
PPEERREENNCCAANNAAAANN  DDAANN  RREEIIFFIIKKAASSII  PPEEMMBBEERRDDAAYYAAAANN  EEKKOONNOOMMII  
  KKEERRAAKKYYAATTAANN    KKOOTTAA  BBAANNDDUUNNGG  

  
OOlleehh  ::     

HH..  AAddee  SSaaddiikkiinn  AAkkhhyyaaddii  **  
  

AABBSSTTRRAAKKSSII    

PPeennggeemmbbaannggaann  EEkkoonnoommii  RRaakkyyaatt  ppaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  aaddaallaahh  mmeennuummbbuuhhkkaann  ddeemmookkrraassii  eekkoonnoommii..    DDeemmookkrraassii  
eekkoonnoommii  hhaannyyaa  ddaappaatt  bbeerrjjaallaann  ddeennggaann  ddiidduukkuunngg  ddeemmookkrraassii  ppoolliitt iikk..  BBeerrbbaaggaaii  kkeebbiijjaakkaann  eekkoonnoommii  rraakkyyaatt  ssaaaatt  iinnii  
mmaassiihh  ddiibbuuaatt  sseebbaaggaaii  ttiinnddaakkaann  kkoorreekkssii  yyaanngg  jjuuggaa  mmaassiihh  bbeerrssiiffaatt  ssaannggaatt  ““IInnkkrreemmeennttaalliiss””..  AArrttiinnyyaa  sseett iiaapp  ttiinnddaakkaann  
yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  eekkoonnoommii  rraakkyyaatt  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  mmeemmeeccaahhkkaann  mmaassaallaahhnnyyaa  sseeccaarraa  
mmeennddaassaarr..  SSeellaammaa  iinnii  mmaassiihh  tteerrjjaaddii  kkoommiittmmeenn  ddaann  ppeemmiihhaakkaann  nnyyaattaa  kkeeppaaddaa  ppeennggeemmbbaannggaann  eekkoonnoommii  rraakkyyaatt  
ppaattuutt  ddiirraagguukkaann..  BBaannyyaakk  aakkttoorr  yyaanngg  tteerrlliibbaatt  ddaallaamm  ppeerruummuussaann  kkeebbiijjaakkaann  ppeennggeemmbbaannggaann  eekkoonnoommii  rraakkyyaatt  
wwaallaauuppuunn  ttaammppaakknnyyaa  ppeemmeerriinnttaahh  tteettaapp  mmeerruuppaakkaann  aakkttoorr  yyaanngg  tteerrppeennttiinngg..  AAkkttoorr  ppeenndduukkuunngg  ppeennggeemmbbaannggaann  
eekkoonnoommii  rraakkyyaatt  ddii  lluuaarr  ppeemmeerriinnttaahh  mmaassiihh  ssaannggaatt  lleemmaahh  ddaann  ppeerrlluu  ddiippeerrkkuuaatt  eekkssiisstteennssiinnyyaa  sseehhiinnggggaa  ddiihhaarraappkkaann  
ddaappaatt  iikkuutt  bbeerrppeerraann  mmeellaakkuukkaann  ffuunnggssiinnyyaa  sseeccaarraa  lleebbiihh  eeffeekktt iiff  ddaann  ddiirraassaakkaann  kkeehhaaddiirraannnnyyaa  ddii  tteennggaahhtteennggaahh  
kkeelloommppookk  uussaahhaa  kkeecciill  kkooppeerraassii..   

KKaattaa  kkuunnccii  ::  MMeekkaanniissmmee  ppeemmbbiinnaaaann  tteerrppaadduu  ppeenngguuaattaann  kkeelleemmbbaaggaaaann      eekkoonnoommii  kkeerraakkyyaattaann  
  
••  PPeennuulliiss  aaddaallaahh  DDoosseenn  JJuurruussaann  PPeennddiiddiikkaann  LLuuaarr  SSeekkoollaahh  

FFIIPP  UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa,,  mmeerraannggkkaapp    
KKeeppaallaa  PPrrooggrraamm  KKKKNN  ddaann  PPMMMM  LLPPMM  UUPPII    

  

II..   PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

PPaaddaa  ssaaaatt  kkoonnddiissii  kkrriissiiss  bbeerrllaannggssuunngg,,  bbaannyyaakk  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  yyaanngg  mmeennggaallaammii  kkeelleessuuaann  hhaammppiirr  ddii  
sseemmuuaa  lliinnii//sseekkttoorr  rriillll  ddaann  bbeerrddaammppaakk  ppaaddaa  ppeennuurruunnaann  jjuummllaahh  tteennaaggaa  kkeerrjjaa  yyaanngg  ccuukkuupp  tt iinnggggii  sseebbaaggaaii  aakkiibbaatt  ddaarrii  
bbeerrhheennttiinnyyaa  ppeerrppuuttaarraann  uussaahhaa..  MMeennggeemmbbaalliikkaann  sseekkttoorr  iinnii  ppaaddaa  kkoonnddiissii  yyaanngg  sseemmuullaa,,  mmeemmeerrlluukkaann  wwaakkttuu  yyaanngg  
ttiiddaakk  ssiinnggkkaatt,,  tteerruuttaammaa  sseekkaallii  ssaannggaatt  tteerrggaannttuunngg  ppaaddaa  pprroosseess  ppeemmuulliihhaann  ppeerreekkoonnoommiiaann  nnaassiioonnaall  sseeccaarraa  
kkeesseelluurruuhhaann..        

PPeettaa  ppeerreekkoonnoommiiaann  yyaanngg  ssuurraamm  iinnii  aakkaann  tteerruuss  bbeerrkkeeppaannjjaannggaann  ddaann  iimmbbaassnnyyaa  ddiirraassaakkaann  ppuullaa  oolleehh  KKoottaa  
BBaanndduunngg    sseebbaaggaaii  IIbbuukkoottaa  PPrroovviinnssii  JJaawwaa  BBaarraatt  yyaanngg  ddiihhuunnii  oolleehh  22,,55  jjuuttaa  jj iiwwaa,,  mmeerruuppaakkaann  kkoottaa  bbeerrppeenndduudduukk  
ssaannggaatt  ppaaddaatt..  KKrriissiiss  eekkoonnoommii  yyaanngg  tteennggaahh  bbeerrllaannggssuunngg  iinnii,,   tteellaahh  mmeenngguubbaahh  ttaattaannaann  ppeerriillaakkuu  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  
kkooppeerraassii  ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg..  PPeerrkkeemmbbaannggaann  eekkoonnoommii  mmaassyyaarraakkaatt  ppaaddaa  sseekkttoorr  iinnffoorrmmaall,,  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  ddaann  
kkooppeerraassii  mmeennuunnjjuukkaann  aaddaannyyaa  pprroosseess  mmaarrjj iinnaalliissaassii  ddaann  kkeesseennjjaannggaann  yyaanngg  mmaakkiinn  bbeessaarr  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk  
eekkoonnoommii  kkuuaatt,,  ddaammppaakk  ppoollaa  pprroodduukkssii  ddiissttrriibbuussii  yyaanngg  mmeennggaarraahh  ppaaddaa  ppoollaa  mmoonnooppoolliisstt iikk  kkaarrtteell..  KKeelloommppookk  
ppeenngguussaahhaa  mmaarrggiinnaall  tteerrsseebbuutt  cceennddeerruunngg  mmeenniinnggkkaatt,,  sseebbaaggaaii  ddaammppaakk  kkeelleemmaahhaann  mmaannaajjeemmeenn  uussaahhaa,,  kkuuaalliittaass  
ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa,,  ppeerrmmooddaallaann,,  ppeemmaassaarraann,,  aakksseess  aallookkaassii  iinnvveessttaassii  ddaann  kkrreeddiitt ,,  sseerrttaa    lleemmaahhnnyyaa  ppeemmbbiinnaaaann  
ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann..  

TTiiddaakk  ddaappaatt  ddiissaannggkkaall  llaaggii  bbaahhwwaa  ddaallaamm  kkoonnsstteellaassii  ddiinnaammiikkaa  ppeerreekkoonnoommiiaann  gglloobbaall  yyaanngg  sseemmaakkiinn  kkoommpplleekkss  
ddaann  kkoommppeettiitt iiff   ,,  tteellaahh  tteerrjjaaddii  ppeerruubbaahhaann  yyaanngg  ccuukkuupp  ffuunnddaammeennttaall  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  eekkoonnoommii  mmaassyyaarraakkaatt,,  ddaann  
tteellaahh  mmeellaakkhhiirrkkaann  nniillaaiinniillaaii  bbaarruu,,  kkeebbuuttuuhhaann  bbaarruu,,  ddaann  pprriillaakkuu  eekkoonnoommii  bbaarruu  yyaanngg  hhaarruuss  mmeennddaappaatt  ppeerrhhaatt iiaann  ddaarr ii  
pprriivvaattee  sseeccttoorr..  DDaallaamm  kkoonntteekkss  iinnii  sseett iiaapp  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  hhaarruuss  mmaammppuu  bbeerrssaaiinngg  ddaallaamm  mmaarrkkeett  
ppoowweerr  ddeennggaann  mmeenncciippttaakkaann  bbeerrbbaaggaaii  kkeeuunngggguullaannnnyyaa..  HHaall  tteerrsseebbuutt  mmeennggiissyyaarraattkkaann  bbaahhwwaa  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  
ddaayyaa  ssaaiinnggnnyyaa  sseett iiaapp  ppeerruussaahhaaaann  hhaarruuss  sseellaalluu  mmeenniinnggkkaattkkaann  pprrooffiill  ddiirrii  sseebbaaggaaii  bbaaggiiaann  ddaarrii   ccoorrppoorraattee  ccuullttuurree..  
DDiiaannttaarraannyyaa  ddeennggaann  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkeemmaammppuuaann  ssaammppaaii  ddeennggaann  iinntteerrnnaall  ppeerruussaahhaaaann  yyaanngg  mmaakkiinn  kkrreeaattiiff  ddaann  
pprroodduukkttiiff  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  ppeennggeettaahhuuaann,,  ppeennggaallaammaann,,  ddaann  wwaawwaassaann  sseerrttaa  bbeerroorriieennttaassii  nniillaaii  ccoorrppoorraattee  ccuullttuurree  
mmooddeerrnn..  

