
a. babwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tabun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah <Ian
kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom dan
Peraturan Daerab Kabupaten Lahat Nomor 17 Tabun 2000
tentang Kewenangan Kabupaten Labat sebagai Daearh
otonom maka dipandang perlu mengatur pedoman
penyelenggaraan pengelolaan air bawah tanah di
kabupaten Labat;

IR~J
PEMERINT AH KABUPATEN LAllA T

PERATURAN DAERAH KABUP ATEN LAllA T

NOMOR 33 TAHUN2Q06

Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959
Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
1821);

)

2. Undang-undang Nomor 11 Tabun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran
Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 2831);

3. Undang-undang Nomor 11 Tabun 1974 tentang Pengairan
(lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3046);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistennya (Iembaran
Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3419);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara R1 Tabun 1992 Nomor 115
Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 3501); ,

6~ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68
Tambaban Lembaran Negara Nomor 3699); ,

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1999 tentang Jasa Konstruksi (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3833);

b. bahwa pedoman penyelnggaraan pengelolaan air bawah
tanah di kabupaten Labat sebagaimana dimaksud pada
huruf a diperlukan agar pengelolaan air bawah tanah tidal<
menimbulkan kerusakan lingkungan; 8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubaban

atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 246, Tambaban Lembaran Negara Nomor
4048);

c. babwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi maka
penylenggaraan kewenangan Kabupaten Lahat di bidang
pengelolaan air bawah tanab perlu diatur clan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan lembaran
Negara Nomor 4377);

1. Undang-undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

- -II



10. Undang-undang Nomor 32 Tabun 2004 ..~;~
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara te~g:,
Indonesia Tabun 2004 tentang pemerintah RepubIik
(Iembaran Negara Republik Indonesia tahun 2~4 ~aerah .
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); omor

I I. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tab
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara P . unemenntah··
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik I d .n oneslll
tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Ne
Nomor 4438); gara

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tabun 1982 tentang T ta
Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tabun 1982 No~
37, Tambaban Lembaran negara Ri Nomor 3225); or

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Iembaran negara
Republik Indonesia tabun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran negara Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Iembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 28 tahun 2000
tentang Usaba <Ian Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Tabun 2000 Nomor 63, Tambaban
Lembaran Negara Nomor 3955);

16. Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
1997 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor
3691);

17. Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1972 tentang
Pengaturan Pengurus <Ian Pengusahaan uap Geotemal
Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;

18. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

19. Keputusan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral
Nomor 1451 KlIOIMEN/2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelnggaraan Tugas Pemerintahan di bidang
Pengelolaan Air Bawah Tanah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten LahatNomor 17 tahun 2000
tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai daerah
Otonom (Iembaran Daerah Kabupaten Lahat tahun 2000
Nomor47);

2 I. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 tabun 2005
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
19 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat (Iembaran
Daerah Kabupaten Lahat tahun 2005 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

PERA TURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
AIR BAWAH TANAH.

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
mempunyaikewenangan di bidang air bawah tanah.



3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah K
Lahat. abuPllten'> '.

6. Dinas Teknis adalah Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Lahat.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Lahat.

8. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan pengelolaan air
bawah tanah atau asosiasi juru bor air bawah tanah
yang telah mendapat akreditasi dari LPJK sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Taboo
2000.

9. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat
dalam lapisan mengandung air dibawah permukaan
tanah , termasuk mata air yang muncul secara
alamiah di atas permukaan air.

10. Pengelolaan air bawah adalah pengelolaan dalam
arti luas mencangkup segala usaha investasi,
pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan,
pengelolaan dan pengawasan serta konsevasi air
bawah tanah.

II. Badan usaha adalah lembaga swasta atau pemerintah
yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha
dibidang air bawah tanah.

12. Perusahaan pengeboran air bawah tanab adalab
pemerintah yang salah satu kegiatannya
melaksanakan usaha dibidang air bawah tanah.

13. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan
menggunakan air bawah tanah untuk kepentingan
tertentu.

14. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah
yang dibatasi oelh batas-batas hidregeologi dirnana
sebuah kejadian hidregeologi seperti proses
pengembunan, pengaliran pelepasan air,bawah tanah
berlangsung.

