
 

EXECUTIVE SUMMARY 

PENGEMBANGAN INSTRUMENTASI DAN PRASARANA  
IRIGASI 

 

 

 

 

 

 

DESEMBER, 2012 

 

 



Executive Summary 
 

i 
Pusat Litbang Sumber Daya Air 

KATA PENGANTAR 
 

Executive Summary ini merupakan ringkasan dari Laporan Akhir kegiatan 

Pengembangan Instrumentasi dan Prasarana Irigasi yang dilaksanakan oleh 

Balai Irigasi Pusat Litbang Sumber Daya Air, Badan Litbang Kementerian 

Pekerjaan Umum. Kegiatan ini dibiayai oleh APBN tahun 2012. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan rumusan teknologi 

terapan bagi sarana/prasarana irigasi dengan mengintegrasikan instrumentasi dan 

bahan alternatif yang dapat digunakan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa dalam 

melakukan rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan irigasi. Sasaran kegiatan 

penelitian pada tahun 2012 adalah Teknologi Otomatisasi Irigasi dan Kontrol 

Elektromekanik, Teknologi Alat Ukur Debit Realtime, Naskah Ilmiah mengenai 

teknologi bahan ferosemen dan GFRP, Draft Pedoman Lining Saluran dan Boks 

Tersier Ferosemen, Draft Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Curah dan 

Buku Saku Juru Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. 
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maupun petani yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. 
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1. LATAR BELAKANG 
Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan terintegrasi Pusat Litbang 

Sumber Daya Air dalam kelompok kegiatan Ketahanan Air dan Pangan yang 

bertujuan untuk memanfaatkan SDA sebagai media dan materi dengan prinsip 

penghematan, keberlanjutan, penggunaan saling menunjang, pengalokasian, 

pemeliharaan, pemantauan, evaluasi dan pengembangan, penentuan biaya 

pengelolaan ditunjang oleh kelembagaan yang handal serta pencegahan 

konflik kepentingan dalam penggunaan air secara spasial dan temporal. 

Kegiatan penelitian mencakup beberapa kajian pengembangan teknologi 

untuk rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan irigasi untuk meningkatkan 

efisiensi pengelolaan irigasi, meliputi pengembangan sistem otomatis dan 

kontrol elektromekanik, pengembangan alat ukur debit real time dan 

akumulasi volume, kajian lanjutan teknologi bahan jaringan irigasi dan 

penyusunan draft pedoman serta modul operasi dan pemeliharaan jaringan 

irigasi sebagai buku saku juru.  

 

2. TUJUAN 
Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mendapatkan rumusan teknologi terapan bagi 

sarana/prasarana irigasi dengan mengintegrasikan instrumentasi dan bahan 

alternatif yang dapat digunakan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa dalam 

melakukan rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan irigasi. 

 

3. SASARAN 
Pada tahun 2012 akan dihasilkan beberapa sasaran sebagai berikut: 

a. Teknologi otomatisasi irigasi dan kontrol elektromekanik  

b. Teknologi alat ukur debit realtime dan akumulasi volume 

c. Naskah ilmiah pengembangan teknologi prasarana irigasi  

d. Draft Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Ferosemen untuk Saluran dan 

Boks Tersier  

e. Modul Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagai buku saku 

juru 
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4. LINGKUP KEGIATAN 
Lingkup kegiatan penelitian ini adalah: 

a. Pengembangan sistem otomatis dan kontrol elektromekanik 

b. Pengembangan alat ukur debit real time dan akumulasi volume 

c. Kajian lanjutan teknologi bahan jaringan irigasi (ferosemen, GFRP, 

GFRC) dan Uji hidrolis bangunan bagi proporsional  
d. Penyusunan draft pedoman dan modul operasi dan pemeliharaan irigasi 

sebagai buku saku juru 

 

5. METODE 

5.1 Pengembangan Sistem Otomatis dan Elektromekanis 
Metodologi yang dilakukan dalam sub-kegiatan ini adalah penyempurnaan 

desain, ujicoba dan evaluasi sistem otomatis untuk penerapan irigasi terputus. 