EEsseennssii  ddaann  eekkssiisstteennssii  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  ddaallaamm  ppeerreekkoonnoommiiaann  ddii  kkoottaa  BBaanndduunngg    tt iiddaakk  ddiirraagguukkaann  llaaggii..  
UUssaahhaa  kkeecciill    ddaann  kkooppeerraassii  tteerrsseebbaarr  ddii  eennaamm  wwiillaayyaahh  KKoottaa  BBaanndduunngg  tteellaahh  mmaammppuu  mmeennyyeerraapp  ssuummbbeerr  ddaayyaa  ddaann  
tteennaaggaa  llookkaall..  BBeerrddaassaarrkkaann  ssuurrvveeyy  yyaanngg  ddllaakkuukkaann  ddii  llaappaannggaann  jjuummllaahh  tteennaaggaa  kkeerrjjaa  yyaanngg  tteerrsseerraapp  mmeellaalluuii  uussaahhaa  iinnii  
ccuukkuupp  tt iinnggggii..   

AAmmbbiivvaalleennssii  tteerrhhaaddaapp  kkeemmaammppuuaann  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  ddeennggaann  bbeerrbbaaggaaii  ffeennoommeennaannyyaa  tteerruuss  
bbeerrmmuunnccuullaann  sseejjaallaann  ddeennggaann  ddiinnaammiikkaa  ppeerrkkeemmbbaannggaann  sseekkttoorr  llaaiinn  ddiibbiiddaanngg    eekkoonnoommii..  SSeeccaarraa  ssttrruukkttuurraall  uussaahhaa  
kkeecciill    ddaann  kkooppeerraassii  ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg  ppaaddaa  uummuummnnyyaa    mmaassiihh  mmeemmiill iikkii  kkeellaammaahhaann  kkllaassiikk,,  sseeppeerrttii  kkeelleemmaahhaann  
ddiibbiiddaanngg  mmaannaajjeemmeenn,,  oorrggaanniissaassii,,  ppeennggeennddaalliiaann  mmuuttuu,,  kkeemmaammppuuaann  mmeennggaaddooppssii  ((aalliihh))  tteekknnoollooggii,,   ddaann  ppeenngguuaassaaaann  
tteekknnoollooggii,,  kkeessuulliittaann  mmeennccaarrii  ppeerrmmooddaallaann,,  tteennaaggaa  kkeerrjjaa  mmaassiihh  llookkaall,,  tteerrbbaattaassnnyyaa  aakksseess  tteerrhhaaddaapp  ppaassaarr..          

OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  ddiippeerrlluukkaann  ddaattaa  bbaassee  uunnttuukk  aannaalliissiiss  ppeennggeemmbbaannggaann  ddaann  rreennccaannaa  ssttrraatteeggii  aalltteerrnnaattiiff   
ppeennaannggaannaann  mmeellaalluuii  mmooddeellmmooddeell  aalltteerrnnaattiiff    yyaanngg  rreelleevvaann  ddeennggaann  mmaassaallaahh  ddaann  ppootteennssii  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  
yyaanngg  aaddaa  ddii  wwiillaayyaahh  kkoottaa  BBaanndduunngg..  DDaattaa  ddaassaarr  iinnii  ppeerrlluu  ddiillaaccaakk  ddeennggaann  hhaarraappaann  ddaappaatt  tteerriiddeenntt iiffiikkaassii  kkoonnddiiss ii  
oobbyyeekkttiiff  jjeenniiss  ddaann  rraaggaamm,,  mmaassaallaahh,,  ppootteennssii  uussaahhaa  kkeecciill  kkooppeerraassii  bbeerrddaassaarrkkaann  kkeewwiillaayyaahhaann,,  mmeemmbbuuaatt  ddaattaa  bbaassee  
uunnttuukk  ppeemmeettaaaann//ppeennyyeebbaarraann  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii,,  mmeennggaannaalliissiiss  kkaajj iiaann  ppeennggeemmbbaannggaann  uussaahhaa  kkeecciill  //   
kkooppeerraassii  ddaarrii  bbeerrbbaaggaaii  kkoommppoonneenn    mmeennuurruutt  mmaattrriikkuullaassii   aannaalliissiiss  SSWWOOTT    ((aannaalliissiiss  kkeekkuuaattaann,,  kkeelleemmaahhaann,,  ppeelluuaanngg,,  
kkeennddaallaa  ddaann  ttaannttaannggaann)),,  sseehhiinnggggaa  ddiippeerroolleehh  ddaattaa  kkaarraakktteerriissttiikk  ddaann  pprrooffiill  kkooppeerraassii  //  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  yyaanngg  lleennggkkaapp  
ddaann  llaayyaakk  ddiikkeemmbbaannggkkaann,,  sseekkaalliigguuss  ddaappaatt  mmeerreennccaannaakkaann  aalltteerrnnaattiiff  mmooddeell    ssttrraatteeggii  ppeennaannggaannaann  sseerrttaa  



ppeennggeemmbbaannggaann  uussaahhaa  kkeecciill  //  kkooppeerraassii,,  sseessuuaaii  ddeennggaann  mmaassaallaahh,,  ppootteennssii,,  ddaann  kkoonnddiissii  oobbyyeekkttiiff  ddii          llaappaannggaann  
bbeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  ssttuuddii  iiddeenntt iiffiikkaassii  ddaann  kkaajj iiaann  mmeennddaallaamm..    

DDaallaamm  UUnnddaannggUUnnddaanngg  NNoo..  99//11999955  tteennttaanngg  UUssaahhaa  KKeecciill  tteerrccaannttuumm  ppaaddaa  ppaassaall  ssaattuu    yyaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  
uussaahhaa  kkeecciill  aaddaallaahh  kkeeggiiaattaann  eekkoonnoommii  rraakkyyaatt  yyaanngg  bbeerrsseekkaallaa  kkeecciill  ddaann  mmeemmeennuuhhii  kkrriitteerriiaa  kkeekkaayyaaaann    bbeerrssiihh  aattaauu  
hhaassiill  ppeennjjuuaallaann  ttaahhuunnaann  sseerrttaa  kkeeppeemmiilliikkaann..    

BBeebbeerraappaa  ddiiff iinniissii  sseekkttoorr  uussaahhaa  kkeecciill  yyaanngg  jjuuggaa  mmeemmiilliikkii  cciirr iicciirr ii  kkhhuussuuss,,  kkrriitteerriiaa  iinnii  bbeerrbbeeddaabbeeddaa  tteerrggaannttuunngg  
ppaaddaa  ffookkuuss  ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  ddiittuujjuu..  RRuummuussaannnnyyaa  aaddaallaahh  ppeemmbbaattaassaann  nniillaaii  iinnvveessttaassii  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  sseebbaaggaaii  
kkrriitteerriiaa  bbaaggii  uussaahhaa  kkeecciill,,   sseeccaarraa  uummuumm  kkuurraanngg  mmeemmbbeerriikkaann  ggaammbbaarraann  uunnttuukk  sseelluurruuhh  iinndduussttrrii    yyaanngg  tteerrggoolloonngg  
kkeecciill..  KKrriitteerriiaa  kkuuaannttiittaattiiff  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ddaallaamm  rruuppiiaahh    sseebbaaggaaii  ppeemmbbaattaassaann  kkrriitteerriiaa  uussaahhaa  kkeecciill  ppaaddaa  wwaakkttuu  
tteerrtteennttuu,,  ddeennggaann  tteerrjjaaddiinnyyaa    ppeerrkkeemmbbaannggaann  nniillaaii  uuaanngg..        

KKrriitteerriiaa  uussaahhaa  kkeecciill  ddaarr ii  bbeerrbbaaggaaii  IInnssttaannssii  ddiiaannttaarraannyyaa  ((11))  BBiirroo  PPuussaatt  SSttaatt iissttiikk  ddiilliihhaatt  ddaarrii  aassppeekk  tteennaaggaa  kkeerrjjaa  
iinndduussttrrii  kkeecciill  55  ––  1199  oorraanngg  ddaann  iinndduussttrrii  rruummaahh  ttaannggggaa  <<  ddaarrii  55  oorraanngg;;  ((22))  DDeeppaarrtteemmeenn  PPeerriinndduussttrriiaann  ddiilliihhaatt  ddaarr ii  
kkaatteeggoorrii  ffiinnaannssiiaall  ((11999900))  nniillaaii  aasssseett  ttiiddaakk  tteerrmmaassuukk  rruummaahh  ddaann  ttaannaahh  <<  RRpp..  660000  jjuuttaa;;  ((33))  BBaannkk  IInnddoonneessiiaa  ((11999900))  
nniillaaii  aasssseett  ttiiddaakk  tteerrmmaassuukk  bbaanngguunnaann  <<  RRpp..  660000  jjuuttaa;;  ((44))  DDeeppaarrtteemmeenn  PPeerrddaaggaannggaann  ddaarrii    aassppeekk  ff iinnaannssiiaa ll  
mmaakkssiimmuumm  mmooddaall  aakkttiiff  uunnttuukk  uussaahhaa  ddaaggaanngg  <<  RRpp..  2255  jjuuttaa;;  ((55))  KKaammaarr  DDaaggaanngg  ddaann  IInndduussttrrii  ddiilliihhaatt  ddaarrii  aassppeekk  
ffiinnaannssiiaallnnyyaa  uunnttuukk  ppeerrddaaggaannggaann  mmooddaall  aakkttiiff    <<  RRpp..  115500  jjuuttaa,,  ttuurrnn  oovveerr  <<  RRpp..  660000  JJuuttaa,,  ppeerrttaanniiaann  mmooddaall  aakkttiiff  <<  RRpp..  
115500  JJuuttaa,,  ttuurrnn  oovveerr  <<  RRpp..  660000  JJuuttaa,,  kkoonnssttrruukkssii  mmooddaall  aakkttiiff  <<  RRpp..  225500  jjuuttaa  ddaann  ttuurrnn  oovveerr  <<  RRpp..  11  MMiillyyaarr..        