15. Aquifer atau lapisan pembawa air adalah lapis an
batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang
dapat menyirnpan dan meneruskan air dalam jumlah
cukup dan ekonomis.

16. Pengabilan air bawah tanah adalah setiap
pengambilan air bawah tanah dan air permukaan
yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran
atau dengan cara membuat bangunan pembuat
lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan
lainnya.

17. Infentarisasi air bawah tanah adalah kegiatan
pemetaan, penyelidikan, penelitian, Eksplorasi,
evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan air bawah
tanah.

18. Konversasi air bawah tanah adalah pengelolaan air
bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya
secara bijaksana dan menjamin keseimbangan
ketersediannya dengan tetap memelihara serta
mempertahankan mutunya.

19. Pencemaran air bawah tanah adalah masuknya atau
dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, Kirnia
atau Biologi kedalam aiar bawah tanah oleh kegiatan
manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan
mutu air bawah tanah sampai ketingkat tertentu
sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

20. Pembinaan adalah sebuah usaha yang mencangkup
kegiatan pengaturan, penelitian dan pengambilan air
bawah tanah untuk menjamin pemanfatannya secara
bijaksana demi menjaga kesinambungan
ketersediaan dan mutunya.



21. Pengendalian adalab segal~. usaha yang mencakup
kegiatan pengaturan, penehtlan dan pemantauan air
bawah tanah dan air permukaan untuk menjamin
pemanfatannya secara. bijaksana demi menjaga
kesinambungan ketersedlaan dan mutunya.

22. Prosedur adalab tahapan dan mekanisme yang harus
dilalui dan diikuti untuk me;akukan kegiatan
dibidang air bawah tanah .

23. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menjamirl terlaksanannya Peraturan perundang-
undangan pengeloaan bawah tanab.

24. Persyaratan teknik adalab ketentuan teknik yang
harns dipenuhi untuk melakukan kegiatan air bawah
tanab.

25. Pedoman adalab acuan dibidang air bawah tanah
yang bersifat umum yang harns dijabarkan lebili
lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik
dan kemampuan daerah setempat.

26. Sumur pantau adalab sumur yang dibuat untuk
memantau muka atau mutu air bawah tanab pada
akuifer tertentu.

27. Jarirlgan sumur pantau adalab kumpulan sumur
pantau y.ang tertata berdasarkan kebutuhan
pemantauan terhadap aiar bawab tanab pada suatu
cekungan air bawah mnab.

(l) Pengelolaan air bawah tanah didasarkan pada azas-
azas:

,
c. Keterampilan dan keserasian;

(2) Teknis pengelolaan air bawab tanab berlandaskan
pada satuan wilayah cekungan air bawah tanab.

(1) Wewenang clan tanggung jawab pengelolaan air
bawab tanah dilakukan oleh Bupati dan
dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam ayat (I) Peraturan Daerab ini
meliputi:

a. Menetapkan petunjuk pemecaban berbagai
permasalahan yang terkait dengan
pendayagunaan dan pelestarian air bawah
tanah atau mata air pada cekungan air bawah
tanab di Kabupaten Labat;



b. Melakukan pembinaan dalam pengendalian ~"
dan pengawasan atas pengambilan. b . b sertal!
penglm unan alf awah tanah dalam rangka
izin pengambilan air bawah tanah atau Illata
air .sebagairnana dirnaksud dalam ayat ini "-'"
butlr a; .

c. Pengumpulan dan pengelolaan data air
bawah tanah dan atau mata air sebagai
sumber informasi air bawah tanah dan atau
mata air Kabupaten Lahat;

d. Menetapkan dan mengatur sistem jaringan
sumur pantau dalam satu cekungan air
bawah tanah lintas kabupaten / kota bekerja
sama dengan Gubemur;

e. Pemberian persetujuan atau rekomendasi
teknik untuk izin penelitian dan atau
penyelidikan dan atau eksplorasi air bawah
tanah, izin pengeboran air bawah tanah, izin
penurapan mata air, izin penagmbilan air
bawah tanah,dan izin pengambilan mata air
wilayah cekungan air bawah tanah
Kabupaten Lahat;

f. Memberikan saran teknik untuk Surat Izin
Pengeboran dan saran teknik untuk Surat
Pengambilan Air Bawah Tanah pada
cekungan air bawah tanah Kabupaten Labat;

Memberikan saran teknik untuk Surat Izin
Penurapan Mata Air dn saran teknik untuk
Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
dari mata air pada cekungan air bawah tanah
Kabupaten Labat.

