teknologi canggih dewasa 

ini. 

Sedemikian pentingnya arsip sebagai penunjang kegiatan 

organisasi. Manajemen kearsipan (records management) berfungsi untuk 

menjaga keseimbangan arsip dalam segi penciptaan lalu lintas dokumen, 

pencatatan, penerusan, pendistribusian, pemakaian, penyimpanan, 

pemeliharaan, pemindahan, pemusnahannya. Demikian juga setiap 

pekerjaan dan kegiatan organisasi diperkantoran memerlukan data dan 

informasi. Salah satu sumber data adalah arsip, arsip tersebut digunakan 

baik untuk keperluan intern (yaitu penggunaan data dan informasi untuk 

keperluan pekerjaan intern kantor) maupun untuk keperluan ekstern 

(pelayanan kepada masyarakat atau pengguna). Selain itu, pengambilan 

keputusan sangat tergantung kepada kelengkapan, kecepatan, dan 

ketepatan informasi yang terekam dalam arsip (Amsyah, 2005). 

Pengelolaan arsip dalam manajemen akses informasi yang 

tepatsekaligus menjadi wujud dalam pengembangan budaya 

keterbukaaninformasi yang diamanatkan melalui Undang-undang Nomor 

14 tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini 
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mengikat kepada seluruh organisasi agar dapat menyediakan pengelolaan 

arsip yang baik sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi dapat 

dengan mudah mengakses data yang diperlukan sehingga akreditas suatu 

organisasi dapat dipertanggungjawabkan.  

Seiring dengan berjalannnya waktu secara otomatis arsip yang 

ada akan semakin banyak dan semakin menumpuk sehingga jika 

pengelolaan arsip tidak dilakukan dengan baik maka arsip akan jadi tidak 

tertata dan akan sangat sulit dalam penemuan kembali arsip yang 

dibutuhkan. Pengelolaan arsip secara baik dapat menunjang kegiatan 

administrasi agar lebih lancar, namun seringkali pekerjaan ini diabaikan 

dengan berbagai macam alasan. Berbagai kendala seperti kurangnya 

tenaga fungsional arsiparis maupun terbatasnya sarana dan prasarana 

selalu menjadi alasan buruknya pengelolaan arsip dihampir sebagian 

besar organisasi pemerintahan maupun swasta. 

Secara garis besar keterbukaan informasi dan pengelolaan arsip 

di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo saat ini masih 

mengalami kekurangan yang mengakibatkan sulitnya untuk melakukan 

penemuan kembali arsip ataupun data yang diperlukan oleh masyarakat 

atau pengguna data/arsip tersebut, seringkali hal seperti ini membuat 

kualitas pelayanan kearsipan mengalami kendala sehingga terkesan tidak 

maksimal dalam pelayanan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman terhadap konsep keterbukaan informasi dan pengelolaan 

arsip yang baik. 
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Tabel 1.1. Rekapan Arsip Selama Tahun 2017 

Jumlah Arsip Perbulan 

Perihal Umum Keswai Mutasi Kembang Jumlah 

Surat keluar 58 58 58 57 231 

Surat masuk 10 20 20 10 60 

Total 68 78 78 67 291 

 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa arsip surat 

keluar pada tahun 2017 yang dihasilkan oleh Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Gorontalo setiap bidang selama sebulan berkisar antara 50-60, 

sedangkan surat masuk tahun 2017 berbeda-beda kisaran sekitar 10 surat 

sampai dengan 20 surat yang terarsip perbulan. 

Tabel 1.2. Rekapan Arsip Selama Tahun 2018 

Jumlah Surat Perbulan 

Perihal Umum Keswai Mutasi Kembang Jumlah 

Surat keluar 50 49 50 49 198 

Surat masuk 19 9 15 14 57 

Total 69 58 65 63 255 

 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa arsip surat 

keluar pada tahun 2018 yang dihasilkan oleh Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Gorontalo setiap bidang selama sebulan berkisar antara 40-50, 

sedangkan surat masuk pada tahun 2018 berbeda-beda kisaran sekitar 9 

surat sampai dengan 20 surat yangterarsip perbulan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa mustahil untuk arsip selama setahun bisa di simpan 

berdasarkan arsip fisik. Dalam hal ini penyimpanan arsip fisik memiliki 

resiko lebih besar bisa terjadi kerusakan fisik akibat faktor eksternal dan 

juga cukup sulit untuk penyimpanan dan pencarian arsip kembali, 

sehingga sering terjadi kesulitan dalam penemuan arsip yang dibutuhkan. 
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Kunci utama untuk memahami kepemerintahan yang baik (good 

governance)adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di 

dalamnya. Selain itu,penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan 

bertanggungjawab baru akan9tercapai apabila dalam penerapan otoritas 

politik, ekonomi, dan administrasiketiga komponen good governance 

tersebut memiliki jaringan dan interaksi yangsetara. Interaksi dan 

kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang suburapabila 

prinsip-prinsip good governance telah diterapkan dengan 

baik.MenurutUnited Nation Development Program (UNDP) prinsip-prinsip 

yangdikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good 

Governance)adalah sebagai berikut : 

1. Partisipasi 

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang 

sama dalam prosespengambilan keputusan, baik secara langsung 

maupun lembaga perwakilan, sesuaidengan kepentingan dan aspirasi 

masing-masing. Partisipasi yang luas ini perludibangun dalam suatu 

tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, sertakebebasan untuk 

berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Kepastian Hukum (Rule Of Law) 

Kerangka aturan hukum dan prundangan-undangan haruslah 

berkeadilan dandapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh 

(impartialy), terutama tentang atuaranhukum dan hak azasi manusia. 
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3. Transparansi 

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan 

aliran informasi berbagaiproses, kelembagaan dan informasi harus 

dapat di akses secara bebas oleh merekayang membutuhkannya dan 

harus dapat disediakan secara memadai dan mudahdimengerti 

sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. 