IInnddiikkaattoorr  llaaiinn  ddaarr ii  uussaahhaa  kkeecciill  ((MMiittzzeerrgg,,11999922))  mmeennddeeffiinniissiikkaann  uussaahhaa  kkeecciill  sseebbaaggaaii  oorrggaanniissaassii  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  
eennttrreepprreennuuaall  oorrggaanniizzaatt iioonn  ddeennggaann  cciirr ii  ((11))  oorrggaanniissaassii  mmeerreekkaa  ssaannggaatt  sseeddeerrhhaannaa;;  ((22))  mmeemmppuunnyyaaii  kkaarraakktteerr  kkhhaass;;  ((33))  
ttaannppaa  eellaabboorraassii;;   ((44))  ttaannppaa  ssttaaff  yyaanngg  bbeerrlleebbiihhaann;;  ((55))    ppeemmbbaaggiiaann  kkeerrjjaa  yyaanngg  kkeenndduurr;;  ((66))  mmeemmiilliikkii  hhiirraarrkkii  mmaannaajjeerr  
kkeecciill;;  ((77))  aakktt iivviittaass  hhaannyyaa  sseeddiikkiitt   yyaanngg  ddiiffoorrmmaallkkaann;;  ((88))  ssaannggaatt  sseeddiikkiitt  mmeenngggguunnaakkaann  pprroosseess  ppeerreennccaannaaaann  ddaann,,  ((99))  
jjaarraanngg  sseekkaallii  mmeennggaaddaakkaann  ppeellaatt iihhaann  kkaarryyaawwaann  ddaann  mmaannaajjeerr;;  ((1100))  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  ssuulliitt   mmeemmbbeeddaakkaann  aannttaarraa  aasseett  
pprriibbaaddii  ddeennggaann  aasseett  ppeerruussaahhaaaann..  DDii  AAmmeerriikkaa  SSeerriikkaatt  mmeennuurruutt  SSmmaallll  BBuussiinneessss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddiitteennttuukkaann  
bbeerrddaassaarrkkaann  jjuummllaahh  ppeennjjuuaallaann  uunnttuukk  sseekkttoorr  jjaassaa  ddaann  kkaarryyaawwaann  uunnttuukk  sseekkttoorr  mmaannuuffaakkttuurr..  UUnnttuukk  sseekkttoorr  iinndduussttrr ii  
mmaannuuffaakkttuurr  ddiiaannggggaapp  sseekkttoorr  uussaahhaa  kkeecciill  jj iikkaa  kkaarryyaawwaannnnyyaa  ddiibbaawwaahh  11..550000  oorraanngg..  DDii  PPrraanncciiss  mmeenngggguunnaakkaann  
jjuummllaahh  kkaarryyaawwaann  jj iikkaa  kkaarryyaawwaann  kkuurraanngg  ddaarrii  1100  oorraanngg  ddiiaannggggaapp  ppeerruussaahhaaaann  ssaannggaatt  kkeecciill..   JJiikkaa  mmeemmiilliikkii  1100  ––  4400  
kkaarryyaawwaann  ddiiaannggggaapp  ppeerruussaahhaaaann  kkeecciill,,  ddaann  ppeerruussaahhaaaann  mmeenneennggaahh  ddiiaannggggaapp  jj iikkaa  mmeemmiilliikkii  5500  ––  550000  oorraanngg..  JJiikkaa    
kkaarryyaawwaann  lleebbiihh  ddaarrii  550000  oorraanngg  tteerrggoolloonngg  ppeerruussaahhaaaann  bbeessaarr..    
            PPeerrkkeemmbbaannggaann  eekkoonnoommii  mmaassyyaarraakkaatt  ddii  sseekkttoorr  iinnffoorrmmaall  ((uussaahhaa  kkeecciill))  //  KKooppeerraassii))  ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg  
mmeennuunnjjuukkaann  aaddaannyyaa  pprroosseess  mmaarrggiinnaalliissaassii  ddaann  kkeesseennjjaannggaann  yyaanngg  mmaakkiinn  bbeessaarr  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk  eekkoonnoommii  kkuuaatt,,  
ddaammppaakk  ppoollaa  pprroodduukkssii    ddiissttrriibbuussii  yyaanngg  mmeennggaarraahh  ppaaddaa  ppoollaa  mmoonnooppoolliisstt iikk  kkaarrtteell..   KKeelloommppookk  uussaahhaa  kkeecciill  ddiikkoottaa  
BBaanndduunngg  ddaallaamm  ssiittuuaassii  kkrriissiiss  eekkoonnoommii  sseeppeerrttii   sseekkaarraanngg  iinnii  cceennddeerruunngg  mmeennuurruunn,,  sseebbaaggaaii  ddaammppaakk  kkeelleemmaahhaann  
mmaannaajjeemmeenn  uussaahhaa,,  kkuuaalliittaass  SSDDMM,,  ppeerrmmooddaallaann,,  ppeemmaassaarraann,,  aakksseess  aallookkaassii   iinnvveessttaassii  ddaann  kkrreeddiitt,,   sseerrttaa  lleemmaahhnnyyaa  
ppeemmbbiinnaaaann  ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann..  
            PPeerrttuummbbuuhhaann  eekkoonnoommii  ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg  ttiiddaakk  tteerrlleeppaass  ddaarrii  ppeerraannaann  bbeerrbbaaggaaii  sseekkttoorr  ddiiddaallaamm  
mmeennggeemmbbaannggkkaann  ppootteennssiinnyyaa  uunnttuukk  mmeewwuujjuuddkkaann  nniillaaii  ttaammbbaahh  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeennttuukkaann  nniillaaii  pprroodduukk  ddoommeesstt iikk  
rreeggiioonnaall  bbrruuttoo..  PPootteennssii  eekkoonnoommii  yyaanngg  ccuukkuupp  mmeennoonnjjooll  ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg  ssaammppaaii  ssaaaatt  iinnii  mmaassiihh  ddiiddoommiinnaassii  oolleehh  
sseekkttoorr  ppeerrddaaggaannggaann  ((3333,,7733%%)),,  SSeekkttoorr  iinndduussttrrii  ppeennggoollaahhaann  ((2222,,2266%%))  ddaann  sseekkttoorr  jjaassaajjaassaa  ((1133,,7711%%))..  
PPeerrkkeemmbbaannggaann  ddaann  ppeerrttuummbbuuhhaann  iinndduussttrrii  ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg  mmeemmppeerrlliihhaattkkaann  ppeenniinnggkkaattaann  yyaanngg  ccuukkuupp  mmaannttaapp..  
JJuummllaahh  iinndduussttrrii  tteellaahh  bbeerrkkeemmbbaanngg  ddeennggaann  ppeessaatt  ttaahhuunn  11999955  ssaajjaa  443333  uunniitt   uussaahhaa  ddeennggaann  ttoottaall  iinnvveessttaassii  sseebbeessaarr    
2244..001177..5599  jjuuttaa  rruuppiiaahh  ddaann  mmeennyyeerraapp  tteennaaggaa  kkeerrjjaa  sseebbaannyyaakk  66..664477  oorraanngg..  SSeemmeennttaarraa  kkeelloommppookk  iinndduussttrrii   kkeeccii ll  
tteerrmmaassuukk  ffoorrmmaall  ddaann  nnoonnffoorrmmaall  sseebbaannyyaakk  99..557733  uunniitt  uussaahhaa  ((LLaappoorraann  PPeerriinnddaagg  KKoottaa  BBaanndduunngg,,  11999988))..  
  

IIII..  KKOONNDDIISSII  OOBBJJEEKKTTIIFF  UUSSAAHHAA  KKEECCIILL  DDII  KKOOTTAA  BBAANNDDUUNNGG  

DDiinnaammiikkaa  UUssaahhaa  kkeecciill  ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg  ccuukkuupp  ppeessaatt  wwaallaauuppuunn  aakkhhiirraakkhhiirr  iinnii  ddiillaannddaa  kkrriissiiss  eekkoonnoommii  yyaanngg  
ssaannggaatt  ddaahhssyyaatt  ddaann  bbeerrddaammppaakk  bbeessaarr  ppaaddaa  uussaahhaa  kkeecciill..  KKeennddaatt iippuunn  ddeemmiikkiiaann  tteettaapp  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  bbeerrttaahhaann  
ttaannppaa  tteerrggooyyaahhkkaann  //   tteerrppeennggaarruuhh  kkrriissiiss  tteerrsseebbuutt..  YYaanngg  mmeennaarriikk  ddaarrii    uussaahhaa  kkeecciill  ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg  aaddaallaahh  jjaarraanngg  
mmeemmppuunnyyaaii  ppeerreennccaannaaaann  tteerrttuulliiss  mmeennggaakkiibbaattkkaann  ppeerruussaahhaaaann  kkeecciill  tt iiddaakk  ddaappaatt  mmeemmuussaattkkaann  sseeggaallaa  tteennaaggaa  ddaann  
ddaayyaa  uunnttuukk  mmeennccaappaaii  ssaassaarraann  yyaanngg  ppaalliinngg  mmeenngguunnttuunnggkkaann..  AAkkiibbaattnnyyaa  ttiiddaakk  bbiissaa  mmeenngguukkuurr  sseeccaarraa  ppaasstt ii  aappaakkaahh  
bbeerrhhaassiill,,  ggaaggaall,,  aattaauu  ssuukksseess..  BBaannyyaakk  llaattaarr  bbeellaakkaanngg  yyaanngg  mmeemmppeennggaarruuhhii  ssiikklluuss  ppeerrkkeemmbbaannggaann  uussaahhaa  kkeecciill,,   
ddiilliihhaatt  ddaarrii  aassppeekk  kkuuaalliittaass  uussaahhaannyyaa  mmaassiihh  ppeerrlluu  ppeemmbbiinnaaaann  sseeccaarraa  iinntteennssiiff..           

PPootteennssii  ddaann  ppeelluuaanngg  hhiidduupp  ppeerruussaahhaaaann  kkeecciill  //  KKooppeerraassii    ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg  ssaannggaatt  bbeessaarr  ddaann  ppeennuuhh  hhaarraappaann,,  
aassaallkkaann  mmeerreekkaa  mmaauu  mmeemmbbuukkaa  ddiirrii   ddaann  mmeemmppeerrbbaahhaarruuii   ddiirrii,,  sseerrttaa  mmeennyyeessuuaaiikkaann  ggeerraakk  hhiidduupp  uussaahhaannyyaa  ddeennggaann  
ddaassaarrddaassaarr  mmaannaajjeemmeenn  mmooddeerrnn..  TTeerruunnggkkaapp  jjuuggaa  bbaahhwwaa  ppeerraannaann  ppeerruussaahhaaaann  kkeecciill  ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg  MMuuttaatt iiss  
mmuuttaannddiiss  ((ssaalliinngg  bbeerrkkaaiittaann))  ddeennggaann  eekkssiisstteennssii  eekkoonnoommii  rreeggiioonnaall  JJaawwaa  BBaarraatt  ddaann  mmaakkrroo  tt iinnggkkaatt  NNaassiioonnaall  yyaanngg  
sseekkaalliigguuss  mmeerruuppaakkaann  sseennddii  ppeenntt iinngg  aattaauu  ttuullaanngg  ppuunngggguunngg  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  dduunniiaa  uussaahhaa  ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg..    