(1) Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang berada di
dalam wilayah Kabupaten Lahat ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang melintasi
wilayah Kabupaten / Kota ditetapkan oleh masing-
masing Bupati / walikota berdasarkan kesepakatan
Bupati / Walikota yang bersangkutan dengan dukungan
koordinasi dan fasilitas dari Gubemur.

(3) Teknis pengelolaan air bawah tanah meliputi tahapan
kegiatan sebagai berikut :

(l) Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan,
peneylidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan dan
pengelolaan data air bawah tanah yang meliputi;



a. Sebaran cekungan air bawah tanah dan geometris
akuifer;

b. Kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan
(discharge area);

(1) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan pada
hasil pengelolaan adn evaluasi data inventarisasi
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam
rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air
bawah tanah dilaksanakan oleh Bupati dengan melibatkan
masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Semua data sebagaimana dirnaksud ayat (I) adalah milik
negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

(3) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah dilakukan dengan
memperhatikan kepentingan umum dan daerah dalam
rangka penyusunan rencana atau pola induk
pengembangan terpadu air bawah tanah serat
pemanfaatannya.

(3) Pelaksanaan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah
serat penentuan debit air, penurapan mata air, di atur
dengan Peraturan Bupati.

(4) Evaluasi potensi air bawah tanah dalam rangka
pengelolaan air bawah tanab dilaksanakan oleh Bupati
melalui Dinas Teknis.

(5) Pelaksanaan kegiatan evaluasi potensi air bawah tanah
dilaksanakan dengan Peraturan Bupati.

(1) Untuk mencagab terjadinya kerusakan air bawah tanah,
lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya,
serta untuk perlindungan dan pelestarian air bawah tanah
dan air permukaan, maka perlu dilakukan upaya
konservasi.

(2) Konservasi air bawah tanah didasarkan atas azas
kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, kelestarian
serta lingkungan keberadaannya.

Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah
dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air bawah tanah pada
satuan cekungan air bawah tanah.

(3) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah berdasarkan atas :
a. Kajian identifikasi dan cekungan air bawah tanab dan

permukaan;
b. Kajian kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan

(discharge area);
c. Perencanaan, pemanfaatan;
d. Informasi hasil pemantauan perubaban kondisi air

bawah tanah.



(I) Dalam upaya konservasi air bawah tanah dilakukan
pemantauan terhadap perubahan muka dan mutu air
melalui sumur pantau.

(2) Penetapan jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air
bawah tanah lintas propinsi dan atau kabupaten/kota
dilakukan berdasarkan kesepakatan Bupatilwalikota yang
bersangkutan dengan dukungan koordinasi dan fasilitas
Gubemur.

(3) Bupati sesuai lingkup kewenangannya menetapkan
jaringan sumur pantau pada cekungan air bawah tanah.

(4) Dalam upaya konservasi air bawah tanah untuk setiap 5
(lima) buah sumur pada satu lokasi atau pengambilan air
pada 1 (saw) buah sumur dengan debit lebih dari 50 liter /
detik pemegang izin diwajibkan membuat 5 (lima) buah
sumur resapan air hujan.

(1) Pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum
merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.

(2) Peruntukan urutan prioritas pemanfaatan air bawah tanah
adalah sebagai berikut :

(3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berubah
dengan kepentingan umum dan kondisi setempat.

(l) Setiap usaha kegiatan eksplorasi air bawah tanah,
pengeboran air bawah tanah, penurapan mata air,
pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanab hanya
dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bupati.

a. izin pemetaan / penelitian / penyelidikan atau
eksplorasi ais bawah tanah;

(3) Prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
akan diatur dengan Peraturan Bupati.



(1) Pengeboran air bawah tanah hanya dapat dilakukan I
Badan usaha yang mempunyai izin Pe 0 ell
Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) dan jU~
telah mendapt Surat Izin Juru Bor (SIJB). mya

(2) Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah
(SIPPAT) dan Izin Juru bor (SIJB) sebagaimana dimaksud
ayat (I) diberikan oleh Bupati setelah mendapat sertifikas'
dan kualifikasi dari Asosiasi dan telah mendapat registras:

~dari LPIK sesuai Perundang-undangan yang berlaku.
I,;!