4. Tanggung Jawab (Responsiveness) 

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya 

untuk melayaniberbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan 

antara program dan kegiatanpelayanan yang diberikan oleh organisasi 

publik dengan kebutuhan dan keinginanmasyarakat yang 

diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, makakinerja 

organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat 

rendahditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan 

kebutuhan masyarakat.Hal tersebut jelas menunjukkan kegagagalan 

organisasi dalam mewujudkan misidan tujuan organisasi publik. 

5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) 

Pemerintahan yang baik (good governance) akan bertindak 

sebagai penengah(mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda 

untuk mencapai konsensus ataukesepakatan yang terbaik bagi 

kepentingan masing-masing pihak, jika mungkinjuga dapat 

diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang 

akanditetapkan pemerintah. 
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6. Berkeadilan (Equity) 

Pemerintah yang Baik akan memberikan kesempatan yang 

sama baik terhadaplaki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka 

untuk meningkatkan danmemelihara kualitas hidupnya. 

7. Efektifitas dan Efisiensi 

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk 

menghasilkan sesuatuyang benar-benar seusai dengan kebutuhan 

melalui pemanfaatan yang sebaik- baiknya dari berbagai sumber yang 

tersedia. 

8. Akuntabilitas 

Para pengambil keputusan (decision maker) dalam organisasi 

sektor pelayanandan warga negara madani memiliki pertanggung 

jawaban (akuntabilitas) kepadapublik sebagaimana halnya kepada 

para pemilik (stakeholder). 

9. Visi Strategis (Strategic Vision) 

Para pemimpin dan warga negara memiliki perspektif yang 

luas dan jangkapanjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik (good governance)dan pembangunan manusia, bersamaan 

dengan dirasakannya kebutuhan untukpembangunan tersebut.Jumlah 

komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang 

baiksangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar 

ke pakarlainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang 

dianggap sebagai prinsip- prinsip utama yang melandasi good 
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governance, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas 

(Sedarmayanti, 2009:289). 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keterbukaan 

informasi publik dan pengelola arsip dinamis terhadap kualitas pelayanan 

kearsipan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo, dengan 

judul Penelitian ini berjudul “Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik 

dan Pengelola Arsip Dinamis Terhadap Kualitas Pelayanan pada 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo”. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan pada 

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Kurangnya pemahaman keterbukaan informasi publik. 

2. Kurangnya pemahaman pengelolaan kearsipan. 

3. Kualitas yang belum memadai dalam pelayanan kearsipan 

4. Adanya pemahaman yang berbeda pada setiap pegawai dalam 

memberikan pelayanan kearsipan. 

5. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi yang berdasarkan SOP 

pelayanan. 

 
C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian 
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tersebutlebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga 

tujuan penelitianakan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Luas lingkup pengelolaan arsip dinamis hanya meliputi pengelolaan 

arsip aktif. 

2. Informasi yang disajikan yaitu: keterbukaan informasi publik dan 

pengelolaan arsip dinamis aktif dilingkungan Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Gorontalo. 

 
D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah keterbukaan informasi publik secara parsial berpengaruh positif 

terhadap kualitas pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Gorontalo? 

2. Apakah pengelolaan arsip dinamis secara parsial berpengaruh positif 

terhadap kualitas pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Gorontalo? 

3. Apakah keterbukaan informasi publik dan pengelolaan arsip dinamis 

secara simultan berpengaruh pada kualitas pelayanan pada Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo? 
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E. Tujuan Penelitian  

Setiap kegiatan tidak lepas dari adanya tujuan yang akan dicapai 

agar langkah yang dilakukan menjadi jelas dan terarah, demikian pula 

dengan penelitian ini. Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis:  

1. Pengaruh keterbukaan informasi publik terhadap kualitas pelayanan 

pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo 

2. Pengaruh pengelolaan arsip dinamis pada kualitas pelayanan pada 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo 

3. Pengaruh keterbukaan informasi publik dan pengelolaan arsip dinamis 

secara simultan terhadap kualitas pelayanan pada Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Gorontalo  

 
E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini terdiri 

dari: 

1. Manfaat teoritis 

a. Pengembangan literatur administrasi publik dalam kaitannya 

dengan kualitas pelayanan. 

b. Memberikan informasi bagi pembaca dan pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengetahui pengaruh keterbukaan 

informasi publik dan pengelolaan arsip dinamis terhadap kualitas 

pelayanan. 
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c. Memberikan pemikiran dalam ilmu pengetahuan mengenai 

keterbukaan informasi publik dan pengelolaan arsip dinamis 

terhadap kualitas pelayanan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Gorontalo dalam keterbukaan informasi publik dan pengelolaan 

arsip dinamis untuk peningkatan kualitaspelayanan dimasa 

yang akan datang. 

b. Memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan kearsipan. 

c. Menjadi acuan bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Gorontalo untuk mengetahui pengaruh keterbukaan informasi 

publik dan pengelolaan arsip dinamis terhadapkualitas 

pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