DDaarrii  kkeennyyaattaaaann  tteerrsseebbuutt,,  mmeennjjaaddii  jjeellaass  ddaann  ssuuddaahh  ttiibbaa  wwaakkttuunnyyaa  mmeennggaannaalliissiiss  kkeehhiidduuppaann  ppeerruussaahhaaaann  kkeeccii ll  
ddaann  kkooppeerraassii  ssaaaatt  iinnii  sseekkaalliigguuss  mmeennggaannaalliissiiss    mmaassaa  ddeeppaannnnyyaa  sseeccaarraa  lluuggaass  ddaann  ggaammbbllaanngg..  AAppaabbiillaa  uussaahhaa  kkeeccii ll  
ddaann  kkooppeerraassii  ccuukkuupp  ppootteennssiiaall  ddaann  ppeennuuhh  hhaarraappaann  mmaakkaa  ddeemmii  aannccaannggaann  kkeemmaassaa  ddeeppaann  aaddaa  bbaaiikknnyyaa  kkiittaa  aannaalliissiiss  
bbeerrbbaaggaaii  kkeekkuuaattaann  ddaann  kkeelleemmaahhaann  uussaahhaa  kkeecciill//kkooppeerraassii  ssaaaatt  iinnii  sseerrttaa  bbaaggaaiimmaannaa  pprroossppeekk  mmaassaa  ddeeppaannnnyyaa..  

DDaarrii  hhaassiill   aannaalliissiiss  iinnii  kkiittaa  ddaappaatt  mmeemmbbuuaatt  ppeerrhhiittuunnggaann  tteennttaanngg    bbaaggaaiimmaannaa  mmeerreennccaannaakkaann  mmaassaa  ddeeppaann  
ppeerruussaahhaaaann  kkeecciill//  kkooppeerraassii,,  ddaann  bbaaggaaiimmaannaa  ccaarraa  mmeennggaattaassii   kkeelleemmaahhaann  yyaanngg  aaddaa  sseerrttaa  bbaaggaaiimmaannaa  mmeewwuujjuuddkkaann  
rreennccaannaa  kkeehhiidduuppaann  mmaassaa  ddeeppaannnnyyaa..  PPeenneerrooppoonnggaann  sseeccaarraa  lluuggaass  iinnii  ddaappaatt  ddiippaakkaaii  sseebbaaggaaii  bbaahhaann  ppeerrttiimmbbaannggaann  
bbaaggii  ppaarraa  ppeemmbbiinnaa  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill//  kkooppeerraassii  sseekkaalliigguuss  sseebbaaggaaii  mmaassuukkaann  kkoonnkkrriitt  bbaaggii  mmeerreekkaa  yyaanngg  bbeerrggeerraakk  ddii  
ppeerruussaahhaaaann  kkeeccii ll..   SSeebbaabb,,  ppaaddaa  aakkhhiirrnnyyaa  kkeebbeerrhhaassii llaann  aattaauu  ssuukksseess  uussaahhaa  kkeecciill//kkooppeerraassii ,,  bbeessaarr  aarrtt iinnyyaa  bbaaggii  
kkaarryyaawwaann  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt,,  sseekkaalliigguuss  mmeennjjaaddii  ssuummbbaannggaann  kkoonnkkrriitt  bbaaggii  kkeemmaajjuuaann  eekkoonnoommii  ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg..  



MMaassaallaahh  bbeessaarr  yyaanngg  ddiihhaaddaappii  uussaahhaa  kkeecciill  //kkooppeerraassii    ssaaaatt  iinnii  ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg  aaddaallaahh    kkeetteerrbbaattaassaann  ddaannaa  
uunnttuukk  mmooddaall  kkeerrjjaa    aattaauu  iinnvveessttaassii  ((ppeerrlluuaassaann  kkaappaassiittaass  pprroodduukkssii)),,  tteekknnoollooggii,,  ddaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  ddeennggaann  
kkuuaalliittaass  yyaanngg  bbaaiikk,,  ddaann  kkeessuulliittaannkkeessuulliittaann  ddaallaamm  pprroosseess  ppeemmaassaarraann  ddaann  ppeennggaaddaaaann  bbaahhaann  bbaakkuu..  

AAnnaalliissiiss  kkeekkuuaattaann  ddaann  ppootteennssii  uussaahhaa  kkeecciill//kkooppeerraassii  ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg,,  yyaanngg  ttaanngggguuhh  ddaann  bbeerruummuurr  ppaannjjaanngg  
ssaaaatt  iinnii  tteellaahh  ddiimmuullaaii  ddaarrii  uussaahhaa  kkeecciillkkeecciillaann  yyaanngg  ssuukksseess  kkaarreennaa  bbeerrbbaaggaaii  ffaakkttoorr,,  sseeppeerrttii  kkeejjeelliiaann,,  kkeecceerrmmaattaann  
mmeennggaannaalliissiiss  ssii ttuuaassii,,  tteekkuunn,,  hheemmaatt,,  mmaammppuu  mmeennggaaddaakkaann  ppeemmbbaahhaarruuaann,,  ppeemmbbiinnaaaann  kkaarryyaawwaann  yyaanngg  tteerruuss  
mmeenneerruuss,,  mmeennggiikkuuttii  ppeennddiiddiikkaann,,  ddaann  ddaallaamm  bbeebbeerraappaa  hhaall  ddiisseebbuutt  jjuuggaa  kkaarreennaa  ““nnaassiibb  bbaaiikk””..  

TTaannttaannggaann  yyaanngg  ddiirraassaakkaann  oolleehh  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  ddaallaamm  mmeenngghhaaddaappii  ppeerrssaaiinnggaann  ddiimmaannaa  
sseelleerraa  mmaassyyaarraakkaatt    lleebbiihh  mmeennyyuukkaaii  pprroodduukkpprroodduukk  iimmppoorrtt  aattaauu  bbuuaattaann  IInndduussttrrii  MMeenneennggaahh  BBeessaarr  ((IIMMBB))    yyaanngg  
ssuuddaahh  mmeemmiilliikkii  mmeerrkk  tteerrkkeennaall,,   sseellaaiinn  ddiibbuukkaannyyaa  ppeerrddaaggaannggaann  bbeebbaass  ddii  eerraa  gglloobbaall  iinnii,,  aakkaann  sseemmaakkiinn  mmeennaannttaanngg  
ppaarraa  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill//kkooppeerraassii..  DDeerreegguullaassii  PPPP2200//9944  mmeenncciippttaakkaann  lliibbeerraalliissaassii  ppaassaarr,,  iikklliimm  bbiissnniiss  ddaann  ppeerrssiinnggaann    
sseemmaakkiinn  kkeettaatt..  FFaakkttoorr  ssiittuuaassii  eekksstteerrnnaall  sseeppeerrttii  ppoolliitt iikk,,  kkeebbiijjaakkaann  ppeemmbbaanngguunnaann,,  kkeebbiijjaakkaann  ddeerreegguullaassii,,  aassppeekk  
ssoossiiaall  bbuuddaayyaa,,  kkoollaabboorraattoorr,,  kkoommppeettiittoorr,,  ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann  tteekknnoollooggii  mmeemmbbeerriikkaann  ppeelluuaanngg  sseekkaalliigguuss  ttaannttaannggaann  
bbaaggii  uussaahhaa  kkeecciill//kkooppeerraassii    

KKeekkuuaattaann  ddaann  ppootteennssii  uussaahhaa  kkeecciill//  kkooppeerraassii  bbeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  ssttuuddii  ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg  aannttaarraa  llaaiinn      ::  ((11))  
ssaannggaatt  ppaaddaatt  kkaarryyaa;;  ((22))  sseeddeerrhhaannaa  ttrraaddiissiioonnaall  sskkiillllss;;  ((33))  pprroodduukknnyyaa  bbeerrnnuuaannssaa  kkuullttuurr;;  ((44))  mmeennggggaannttuunnggkkaann  ppaaddaa  
mmooddaall  sseennddiirrii  ddaann  ppiinnjjaammaann  ddaarrii  ssuummbbeerr  iinnffoorrmmaall..  DDiimmeennssii  llaaiinn  ddaarrii  kkeekkuuaattaann  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  aaddaallaahh  ((11))  
ppeennggaallaammaann  bbiissnniiss  sseeddeerrhhaannaa;;  ((22))  ttiiddaakk  bbiirrookkrraattiiss  ddaann  mmaannddiirr ii;;  ((33))  cceeppaatt  ttaannggggaapp  ddaann  fflleekkssiibbeell;;  ((44))  ccuukkuupp  
ddiinnaammiiss,,  uulleett,,   ddaann  mmaauu  kkeerrjjaa  kkeerraass;;  ddaann  ((55))  ttiiddaakk  bboorrooss..  

KKeelleemmaahhaann//mmaassaallaahh  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  bbeerrddaassaarrkkaann  kkaajj iiaann  hhaassiill  ssttuuddii  llaappaannggaann  ddii  eennaamm  wwiillaayyaahh  
ppaaddaa  uummuummnnyyaa  tteerrbbeennttuurr  ppaaddaa  ::   ((11))    kkeetteerrbbaattaassaann  mmooddaall  ddaann  kkeessuulliittaann  ppeemmaassaarraann  ((4466,,99%%));;    ((22))  kkuurraanngg  kkeeaahhlliiaann  
ddaallaamm  mmeennggeelloollaa  tteekknniikk  pprroodduukkssii,,  tteennaaggaa  aahhllii  ssuulliitt  ddiiccaarrii  ((3388,,9900%%));;  ((33))  kkeessuulliittaann  ddaallaamm    ppeennggaaddaaaann  bbaahhaann  bbaakkuu    
((1188,,2200%%))  HHaassiill  aannaalliissiiss  ppaaddaa  kkoonntteekkss  ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  ddiihhaaddaappii  uussaahhaa  kkeecciill  //kkooppeerrssii..    