Desain sistem otomatis terdiri dari 3 sub-sistem, yaitu sub-sistem pengukuran, 

pengontrolan dan pengaturan. Dalam sub-sistem pengukuran, data 

kelembaban tanah, tinggi muka air dan parameter cuaca diukur. Data yang 

diperoleh kemudian dikirimkan ke sub-sistem pengontrolan untuk diolah guna 

menentukan jumlah dan waktu pemberian air irigasi. Sub-sistem pengaturan 

mengalirkan air irigasi apabila hasil analisa dalam sub-sistem pengontrolan 

memerintahkan perlu diberikan air irigasi. Debit air irigasi diukur untuk 

meyakinkan air yang diberikan benar-benar dalam jumlah dan waktu yang 

tepat. 

5.2 Pengembangan Alat Ukur Debit Realtime 
Metodologi yang dilakukan dalam sub-kegiatan ini adalah pengembangan 

desain, pembuatan prototip dan uji kinerja alat. Desain dikembangkan 

berdasarkan referensi dari literatur. Alternatif alat yang paling mungkin 

diterapkan kemudian dipilih dan dibuat prototipnya. Prototip diuji kinerja 

pengukuran debitnya secara volumetrik. Pengujian kinerja dilakukan untuk 

mendapatkan persamaan kalibrasi alat ukur debit dan nilai penyimpangan 

pengukuran.  
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5.3 Pengembangan Teknologi Prasarana Jaringan Irigasi 
Metodologi yang dilakukan dalam sub-kegiatan ini adalah perumusan mix 

desain, pengujian bahan dan analisa design mix optimum. Beberapa alternatif 

design mix yang mungkin diterapkan diuji sifat mekanisnya. Selanjutnya, 

analisa bahan optimum dilakukan berdasarkan parameter kekuatan mekanis, 

lama pembuatan dan satuan biaya. Sifat mekanis bahan yang diamati adalah 

kuat tekan dan kuat lentur. Pengujian dilakukan menggunakan metode JIS 

(Japan Industrial Standard), yaitu uji tekan, tarik belah (JIS A 1108-1963, 

Reaffirmed 1967 and JIS A 1113-1964, Reaffirmed 1968).  Sampel uji tekan 

dan tarik belah berbentuk silinder sebanyak 3 buah sampel untuk setiap 

perlakuan dengan tinggi 300 mm dan diameter 150 mm.  Pengujian dilakukan 

pada umur 7 dan 28 hari. Sedangkan untuk uji bending menggunakan standar 

JIS untuk beton (JIS  A 1106-1964, Reaffirmed 1968) dengan ukuran sampel 

530 mm x 150 mm x 30 mm (p x l x t), dan diuji pada umur 28 hari setelah 

cetak.   

5.4 Penyusunan Draft Pedoman dan Modul 
Sub-kegiatan ini dilakukan untuk menyajikan hasil penelitian sebelumnya 

dalam bentuk draft pedoman dan Modul. Penyusunan draft pedoman 

dilakukan berdasarkan PSN 08 2007. 

 

6. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

6.1 Pengembangan Sistem Otomatis dan Elektromekanis  
Ketelitian sensor tidak sesuai dengan yang terdapat pada spesifikasi sensor 

diduga disebabkan langkah pengukuran sensor dan catu daya acuan (dari 

node wireless). Sensor memerlukan waktu warming up 2 s agar hasilnya 

dapat terukur secara akurat. Hal ini tidak dapat diakomodir oleh opsi default 

pada settingan node WSN yang hanya dapat mengakomodir waktu warming 

up hanya 250 ms sehingga pengukuran sensor kurang akurat. Ketelitian 

sensor yang dicapai hanya  sebesar ± 9 mm. Oleh karena itu, node WSN 

diprogram dengan beberapa algoritma untuk menyediakan waktu warming up 

yang cukup. Pada saat waktu warming up dipenuhi (2 s), sensor menunjukkan 
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akurasi yang lebih baik yaitu sebesar ± 5 mm. Salah satu metode yang diduga 

dapat meningkatkan ketelitian sensor adalah dengan menambahkan iterasi 

pengulangan bacaan pada node WSN. Aspek lain yang menetukan kinerja 

sistem otomatis adalah catu daya sistem.  