(3) Prosedur perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur
dalam Peraturan Bupati.

Pasall3 1

~
(1) pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum :1,

dan air rumah tangga sampai batas-hatas tertentu tidak 11

diperlukan izin;

(2) Pengaturan batas-bats tertentu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) di atas ditetapkan Iebih lanjut oleh Bupati
sesuai dengan kewenangannya.

(3) Menunjuk atau menugaskan Dinas Teknis untuk
melaksanakan pemungutan biaya perizinan dan kewajiban
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).

I

(4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan 92) untuk
keperluan air minum rumah tangga, rumah ibadah dan
kegiatan sosiaI.

(5) Besamya biaya perizinan sebagaimana dimaksud ayat (I)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(6) Pemegang izin diwajibkan membuat laporan setiap 3 (tiga)
bulan sekali.

PEMBINAAN, PENGENDALIAN
DAN PENGA WASAN

(1) Dinas Teknis melakukan upaya pembinaan
pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku,

(2) Pengendalian dan pengawasan dalam rangka kegiatan
eksplorasi air bawah tanah, pengboran air bawah tanah,
penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah dan
pencemaran serta kerusakan lingkungan air bawah tanah
dilakukan oleh Dinas Teknis dan masyarakat.

(1) Pemegang izin diwajibkan membayar biaya-biaya
perzinan, yaitu:
a. Izin eksplorasi air bawah tanah;
b. Izin pengeboran air bawah tanah;
c. Izin penurapan mata air;
d. lzin pengambilan air bawah tanah;
e. Izin pengambilan mata air.

(3) Pengawasan pelakasanaan konstruksi sumur produksi
air bawah tanah berpedoman pada pedoman teknis
pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur produksi air
bawah tanah sesuai dengan Keputusan Menteri.

(2) Segal a biaya yang timbul akibat proses perizinan
sebagaimana dimaksud ayat (I) ditanggung oleh pemohon.



Data air bawah tanah yang dapat dari pelaksan
kegiatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat ~
d~n Pasal 13. ayat (2) di5ampaikan kepada Bupati Cq.
Dmas Tekms dengan Tembusan Dinas Propin'
setempat dan Direktur Jenderal. Sl

Dirktorat Jenderal merupakan pusat data informasi air
bawah tanah.

Sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap setiap pelanggan
berupa:

a. Pencabutan sebagaian atau seluruh penelitian dan atau
penyidikan air bawah tanah ek5plorasi air bawah tanah;

b. Pencabutan izin usaha perusahaan pengeboran air bawah
tanah atau izin juru bor;

d. Pencabutan izin pengambilan air bawah tanah atau mata
air, penutupan sumur bor atau penurapan air;

e. Peringatan, teguran atau pembatalan izin sesuai Peraturan
daerah.

(I) Setiap pengambilan air bawah tanah dan atau mata air
yang terbukti menyebabkan tetjadinya kerusakan air
bawah tanah dan lingkungannya di wajibkan melakukan

pemulihan kerusakan yang terjadi dan dikenakan sank .I . . 51
am seSUalperaturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pengambilan/pemanfaatan air bawah tanah yano
ter~ukti meyebabk~n terjadinya kerusakan lingkung~
sekltamya ~ebagaunan~ dirnaksud ayat (l) waj ib
membayar blaya pemulihan dan dikenakan sanksi lain
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(I) ~elain o~eh Pejabat penyidik Umum, penyelidikan atas
tindak pldana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Dae~ ~i. da~at. juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negen Sipil dl Imgkungan Pemerintah Kabupaten Lahat
yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara
setiap tindakan ten tang:

e. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya
kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.



(I) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar
ketentuan dalam peraturan Daerah ini dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
adalah tindak pidana pelanggaran

Semua sumur bor, pengambilan clan pemanfaatan air bawah
tanah dan air pennukaan yang telah ada sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini harns mengikuti ketentuan-ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak
tanggal diundangkan.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Dae~h ini ~kan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatl sepanJang
mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pacta tanggal 30 November 2006

Diundangkan di Labat
pada tanggal 5 Desember 2006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2006 NOMOR 33