KKeessuulliittaann  yyaanngg  ddiihhaaddaappii  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  jjuuggaa  mmeennccaakkuupp  iinnffoorrmmaassii  mmeennggeennaaii  ppeerruubbaahhaann  ddaann  
ppeelluuaanngg  ppaassaarr//mmaannaajjeemmeenn  ppaassaarr  yyaanngg  aaddaa  ddiiddaallaamm  mmaauuppuunn  ddii  lluuaarr  nneeggeerrii,,   ddaannaa  uunnttuukk  ppeemmbbiiaayyaaaann  ddiissttrriibbuuss ii    
ppeemmaassaarraann,,  ddaann  pprroommoossii  ppeennggeettaahhuuaann//  wwaawwaassaann  ppeenngguussaahhaa  mmeennggeennaaii  bbiissnniiss,,  ddaann  aakksseess  ffaassiilliittaass  uunnttuukk    
kkoommuunniikkaassii  ssaannggaatt  tteerrbbaattaass..  DDeennggaann  kkeetteerrbbaattaassaann  iinnii  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  ssaannggaatt  tteerrggaannttuunngg  ppaaddaa  
ppeeddaaggaanngg//ppeenngguummppuull  kkeelliilliinngg//ppeemmiilliikk  ggrroossiirr..  PPeerraannaann  kkooppeerraassii  ddaallaamm  ppeennyyaalluurraann  bbaahhaann  bbaakkuu  ssaannggaatt  kkeecciill..   

KKeessuulliittaann//kkeelleemmaahhaann  iinnii  aakkhhiirrnnyyaa  mmeemmbbeennttuukk  lliinnggkkaarraann  kkeetteerrbbeellaakkaannggaann  yyaanngg  tt iiddaakk  bbeerruujjuunngg    ppaannggkkaall  
aannttaarraa  llaaiinn  ::    ccaarraa  pprroodduukkssii  ttrraaddiissiioonnaall,,  hhaassiill  pprroodduukkssii  sseeddeerrhhaannaa  ddaann  sseeddiikk iitt ,,  kkeeuunnttuunnggaann  kkeecciill,,  mmooddaall  ttiiddaakk  ccuukkuupp  
ddaann  tt iiddaakk  aaddaa  jjaammiinnaann,,  ttiiddaakk  aaddaa  iinnvveessttaassii  bbaarruu,,  ppeerraallaattaann  sseeddeerrhhaannaa,,  ppeennddiiddiikkaann  rreennddaahh,,  mmuuttuu  bbaahhaann  bbaakkuu  
rreennddaahh..  SSeeddaannggkkaann  ppeennggaarruuhh  ppeennggaarruuhh  ddaarrii  lluuaarr  aaddaallaahh  ::   ppaassaarr  sseemmppiitt  ddaayyaa  bbeellii  rreennddaahh,,  ppeerrssaaiinnggaann  ddaarr ii  
ppeerruussaahhaaaann  //  iinndduussttrrii  ppaaddaatt  mmooddaall,,  kkeetteerrggaannttuunnggaann  ppaaddaa  ppeeddaaggaanngg  bbeessaarr  sseetteemmppaatt,,  kkeemmuunnggkkiinnaann  uunnttuukk  
mmeennddaappaatt  kkrreeddiitt  ttiiddaakk  mmeemmaaddaaii,,  sseeddiikkiitt   ppeennaawwaarraann  aallaattaallaatt  pprroodduukkssii  yyaanngg  sseessuuaaii  ddeennggaann  ssiittuuaassii  uussaahhaa,,  
kkeemmuunnggkkiinnaann  ppeennddiiddiikkaann  tt iiddaakk  mmeennccuukkuuppii,,  kkuurraannggnnyyaa  uussaahhaa  ppeennyyuulluuhhaann  ddaann  ppeemmbbiinnaaaann  yyaanngg  bbeerrppeeddoommaann  
ppaaddaa  mmaassaallaahh,,  ddaann  ssiittuuaassii  bbuuddaayyaa  sseetteemmppaatt..  

LLiinnggkkaarraann  pprroobblleemmaa  iinnii  tt iinnggkkaatt  ppeennddiiddiikkaann  rreennddaahh  aallaatt  pprroodduukkssii  yyaanngg  sseeddeerrhhaannaa  ddaann  mmuuttuu  bbaahhaann  bbaakkuu  
rreennddaahh  yyaanngg  ddiibbaarreennggii  ddeennggaann  ccaarraa  pprroodduukkssii  ttrraaddiissiioonnaall  mmeennggaakkiibbaattkkaann    hhaassiill  pprroodduukkssii  ddaann  kkeeuunnttuunnggaann  kkeecciill..   
BBiillaa  kkeeuunnttuunnggaann  sseeddiikkiitt,,   mmaakkaa  mmooddaall  tt iiddaakk  mmeennccuukkuuppii  ddaann  tt iiddaakk  aaddaa  jjaammiinnaann  uunnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  mmooddaall  bbaarruu,,  
bbeerraarrttii  ssuulliitt   uunnttuukk  mmeennggaaddaakkaann  iinnvveessttaassii  bbaarruu,,  aakkiibbaattnnyyaa  hhaassiill  pprroodduukkssii  tteettaapp  rreennddaahh..    LLiinnggkkaarraann  tteerrsseebbuutt  
ddiippeerrkkuuaatt  oolleehh  kkoonnddiissii  eekksstteerrnnaall..  CCaarraa  pprroodduukkssii  ttrraaddiissiioonnaall  yyaanngg  ddiisseebbaabbkkaann  ppeennggeettaahhuuaann  sseerrttaa  bbuuddaayyaa  
sseetteemmppaatt,,  mmeennggaakkiibbaattkkaann  hhaassiill  pprroodduukkssii    sseeddeerrhhaannaa  tt iiddaakk  ddaappaatt  bbeerrssaaiinngg  ddiippaassaarraann  ddeennggaann  hhaassiill  pprroodduukkssii  
ppeerruussaahhaaaann  yyaanngg  ppaaddaatt  mmooddaall..  IInnii  mmeennggaakkiibbaattkkaann  hhaassiill  ppeennjjuuaallaann  hhaassiill  pprroodduukkssii  mmeerreekkaa  tteerrggaannttuunngg  ppaaddaa  
ppeerruussaahhaaaannppeerruussaahhaaaann  bbeessaarr  ddaann  kkeeuunnttuunnggaann  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ppeerruussaahhaaaann  kkeecciill  rreellaattiiff  sseeddiikkiitt..    

KKeelleemmaahhaann  iinntteerrnnaall  uussaahhaa  kkeecciill  eerruuttaammaa  tteerrlleettaakk  ppaaddaa  mmaannaajjeemmeenn  uussaahhaa,,  ppeerraallaattaann  ddaann  bbaarraanngg  mmooddaall,,  
sseerrttaa  ppeerraallaattaann  tteekknniiss  ddaann  ddeessaaiinn,,  sseeddaannggkkaann  kkeelleemmaahhaann  eekksstteerrnnaall  tteerrlleettaakk  ddaallaamm  ssiisstteemm  oorrggaanniissaassii  aannttaarr  uussaahhaa,,  
jjaalluurr  ddiissttrr iibbuuiissii  ddaann  jjaalluurr  ppeemmaassaarraann..  IInnffoorrmmaassii  tteekknniiss  ddaann  iinnffoorrmmaassii  ppeemmaassaarraann  iikkiilliimm  uussaahhaa  sseerrttaa  iikklliimm  iinndduussttrr ii    
ddaann  ppeerrssaaiinnggaann  yyaanngg  kkuurraanngg  sseehhaatt..  

KKeelleemmaahhaann  llaaiinn  yyaanngg  ddiitteemmuukkaann  ddiillaappaannggaann  aaddaallaahh  ((11))  tt iiddaakk  //  jjaarraanngg  mmeemmppuunnyyaaii  ppeerreennccaannaaaann  tteerrttuulliiss;;  ((22))  
ttiiddaakk  bbeerroorriieennttaassii  //   bbeerrppeeddoommaann  kkee  mmaassaa  ddeeppaann,,  mmeellaaiinnkkaann  ppaaddaa  hhaarr ii  kkeemmaarriinn  //  hhaarrii  iinnii;;  ((33))  ttiiddaakk  mmeemmiilliikk ii  
ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  tteeppaatt  //  rreelleevvaann;;  ((44))  ttaannppaa  ppeemmbbuukkuuaann  yyaanngg  tteerraattuurr  ddaann  nneerraaccaa  rruuggii// llaabbaa;;  ((55))  ttiiddaakk  mmeennggaaddaakkaann  
aannaalliissiiss  ppaassaarr  yyaanngg  uupp  ttoo  ddaattee  aattaauu  tteeppaatt  wwaakkttuu  ddaann  mmuuttaakkhhiirr;;  ((66))  kkuurraanngg  ssppeessiiaalliissaassii  aattaauu  ddiivveerrssiiff iikkaassii  
bbeerreennccaannaa;;  ((77))  jjaarraanngg  mmeennggaaddaakkaann  ppeemmbbaarruuaann  (( iinnoovvaatt iiff));;  ((88))  ttiiddaakk  aaddaa  aattaauu  jjaarraanngg  mmeellaakkuukkaann  ppeennggkkaaddeerraann;;  ((99))  
cceeppaatt  ppuuaass  ddiirr ii;;  ((1100))  kkeelluuaarrggaa  sseennttrr iiss;;  ((1111))  kkuurraanngg  ppeerrccaayyaa  aattaauu    kkuurraanngg  ttaannggggaapp  ppaaddaa  iillmmuu  mmooddeerrnn;;  ((1122))  kkuurraanngg  
ppeennggeettaahhuuaann  mmeennggeennaaii  hhuukkuumm  ddaann  ppeerraattuurraann..  