Pada penelitian tahun ini, pengujian sistem otomatis dilakukan di tingkat 

laboratorium dan tingkat lahan. Pada pengujian tingkat laboratorium, 

pengukuran tinggi air tampak konsisten sesuai dengan kondisi lingkungan 

(hujan) dan data lengas tanah. Pada konsisi tergenang lengas tanah bernilai 

konstan pada nilai jenuh lapang, yaitu sekitar 0,52. Lengas tanah mulai 

menurun setelah tanah tidak tergenang (tinggi air bernilai negatif). 

Pengujian di tingkat lahan terkendala pasokan air irigasi yang tidak kontinu. 

Terdapat pula beberapa data hilang pada saat tidak ada pasokan listrik dari 

jaringan PLN. Kesuksesan penerapan sistem otomatis oleh pemangku 

kepentingan tidak akan terlepas dari faktor biaya investasi dan kelayakan 

penerapan. Peralatan berspesifikasi tinggi diduga akan memerlukan biaya 

yang tinggi. Kelayakan penerapan sistem otomatis dipengaruhi beberapa hal 

antara lain harga air, luas lahan penerapan dan harga alat. Semakin tinggi 

harga air maka semakin layak penerapan otomatisasi dengan adanya 

penghematan air. Semakin luas lahan maka pengendalian irigasi secara 

manual akan semakin rumit sehingga urgensi penerapan otomatisasi 

meningkat. Semakin rendah harga alat maka biaya investasi semakin rendah 

dan penerapan akan semakin layak.  

6.2 Pengembangan Alat Ukur Debit Realtime dan Akumulasi Volume 
Alat ukur debit realtime dan akumulasi volume tipe sensor pada bangunan ukur 

terdiri dari beberapa komponen, meliputi logger, sensor, display dan catu daya. 

Pembuatan alat dilakukan bekerjasama dengan PT. Hydrosix.  

Pengaruh ketelitian sensor terhadap perhitungan debit dapat disimulasikan 

menggunakan rumus debit. Pada bangunan ukur ambang lebar1, hasil 

simulasi penyimpangan hasil perhitungan (APE/Absolute Percentage Error) 

terdapat pada Gambar  1.  

                                                           
1 Dimensi mercu ambang yang digunakan dalam simulasi (tinggi x panjang x lebar) = 30 x 30 x 50 cm  
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Gambar  1. Hasil Simulasi APE pada Alat Ukur Ambang Lebar. 

Pada Gambar  1, ketelitian pengukuran dipengaruhi juga oleh tinggi muka air 

di ambang. Pada saat tinggi muka air minimum (debit minimum), ketelitian 

sensor sangat mempengaruhi ketelitian pengukuran debit. Pada tinggi air 

maksimum (debit maksimum), pengaruh ini lebih rendah. Berdasarkan 

simulasi ini untuk mendapatkan tingkat kesalahan pengukuran maksimal 5%, 

sensor yang digunakan harus mempunyai ketelitian maksimal 2 mm. 

6.3 Pengembangan Teknologi Prasarana Jaringan Irigasi 
6.3.1 Kajian Design Mix Bahan Ferosemen 

Hasil pengujian kuat lentur pada 4 jenis komposisi serta  3 posisi tulangan dan 

1 tanpa tulangan dengan standar pasir Bangka Blitung terlihat bahwa pada 

tulangan rapat kuat lentur yang dihasilkan lebih tinggi, tetapi pada campuran 

1:1 terlihat bahwa jarak tulangan 15 cm paling tinggi diantara yang lainnya. 

Campuran tanpa tulangan akan langsung patah pada desakan 0.4 mm. 

Jika hasil kuat lentur dibandingkan antara berbagai campuran dengan 

menggunakan pasir standar (Bangka Blitung), maka hasil pada jarak tulangan 

renggang, campuran 1:1 kuat lenturnya terlihat tidak stabil karena sudah 

terjadi lendutan. Pada jarak tulangan rapat campuran 1:2 mempunyai kuat 

lentur paling tinggi. 