PPeerraammaallaann  //  ffoorreeccaassttiinngg  ddaann  aassuummssii  bbeerrddaassaarrkkaann  kkuuaaddrraann  ppeemmbboobboottaann  SSWWOOTT  ddiiaassuummssiikkaann    sseebbaaggaaii  
bbeerriikkuutt    ::  ((11))  bbeerrbbaaggaaii  ppeelluuaanngg  ccuukkuupp  bbeessaarr  ddiiiirr iinnggii  ddeennggaann  ppootteennssii  iinnffrraassttrruukkttuurr  KKoottaa  BBaanndduunngg  yyaanngg  ssaannggaatt  
mmeemmaaddaaii  wwaallaauuppuunn  bbeerrbbaaggaaii  aannccaammaann  kkaatteeggoorriinnyyaa  ccuukkuupp  mmeennggggaanngggguu  ddaallaamm  mmeenneennttuukkaann    kkeebbiijjaakkssaannaaaann  
uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii;;  ((22))  KKeelleemmaahhaann  iinntteerrnnaall  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann    kkooppeerraassii  ccuukkuupp  ttiinnggggii  ppeemmbboobboottaannnnyyaa,,  nnaammuunn  
tteettaapp  tt iiddaakk  sseebbaannddiinngg  ddeennggaann  bboobboott  kkuuaaddrraann  kkeekkuuaattaann  iinntteerrnnaall  yyaanngg  lleebbiihh  ddoommiinnaann//ttiinnggggii,,  aarrttiinnyyaa  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  
kkooppeerraassii  aakkaann  bbeerrttaahhaann  wwaallaauuppuunn  kkrriissiiss  eekkoonnoommii  ddiirraassaakkaann  bbeerraatt  sseellaammaa  iiiinnii;;  ((33))  bbeerrbbaaggaaii  ppeelluuaanngg  lleebbiihh  
mmeennoonnjjooll  tteerrbbuukkttii  aannggkkaa  ppeemmbboobboottaann  uunnttuukk    ffaakkttoorr  kkeekkuuaattaann  iinntteerrnnaall    ssaannggaatt  
SSiiggnniiff iikkaann  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  ffaakkttoorr  kkeelleemmaahhaann  iinntteerrnnaall..   

UUssaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  yyaanngg  tteellaahh  bbeerrkkeemmbbaanngg  mmeennggaakkaarr  ddii  mmaassyyaarraakkaatt  sseerrttaa  ppeerrlluuaassaann  lleemmbbaaggaa  
kkeeuuaannggaann  sseekkuunnddeerr  ddaann  ttiinnggkkaatt  llookkaall  tteerrmmaassuukk  bbaaggiiaann  iinntteeggrraall  ddaarrii  uuppaayyaa  ppeerrkkuuaattaann  lleemmbbaaggaa  ppeenndduukkuunngg  
ppeennggeemmbbaannggaann  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii..  UUppaayyaa  tteerrsseebbuutt  ddiidduukkuunngg  ddeennggaann  ppeerrlliinndduunnggaann  ssttaattuuss  bbaaddaann  
hhuukkuummnnyyaa  sseerrttaa  ppeennyyeeddiiaaaann  ssiisstteemm  iinnsseenntt iiff  ddaann  kkeemmuuddaahhaann  ppeerriijj iinnaann..  UUnnttuukk  ppeenniinnggkkaattaann  jjaassaa  ppeellaayyaannaannnnyyaa,,  



ddiillaakkssaannaakkaann  bbaannttuuaann  ppeerrkkuuaattaann  mmaannaajjeemmeenn  sseerrttaa  ppeerrmmooddaallaann  ddaann  ppeennjjaammiinnaann  sseeccaarraa    ppaarrttiissiippaatt iiff,,  kkoommppeettiittiiff,,   
ddaann  aaddiill    ddeennggaann  mmeemmiilliihh  lleemmbbaaggaa  yyaanngg  ppootteennssiiaall,,  kkuuaatt  ddaann  mmeennjjaannjj iikkaann    bbeerrddaassaarrkkaann  kkiinneerrjjaa  mmaassaa  llaalluunnyyaa..                  
 

III.  ALTERNATIF MODEL STRATEGI  PENGEMBANGAN  

PPeennddeekkaattaann  ppeemmbbiinnaaaann  ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann  uussaahhaa  kkeecciill  //kkooppeerraassii  ddiiaarraahhkkaann  ppaaddaa  ppeennggeemmbbaannggaann  aassppeekk  
kkuullttuurraall  ddaann  aassppeekk  ssttrruukkttuurraall..   PPeennggeemmbbaannggaann  aassppeekk  kkuullttuurraall  mmeennyyaannggkkuutt  ((aa))  kkeewwiirraasswwaassttaaaann  ddaann  wwaawwaassaann  
bbiissnniiss,,  ((bb))  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  kkeetteerraammppiillaann  tteekknnoollooggii  pprroosseess,,  ((cc))  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  kkeetteerraammppiillaann  mmaannaajjeerriiaall..  AAssppeekk  
ssttrruukkttuurraall  mmeennccaannggkkuupp  ((aa))  ppeemmaassaarraann  hhaassiill  pprroodduukkssii,,   ((bb))  ppeerrmmooddaallaann,,  ((cc))  oorrggaanniissaassii  ddaann  ((dd))  ddeessaaiinn  pprroodduukk..      
PPeemmbbiinnaaaann  ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann  uussaahhaa  kkeecciill    ddaann  KKooppeerraassii  lleebbiihh  ddiitteekkaannkkaann  kkeeppaaddaa  uuppaayyaa    ppeenniinnggkkaattaann  
pprroodduukkttiivviittaass,,  mmuuttuu  ddaann  ddiivveerrssiiff iikkaassii  pprroodduukk  ddeennggaann  mmeellaalluuii  ppeennggeemmbbaannggaann  kkeetteerraammppiillaann  pprroodduukkssii  yyaanngg  
ddiittuunnjjaanngg  ddeennggaann  pprrooggrraamm  mmeekkaanniissmmee  mmeessiinn  ppeerraallaattaann,,   ppeennggaaddaaaann  bbaahhaann  bbaakkuu,,  ppeemmbbaanngguunnaann  uunniittuunniitt   
ppeerrccoonnttoohhaann  iinndduussttrrii//uussaahhaa  kkeecciill//kkooppeerraassii..DDaallaamm    ppeemmbbiinnaaaann  aassppeekk  kkuullttuurraall  ddiitt iinnggkkaattkkaann..  DDiissaammppiinngg  mmeellaannjjuuttkkaann  
sseerrttaa  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkeeggiiaattaannkkeeggiiaattaann  ppeemmbbiinnaaaann  kkeetteerraammppiillaann  tteekknnoollooggii  pprroodduukkssii  ddiittaammbbaahh  ppeemmbbiinnaaaann  aassppeekk  
kkeewwiirraauussaahhaaaann  ddaann  kkeewwiirraa  kkooppeerraassiiaann..  SSeeddaannggkkaann  aassppeekk  ssttrruukkttuurraallnnyyaa  ddiillaakkuukkaann  mmooddiiff iikkaassii  bbeennttuukk  ddaann  jjeenniiss  
bbaannttuuaann  yyaaiittuu  ::  ((aa))  ppeennggeemmbbaann  UUnniitt   PPeellaayyaannaann  TTeekknniiss  ((UUPPTT))    yyaanngg  bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  uunniitt  ppeerrccoonnttoohhaann  ddaann  
ppeellaayyaannaann  pprroodduukkssii,,  ((bb))  ppeemmaannttaappaann  llookkaassii  uussaahhaa  bbeerruuppaa  sseennttrraa,,  LLiinnggkkuunnggaann  IInndduussttrrii  KKeecciill  ((LLIIKK)),,  PPeerrkkaammppuunnggaann  
IInndduussttrrii  KKeeccii  ((PPIIKK)),,  SSaarraannaa  UUssaahhaa  IInndduussttrr ii  KKeecciill  ((SSUUIIKK)),,  ((cc))  ppeemmbbaanngguunnaann  ppuussaattppuussaatt  pprroommoossii,,  ((dd))  ssiisstteemm  
kkeetteerrkkaaiittaann  pprroodduukk  aannttaarraa  iinndduussttrrii  kkeecciill  ddeennggaann  iinndduussttrrii  mmeenneennggaahh//bbeessaarr,,  ((ee))  ppeennyyeeddiiaaaann  TTeennaaggaa  PPeennyyuulluuhh  
LLaappaannggaann  ((TTPPLL))..  SSeellaannjjuuttnnyyaa  ddaallaamm    ppeemmbbiinnaaaann  aassppeekk  kkuullttuurraall  ddiikkeemmbbaannggkkaann  llaaggii  ddeennggaann  mmeennaammbbaahh  ppeellaatt iihhaann  
aassppeekk  mmaannaajjeerriiaall..  SSeeddaannggkkaann  ddaallaamm  aassppeekk  kkuullttuurraall  ddiillaakkuukkaann  kkoonnssoolliiddaassii  ssaarraannaa  uussaahhaa  ddeennggaann  lleebbiihh  
mmeenneennttuukkaann  kkeeppaaddaa  ((aa))  ppeennggeemmbbaannggaann  sseennttrraa,,  ((bb))  mmeemmppeerrkkuuaatt  ppeerraann  UUnniitt  PPeellaayyaannaann  TTeekknniiss  ((UUPPTT)),,  ((cc))  
ppeemmbbaanngguunnaann  ssiisstteemm  iinnffoorrmmaassii  bbiissnniiss,,  ((dd))  dduukkuunnggaann  ssiisstteemm  ppeemmbbiiaayyaaaann,,  ((ee))  ppeenniinnggkkaattaann  ssiisstteemm  kkeetteerrkkaaiittaann  
kkeemmiittrraaaann  BBaappaakk  AAnnggkkaatt..    
BBeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  hhaall  tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass,,  ddiippeerrlluukkaann  dduukkuunnggaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  kkooppeerraassii  ddaann  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  
mmaauuppuunn  aappaarraatt  ppeemmbbiinnaa  yyaanngg  mmeemmiilliikk ii  kkeemmaammppuuaann  ddaann  pprrooffeessiioonnaalliissmmee,,  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  ddiiwwuujjuuddkkaann  kkooppeerraassii  
yyaanngg  kkuuaatt  ddaann  mmaannddiirr ii  sseerrttaa  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  yyaanngg  ttaanngggguuhh..  UUnnttuukk  iittuu,,  mmaakkaa  ssiisstteemm  pprrooggrraamm  ppeennggeemmbbaannggaann  
ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  kkooppeerraassii  ddaann  ppeenngguuaassaa  kkeecciill  mmeerruuppaakkaann  bbaaggiiaann  yyaanngg  ttaakk  tteerrppiissaahhkkaann  ddaarr ii  
pprrooggrraammpprrooggrraamm  ppeemmbbiinnaaaann  ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann  kkooppeerraassii  ddaann  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  iittuu  sseennddiirr ii..        RRaannccaannggaann  ppoollaa  
ddaann  pprrooggrraamm  ppeellaattiihhaann  mmaannaajjeemmeenn  uussaahhaa  kkeecciill  iinnii  ddiissuussuunn  ddeennggaann  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  bbeessaarrnnyyaa  kkeebbuuttuuhhaann  
ppeeaalltt iihhaann  ddaann  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  sseebbaaggaaii  bbaaggiiaann  ddaarrii  ssttrraatteeggii  ppeennggeemmbbaannggaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  ppeenngguussaahhaa  
kkeecciill..  AAddaannyyaa  bbeerrbbaaggaaii  ddeeppaarrtteemmeenn//  iinnssttaannssii//  lleemmbbaaggaa  yyaanngg  bbeerrwweennaanngg  ddaann  bbeerrttaanngggguunngg  jjaawwaabb  uunnttuukk  
mmeellaakkssaannaakkaann  ppeennggeemmbbaannggaann  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  aattaauu  ppeellaattiihhaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  uussaahhaa  kkeecciill..  BBeerrbbaaggaaii  
ppootteennssii  ddaann  aassppiirraassii  sseerrttaa  kkeelleemmaahhaann  ddaann  hhaammbbaattaann  yyaanngg  ddiimmiilliikk ii//ddiihhaaddaappii  oolleehh  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii..   
BBeerrbbaaggaaii  ppeennggaallaammaann  ddaann  uummppaann  bbaalliikk  ddaarrii  pprrooggrraamm  ppeellaattiihhaann  uussaahhaa  kkeecciill  sseellaammaa  iinnii..   DDaann  ddiippeerrlluukkaann  eeffeekkttiivviittaass  
ddaann  eeffeessiieennssii  pprrooggrraamm  ppeellaattiihhaann..              

PPeennddeekkaattaann  ppeemmbbiinnaaaann  ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann  tteerrppaadduu  yyaanngg  ddiisseerrttaaii  ddeennggaann  bbeerrppeerraannnnyyaa  ppeennggggeerraakk  
ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  tteerruuttaammaa  ppaarraa  wwiirraauussaahhaa,,  sseerrttaa  ppaarraa  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  ddiihhaarraappkkaann  
aakkaann  ddaappaatt  mmeenngguubbaahh  lliinnggkkaarraann  sseettaann  mmeennjjaaddii  bboollaa  ssaalljjuu  mmeennuujjuu  kkeemmaajjuuaann  ddaann  kkeehhaannddaallaann..    PPeerrmmaassaallaahhaann  
yyaanngg  ppaalliinngg  kkrriitt iiss  ddaallaamm  uuppaayyaa  ssttrraatteeggiiss  tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh  mmeenneennttuukkaann  ddaann  mmeellaakkssaannaakkaann  ssttrraatteeggii  aalltteerrnnaattiiff  yyaanngg  
tteeppaatt  uunnttuukk  mmeennaahhaann  kkeecceennddeerruunnggaann  ppeennuurruunnaann  kkiinneerrjjaa  ddaann  mmeemmuullaaii  uussaahhaa  kkoonnssoolliiddaassii  ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann..    

NNaammuunn  ddeemmiikkiiaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  tteerrsseebbuutt  aakkaann  ddaappaatt  ddiiaattaassii  ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  yyaanngg  kkoommpprreehheennssiiff ,,  
tteerrppaadduu  ddaann  hhaattiihhaatt ii  sseerrttaa  mmeelliibbaattkkaann  kkeerrjjaassaammaa  yyaanngg  bbaaiikk  ddaarrii  aappaarraatt  ppeemmbbiinnaa  ddaann  ppeennggggeerraakk  ppaarraa  ppeenngguussaahhaa  
kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii..   SSeeccaarraa  uummuumm  ppaaddaa  sseettiiaapp  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii,,   iiddeeaallnnyyaa  ddiiaaggnnoossaa  ddaann  tteerraappii  hhaarruuss  
ddiillaakkuukkaann  kkaassuuss  ppeerrkkaassuuss  aattaauu  uunnttuukk  mmaassiinnggmmaassiinngg  uussaahhaa..  UUnnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  eeffeessiieennssii  ppeemmbbiinnaaaann  uuppaayyaa  
mmiinniimmaall  yyaanngg  hhaarruuss  ddiillaakkuukkaann  aaddaallaahh  mmeennggeelloommppookkkkaann  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  bbeerrddaassaarrkkaann  kkoonnddiissii  ddaann  
ttaahhaapp  ppeerrkkeemmbbaannggaann  uussaahhaa  ddaann  kkeelleemmbbaaggaaaannnnyyaa..  

PPeerraannaann  ppeellaatt iihhaann  hhaarruuss  ddiitteemmppaattkkaann  sseeccaarraa  pprrooppoorrssiioonnaall  ddeennggaann  mmeemmppeerrhhaatt iikkaann  ssiikklluuss  kkeehhiidduuppaann  ssuummbbeerr  
ddaayyaa  mmaannuussiiaa  sseeccaarraa  uummuumm..  PPeerraannaann  ppeellaatt iihhaann  ddaallaamm  ppeenniinnggkkaattaann  SSDDMM  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  sseeccaarraa  
mmaakkrroo,,  tteerruuttaammaa  ppeellaattiihhaann  aannggggoottaa,,  ttiiddaakkllaahh  bbeeggiittuu  ssttrraatteeggiiss..  PPeellaattiihhaann  ppeerrkkooppeerraassiiaann  lleebbiihh  bbeerrppeerraann  ppeennttiinngg  
bbaaggii  ppeennggeelloollaa  ddaann  kkaarryyaawwaann  kkooppeerraassii..  PPeellaattiihhaann  ppaarraa  aannggggoottaa  aakkaann  lleebbiihh  eeffeekkttiiff,,  jj iikkaa  ppeellaattiihhaann  iittuu  ddiibbeerriikkaann  
sseetteellaahh  ppeenngghhaassiillaann  aannggggoottaa  tteellaahh  bbeerraaddaa  ddii  aattaass  ssuubbssiisstteenn  lleevveell  ddaann  jj iikkaa  ppeellaattiihhaann  tteerrsseebbuutt  ddiikkaaiittkkaann  llaannggssuunngg  
ddeennggaann  uuppaayyaa  ppeenniinnggkkaattaann  kkeesseemmppaattaann  kkeerrjjaa  ddaann  ppeenngghhaassiillaann  sseeccaarraa  nnyyaattaa..  PPoollaa  ppeennggeemmbbaannggaann  SSDDMM  
ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  ppaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  ddiiddeekkaattii  ddaarrii  dduuaa  ssuudduutt,,  yyaaiittuu  iinniissiiaattiiff  ddaann  uuppaayyaa  mmaassyyaarraakkaatt  kkooppeerraassii  ddaann  uussaahhaa  
kkeecciill  sseerrttaa  iinniissiiaattiiff  ddaann  uulluurraann  ttaannggaann  ppeemmeerriinnttaahh..    

MMeellaalluuii  ppeellaatt iihhaann  yyaanngg  iinntteennssiiff,,   SSDDMM  yyaanngg  kkuuaalliittaassnnyyaa  mmaassiihh  kkuurraanngg  ddaann  sseeccaarraa  nnaassiioonnaall  ddaallaamm  jjaannggkkaa  
ppeennddeekk  ddaann  mmeenneennggaahh  pprraakkttiiss  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiihhiinnddaarrii  ddaann  ddaappaatt  ddiitt iinnggkkaattkkaann  sseeccaarraa  bbeerrttaahhaapp  sseessuuaaii  ddeennggaann  
kkeemmaammppuuaann  kkooppeerraassii  ddaann  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill..  PPeenniinnggkkaattaann  kkuuaalliittaass  tteerrsseebbuutt  hhaarruuss  sseeggeerraa  ddiiiirr iinnggii  ddeennggaann  
ppeenneemmppaattaann  ddaann  ppeenngggguunnaaaann  yyaanngg  sseessuuaaii  ddeennggaann  bbiiddaanngg  kkeeaahhlliiaannnnyyaa,,  ppeemmbbeerriiaann  iimmbbaallaann  ddaann  ggaannjjaarraann  yyaanngg  
mmeemmaaddaaii,,  ppeemmbbiinnaaaann  ddaann  bbiimmbbiinnggaann  yyaanngg  bbaaiikk,,  sseerrttaa  ppeennggeemmbbaannggaann  uussaahhaa  kkooppeerraassii  ddaann  jjeennjjaanngg  kkaarriieerr  SSDDMM,,  
aaggaarr  SSDDMM  yyaanngg  bbeerrmmuuttuu  ttiiddaakk  tteerrggooddaa  ddaann  tteerrppiikkaatt  uunnttuukk  kkeelluuaarr  ddaarrii  kkeeggiiaattaann  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii..  MMaakkaa  
ssaassaarraann  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  eeffeekkttiivviittaass  ddaann  eeffiissiieennssii  ppeellaatt iihhaann,,  ppeerrlluu  mmeemmaannffaaaattkkaann  ssiisstteemm  ddaann  kkeelleemmbbaaggaaaann  
yyaanngg  aaddaa..  PPeemmaannttaappaann  ssiisstteemm  ddaann  kkeelleemmbbaaggaaaann  aakkaann  mmeennsseellaarraasskkaann,,  tteerrkkoooorrddiinnaassiikkaann,,  tteerrttaattaa  jjeennjjaannggjjeennjjaanngg  
ppeellaatt iihhaann,,  ddaann  jjuuggaa  ppeennggaallookkaassiiaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  sseeccaarraa  ooppttiimmaall..   

DDiilliihhaatt  ddaarrii  sseeggii  ssiisstteemm,,  pprrooggrraamm  ppeellaattiihhaann  mmaannaajjeemmeenn  uussaahhaa  kkeecciill  mmeemmeerrlluuaakkaann  ssuuaattuu  kkeerraannggkkaa  ddaassaarr  
((bbaassiicc  ffrraammee  wwoorrkk)),,  ddiiaannttaarraannyyaa  aakkaann  tteerrlliihhaatt  ddaallaamm  ssttrruukkttuurr  pprrooggrraamm..  DDaallaamm  ssiisstteemm  iittuu  nnaammppaakk  kkeetteerrkkaaiittaann,,  bbaaiikk  
kkeetteerrkkaaiittaann  lleemmbbaaggaa  mmaauuppuunn  ffuunnggssii..  SSiisstteemm  ppeellaattiihhaann  yyaanngg  bbeerraanneekkaa  rraaggaamm  ttiiddaakk  mmeennuuttuupp  kkeemmuunnggkkiinnaann  ddiittaattaa  



ddaann  kkeemmuuddiiaann  ddiimmaannttaappkkaann  mmeennjjaaddii  ssuuaattuu  ssiisstteemm  yyaanngg  ddaappaatt  ddiitteerriimmaa  ddaann  ddiiiimmpplleemmeennttaassiikkaann  ppaaddaa  bbeerrbbaaggaaii  
kkeebbuuttuuhhaann..  SSeeiirriinngg  ddeennggaann  iittuu,,  ppeennaattaaaann  ssiisstteemm  tteerrsseebbuutt  sseekkaalliigguuss  mmeemmaannttaaffkkaann  ffuunnggssii  lleemmbbaaggaa  sseessuuaaii  ttuuggaass  
ddaann  ttaanngggguunnggjjaawwaabbnnyyaa..  LLeemmbbaaggaalleemmbbaaggaa  ppeellaattiihhaann  bbaaiikk  yyaanngg  ddiimmiilliikk ii  ppeemmeerriinnttaahh  mmaauuppuunn  mmaassyyrraakkaatt  tteerruuss  
ddiimmaannttaappkkaann  mmeennjjaaddii  lleemmbbaaggaa    ppeellaattiihhaann  ffuunnggssiioonnaall..  