Hasil kuat lentur menggunakan pasir Cianjur dengan menggunakan jarak 

tulangan 15 cm untuk berbagai jenis campuran terlihat bahwa campuran 1:1 

merupakan campuran dengan kuat lentur paling tinggi dan perbedaan 

komposisi campuran tidak terlalu berbeda antara campuran satu dengan yang 

lainnya. 
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Hasil kuat lentur menggunakan pasir Karawang dengan menggunakan jarak 

tulangan 15 cm dengan berbagai komposisi campuran, mempunyai hasil 

bahwa komposisi campuran 1:1 lebih tinggi. 

Pengujian kuat tekan dilakukan dengan membandingkan jenis pasir standar 

dan pasir lokal. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Pengujian Kuat Tekan 

Jenis pasir Komposisi Kuat tekan  
(kg/cm2) 

1:1 638.30 
1:2 377.30 
1:3 230.06 

Bangka Blitung 

1:4 136.02 
1:1 566.99 
1:2 444.73 
1:3 264,40  

Cianjur 

1:4  214,90 
1:1 404.10 
1:2 292.61 
1:3 204.28 

Karawang 

1:4 156.70 
 

Hasil pengujian tersebut menunjukan bahwa pasir lokal masih dapat 

digunakan pada campuran ferosemen, terlihat bahwa kuat tekan dengan 

campuran pasir karawang dengan komposisi campuran 1:4 masih berada di 

atas pasir standar, selain itu nilai kuat tekan dengan campuran pasir lokal 

tidak jauh berbeda dengan pasir standar. 

 

6.3.2 Evaluasi Hasil Penerapan Bahan Alternatif 
Pada tahun 2009 dan 2010 telah didesain beberapa jenis prototip pintu air, 

saluran dan boks tersier menggunakan bahan alternatif yang masing-masing 

diujicobakan di Daerah Irigasi. Kondisi bangunan irigasi pada saat monitoring 

terdapat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Monitoring Prototip Bangunan Irigasi Menggunakan Bahan Alternatif. 

No Lokasi/ waktu penerapan Bahan Kondisi 
1 BBYB 2 Ki 

Oktober 2009 
Fiberglass  
(tipe 1) 

Baik dan masih dioperasikan. Cat 
pada pintu mulai mengelupas. 

2 BCMK 22 Ki 
Oktober 2009 

Fiberglass  
(tipe 1) 

Pegangan retak karena pintu macet 
dan dipaksa dibuka oleh petani. 

3 BCMK 23 Ki 
Juli 2010 

Fiberglass  
(tipe 2) 

Baik dan masih dioperasikan. Tidak 
terdapat perubahan signifikan 
terhadap bentuk pintu. 

4 DI, Jatiluhur, Indramayu 
(Sekunder Bongas) 
November 2010 

Fiberglass  
(tipe 2) 

Baik dan masih dioperasikan.  

5 DI, Jatiluhur, Karawang 
(Bangunan Bangle 5) 
Oktober 2011 

Fiberglass  
(tipe 2) 

Baik dan masih dioperasikan. Pintu 
tipe sorong agak rawan konflik 

6 BCMK 5 Ki 
Oktober 2009 

Fibersemen Rusak karena dicuri. 

7 BCMK 22 Ka 
Oktober 2009 

Fibersemen Baik namun tidak dioperasikan 
karena P3A menghendaki pintu 
selalu dibuka. 

8 DI, Jatiluhur, Karawang 
(Bangunan Bangle 5) 
Oktober 2011 

Bambu laminating Rusak 

9 DI Jatiluhur, Karawang 
(Sekunder Bangle) 
Oktober 2011 

Ferosemen Baik 

10 DI Jatiluhur, Karawang 
(Tersier Petaruman 13) 
Oktober 2010 

Ferosemen Baik 

 

6.3.3 Validasi Hidrolis Model Bangunan Bagi Proporsional 
Validasi hidraulis ini dilakukan untuk menguji kinerja bangunan debit 

proporsional yang terdapat dalam KP-04 (Direktorat Irigasi, 2010). Bentuk 

bangunan ini didasarkan pada konsep dalam literatur Kraatz dan Mahajan 

(1975). Bangunan bagi tersebut didesain membagi debit ke 3 saluran dengan 

proporsi 1:2:1. Pengujian hidrolis menggunakan pengukur debit berupa alat 

ukur thompson yang dipasang pada tiap lengan bangunan bagi proporsional. 