SSeeccaarraa  ssiisstteemmiikk,,  ppeennccaappaaiiaann  ttaarrggeett  ddaann  ssaarraannaa  tteerrsseebbuutt  ddiiaassuummssiikkaann  bbiissaa  ddiiwwuujjuuddkkaann  mmeellaalluuii  ppeerreennccaannaaaann  
ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann  sseeccaarraa  kkoommpprreehheennssiiff,,  ddeennggaann  bbeerrttuummppuu  kkeeppaaddaa  uuppaayyaa  rreesseeaarrcchh  sseebbaaggaaii  aallaatt  ppeerreennccaannaaaann  
ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann..  SSttrraatteeggii  ppeennggeemmbbaannggaann  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii,,  mmeerruuppaakkaann  ppeennggggaallaann  ddaarrii  kkeesseelluurruuhhaann  
ttaahhaappaann  ppeerreennccaannaaaann  ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann  ppeemmbbeerrddaayyaaaann  eekkoonnoommii  kkeerraakkyyaattaann  mmeellaalluuii  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  
ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg..   

SSttrraatteeggii  ppeennggeemmbbaannggaann  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  ddiiaaddaappttaassiikkaann  bbeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  ppeemmeettaaaann  wwiillaayyaahh  
kkooppeerraassii  ddaann  uussaahhaa  kkeecciill,,  aannaalliissiiss  ffeennoommeennoollooggiiss  tteerrhhaaddaapp  ppootteennssii  sseerrttaa  ppeerrmmaassaallaahhaann  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  
tteerrhhaaddaapp  bbeerrbbaaggaaii  kkoommppoonneenn  uussaahhaa  ddeennggaann  mmeenneerraappkkaann  aannaalliissiiss  SSWWOOTT..  SSeeccaarraa  ffaakkttuuaall  ssttrraatteeggii  ppeennggeemmbbaannggaann  
uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  iinnii  lleebbiihh  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  mmooddeell  aattaauu  kkeerraannggkkaa  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  mmaakkrroo,,  yyaanngg  mmaannaa  ddii  
ddaallaammnnyyaa  mmeennggaanndduunngg  kkoommppoonneenn  ::  11))  aalluurr  pprroosseess,,  22))  ddaassaarr  aattaauu  ssiikklluuss,,  33))  mmeettooddaa  kkeerrjjaa,,  44))  bbeennttuukk  ppeennaannggaannaann,,  
55))  ppeemmeerraannaann  ((lleemmbbaaggaa// iinnssttaannssii,,  ppeerrssoonn))  sseerrttaa  66))  ppeerrmmaassaallaahhaann,,  77))  pprroodduukk  aattaauu  hhaassiill  yyaanngg  iinnggiinn  ddiiccaappaaii  ((oouutt  
ppuutt))..  
  

IIVV..      KKEESSIIMMPPUULLAANN  

11..  PPeerrlluu  ddiirraannccaanngg//  ddiissuussuunn  ssuuaattuu  mmaasstteerr  ppllaann  aattaauu  SSttrraatteeggii  PPllaann  ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggkkaann  eekkoonnoommii  kkeerraakkyyaattaann  
sseeccaarraa  kkoommpprreehheennssiiff,,   hhoolliissttiikk  ddaann  iinntteeggrraattiiff  kkhhuussuussnnyyaa  ppaaddaa  kkeelloommppookk  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  sseebbaaggaaii  
ttuullaanngg  ppuunngggguunngg  eekkoonnoommii  KKoottaa  BBaanndduunngg;;  

22..  MMeennuummbbuuhhkkeemmbbaannggkkaann  ddeemmookkrraassii  eekkoonnoommii  ddaann  hhaannyyaa  ddaappaatt  bbeerrjjaallaann  kkaallaauu  ddiidduukkuunngg  oolleehh  ddeemmookkrraassii  
ppoolliitt iikk;;  

33..  TTiiddaakk  ppeerrnnaahh  mmeennyyeelleessaaiikkaann  mmaassaallaahh  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  sseeccaarraa  mmeennddaassaarr,,  ddaann  sseellaammaa  iinnii  mmaassiihh  
tteerrjjaaddii  kkoommiittmmeenn  ddaann  ppeemmiihhaakkaann  nnyyaattaa  kkeeppaaddaa  ppeennggeemmbbaannggaann  eekkoonnoommii  rraakkyyaatt  yyaanngg  ppaattuutt  ddiirraagguukkaann;;  

44..  AAkkttoorr  ppeenndduukkuunngg  ppeennggeemmbbaannggaann  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  ((EEKKOORRAA))  ddiilluuaarr  ppeemmeerriinnttaahh  mmaassiihh  ssaannggaatt  lleemmaahh  
ddaann  ppeerrlluu    ddiippeerrkkuuaatt..  DDeemmiikkiiaann  ppuullaa  eekkoonnoommii  rraakkyyaatt  aaggaarr  mmeennjjaaddii  aaggeennddaa  ddaallaamm  ppeennyyuussuunnaann  kkeebbiijjaakkaann;;  

55..  PPeerrlluu  mmeemmaannttaappkkaann  ssiisstteemm  ddaann  kkeelleemmbbaaggaaaann  yyaanngg  aaddaa,,  uunnttuukk  mmeennsseellaarraasskkaann  jjeennjjaanngg  ppeellaattiihhaann  ddaann  jjuuggaa  
ppeennggaallookkaassiiaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  sseeccaarraa  ooppttiimmaall;;  

66..  PPeennyyeemmppuurrnnaaaann  ppoollaa  kkoooorrddiinnaassii,,    ppeerrlluu  mmeennggaaccuu  ppaaddaa  ppeemmbbaaggiiaann  ttuuggaass  ppookkookk  ddaann  ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  yyaanngg  
jjeellaass  aannttaarr  ddiinnaass  tteekknniiss  tteerrkkaaiitt  yyaanngg  mmeennaannggaannii  eekkoonnoommii  kkeerrkkyyaattaann  tteerruuttaammaa  uunnttuukk  ppeellaattiihhaann  SSDDMM..  

  
  VV..      AALLTTEERRNNAATTIIFF  KKEEBBIIJJAAKKAANN  

MMooddeell  ddaann  ssttrraatteeggii  aalltteerrnnaatt iiff  ppeennggeemmbbaannggaann//ppeennaannggaannaann    hhaassiill  ppeenneelliitt iiaann  PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii//LLSSMM  yyaanngg  ppeerrlluu  
ddii  uujj ii  ccoobbaakkaann  //   ddiiddeessiimmiinnaassiikkaann    ddii  bbeebbeerraappaa  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  ddaallaamm  bbeennttuukk  ppiilloott  pprrooyyeekk,,  uunnttuukk  mmeelliihhaatt  
ddaayyaa  aammppuuhh  mmooddeell    ppeemmbbiinnaaaann  ddaann  ppeennaannggaannaann  mmaassaallaahh  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii;;  
11..  PPeerrlluu  aaddaannyyaa  rreekkaayyaassaa  iikklliimm  uussaahhaa  yyaanngg  kkoonndduussiiff,,   ddiillaakkuukkaann  ppeenneellaaaahhaann  ppeerraattuurraann  ppeemmeerriinnttaahh    yyaanngg  

mmaammppuu  mmeennddoorroonngg  ttuummbbuuhhnnyyaa  kkeeggiiaattaann  uussaahhaa;;  
22..  LLaannggkkaahhllaannggkkaahh  ssttrraatteeggiiss  yyaanngg  ppaattuutt  ddiippeerrttiimmbbaannggkkaann  aaddaallaahh  mmeellaakkuukkaann  ppeennggkkaajj iiaann  uullaanngg    tteerrhhaaddaapp  

kkeebbiijjaakkaann  ssttrraatteeggiiss  ppeemmbbaanngguunnaann  eekkoonnoommii  kkoottaa  BBaanndduunngg  yyaanngg  bbeerraakkaarr  kkeerraakkyyaattaann  ;;  
33..  ppeerrlluu  mmeemmppeerrkkuuaatt  ggeerraakkaann  ppeemmbbeellaaaann  ((aaddvvookkaassii))  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  kkooppeerraassii  aaggaarr  mmeennjjaaddii  aaggeennddaa  ddaallaamm  

ppeennyyuussuunnaann  kkeebbiijjaakkaann;;  
44..  MMeellaakkuukkaann  ssttuuddii  yyaanngg  mmeennddaallaamm  mmeennggeennaaii  ffaakkttoorrffaakkttoorr  yyaanngg  mmeemmppeennggaarruuhhii  ddiinnaammiikkaa  uussaahhaa  kkeecciill  ddaann  

kkooppeerraassii  sseebbaaggaaii  ddaassaarr  ppeerruummuussaann  kkeebbiijjaakkaann  yyaanngg    lleebbiihh  cceeppaatt  ddaann  sseessuuaaii  kkeebbuuttuuhhaann;;  
55..  PPeerrlluu  ddiijjaajjaakkii    kkeemmuunnggkkiinnaann  mmeenneerraappkkaann  ppeennddeekkaattaann  yyaanngg  mmuulltt ii  aaggeennccyy  nneettwwoorrkk  ddeennggaann  bbeerrbbaaggaaii    lleemmbbaaggaa  

//  ppeemmeerriinnttaahh//BBUUMMNN//sswwaassttaa  yyaanngg  rreelleevvaann..                
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