Pengujian ini dikondisikan menggunakan aliran bebas. Hasil pengujian 

tersebut dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil Pengujian Hidrolis Bangunan Bagi Proporsional dengan 
Aliran Bebas 

Debit (l/det) Pengukuran  Saluran 1 Saluran 2 Saluran 3 Total  Rasio 

1 1.7 4.2 1.6 7.4 0.90 : 2.26 : 0.84 
2 2.5 5.9 2.4 10.8 0.93 : 2.20 : 0.87 
3 5.0 11.6 4.9 21.5 0.93 : 2.15 : 0.92 
4 7.6 17.7 8.2 33.5 0.91 : 2.11 : 0.98 
5 12.3 27.6 12.0 51.9 0.95 : 2.13 : 0.93 
6 17.4 39.6 16.3 73.3 0.95 : 2.16 : 0.89 

 

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa bangunan bagi dapat membagi debit 

mendekati proporsional. Perbedaan dengan proporsi yang dikehendaki dalam 

desain diduga karena ketelitian pengukuran debit yang kurang.  

Uji coba aliran tenggelam dilaksanakan dengan memasang 3 hambatan pada 

bagian hilir dengan ketinggian ½ x tinggi ambang (2,5 cm), 1 x tinggi ambang 

(5 cm) dan 2 x tinggi ambang (10 cm). Hasil pengujian hidroulis tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Pengujian Hidrolis Bangunan Bagi Proporsional dengan 
Aliran Tenggelam 

Debit (l/det) 
Pengukuran  

Saluran 1 Saluran 2 Saluran 3 Total  
Rasio 

DATA PENGUKURAN DENGAN TINGGI BACKWATER 1/2 AMBANG 
1 2.0 4.0 1.4 7.4 1.09 : 2.15 : 0.76 
2 2.5 5.6 2.3 10.4 0.95 : 2.16 : 0.89 
3 5.2 9.9 5.1 20.2 1.03 : 1.96 : 1.01 
4 6.4 14.1 6.0 26.5 0.96 : 2.13 : 0.91 
5 7.4 14.6 8.0 30.0 0.99 : 1.94 : 1.07 
6 9.9 19.9 8.8 38.7 1.03 : 2.06 : 0.91 
7 13.6 27.1 12.7 53.5 1.02 : 2.03 : 0.95 
8 16.3 34.3 15.0 65.6 0.99 : 2.09 : 0.92 

DATA PENGUKURAN DENGAN TINGGI BACKWATER 1 AMBANG 
1 7.9 2.2 2.5 9.3 0.96 : 1.94 : 1.10 
2 11.6 2.5 2.3 10.4 0.95 : 2.16 : 0.89 
3 22.4 5.8 5.1 20.8 1.12 : 1.90 : 0.98 
4 27.6 6.4 6.0 26.5 0.96 : 2.13 : 0.91 
5 33.7 6.9 8.0 29.4 0.94 : 1.98 : 1.08 
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6 40.2 9.9 8.8 38.7 1.03 : 2.06 : 0.91 
7 52.9 13.6 12.7 51.1 1.07 : 1.94 : 1.00 
8 60.5 16.3 15.0 65.6 0.99 : 2.09 : 0.92 

DATA PENGUKURAN DENGAN TINGGI BACKWATER 2 AMBANG 
1 2.8 3.0 2.5 8.3 1.35 : 1.43 : 1.22 
2 2.5 5.6 2.3 10.4 0.95 : 2.16 : 0.89 
3 5.8 9.9 5.1 20.8 1.12 : 1.90 : 0.98 
4 6.4 14.1 6.0 26.5 0.96 : 2.13 : 0.91 
5 6.9 14.6 8.0 29.4 0.94 : 1.98 : 1.08 
6 9.9 19.9 8.8 38.7 1.03 : 2.06 : 0.91 
7 13.6 24.7 12.7 51.1 1.07 : 1.94 : 1.00 
8 16.3 34.3 15.0 65.6 0.99 : 2.09 : 0.92 

Dilihat dari hasil pengujian untuk aliran tenggelam didapat bahwa jika didapat 

back water maka pembagian air secara proporsional akan terganggu pada 

debit rendah. Tetapi tidak akan berpengaruh pada debit tinggi. 

 

6.3.4 Penyusunan Draft Pedoman dan Modul 
R-0 yang akan disusun pada tahun ini adalah “Pedoman Pelaksanaan 

Pekerjaan Ferosemen untuk Saluran dan Boks Tersier”. Draft pedoman 

disusun berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2011. Cakupan dari bahan 

tersebut sudah teridentifikasi dan perubahan format menjadi R-0. Penulisan R-

0 tersebut mengacu pada PSN 08-2007.  

Modul yang akan disusun pada kegiatan penelitian ini adalah buku saku juru 

irigasi. Penelitian pada tahun sebelumnya telah menghasilkan beberapa 

modul untuk pengenalan, perencanaan, operasi, pemeliharaan, monev dan 

rehabilitasi jaringan irigasi. Materi dalam modul difokuskan kepada 

pengenalan keseluruhan operasi jaringan irigasi, pengukuran debit dan 

prosedur pengisian blanko operasi irigasi sebagai acuan para juru irigasi. 

 

7. KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1 Kesimpulan 

1. Hasil yang didapat dari pengembangan sistem otomatis dan elektromekanik dari 

hasil penerapan di lapangan adalah valve elektromekanik dapat berfungsi, tetapi 

ketelitian sensor pada sistem otomatis dipengaruhi oleh kestabilan catu daya untuk 

sensor dan lama pemberian tegangan sebelum pengukuran (warming up time). 
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Ketelitian dapat ditingkatkan dengan menambahkan iterasi pengulangan 

pengukuran  

2. Alat ukur debit real time dan akumulasi volume telah dikalibrasi dan mempunyai 

ketelitian pengukuran tinggi air sebesar 0,5 cm. 

3. Spesifikasi bahan ferosemen dan fiberglass yang telah dirumuskan pada penelitian 

sebelumnya cukup optimum, terbukti dari masih baiknya kondisi fisik prasarana 

irigasi dengan menggunakan bahan alternatif tersebut. 

4. Berdasarkan hasil mix desain ferosemen dengan berbagai komposisi dan jenis pasir 

yang berbeda, didapatkan hasil bahwa pasir lokal yang digunakan sebagai bahan 

ferosemen masih dapat digunakan karena nilai kuat tekan menunjukan bahwa 

dengan komposisi 1:4 bernilai 156,70 kg/cm2 untuk pasir Karawang dan 214,90 

untuk pasir Cianjur. 

5. Kuat lentur yang paling optimal adalah untuk ferosemen dengan jarak tulangan 10 

cm dan 15 cm. Hal ini dibuktikan dengan grafik kuat lentur yang menunjukan jarak 

tulangan tersebut berada pada posisi paling kuat. 

6. Berdasarkan pengujian hidrolis bangunan bagi proporsional dengan kondisi 

aliran bebas dan aliran tenggelam, bangunan bagi proporsional dalam KP-04 

dapat membagi debit sesuai dengan rencana.  

7. Pengujian untuk aliran tenggelam bangunan bagi proporsional didapat bahwa 

jika didapat back water maka pembagian air secara proporsional akan 

terganggu pada debit rendah. Tetapi tidak akan berpengaruh pada debit 

tinggi. 

8. Bahan untuk penyusunan R-0 dan modul yang terkumpul dan hasil 

didiskusikan dengan narasumber, telah dilakukan penyesuaian isi dan 

format. 

 

7.2 Saran 

Penerapan sistem otomatis sebaiknya dilakukan pada lokasi yang kondisi 

jaringan dan lahannya mendukung serta memiliki nilai ekonomis air agar 

keuntungan yang didapat dalam sistem otomatisasi dapat terlihat. 


