
PPEEMMAANNFFAAAATTAANN  ZZEEOOLLIITT  UUNNTTUUKK  PPEENNGGEELLOOLLAAAANN  LLIIMMBBAAHH  
PPEETTEERRNNAAKKAANN  SSAAPPII  PPEERRAAHH  MMIILLIIKK  RRAAKKYYAATT  

DDII  KKEECCAAMMAATTAANN  LLEEMMBBAANNGG  KKAABBUUPPAATTEENN  BBAANNDDUUNNGG  
((KKaajjii  TTiinnddaakk  ddii  DDeessaa  CCiibbooddaass  ddaann  DDeessaa  SSuukkaajjaayyaa))    

  
OOlleehh::  

DDeeddee  RRoohhmmaatt,,  ddkkkk  **  
  

AABBSSTTRRAAKKSSII  

BBeerraannggkkaatt  ddaarrii  kkuurraanngg  tteerrppeerrhhaattiikkaannnnyyaa  ppeennaannggaannaann  lliimmbbaahh  tteerrnnaakk  ssaappii  ddii  mmaassyyaarraakkaatt,,   kkeeggiiaattaann  iinnii  
ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  ttuujjuuaann  uunnttuukk  mmeemmbbaannttuu  mmaassyyaarraakkaatt  ddaallaamm  mmeennaannggaannii  ppeenncceemmaarraann  lliinnggkkuunnggaann  sseekkiittaarr  aakkiibbaatt  
lliimmbbaahh  tteerrnnaakk  mmeellaalluuii  ppeemmaannffaaaattaann  ZZeeoolliitt;;  ddaann  mmeennggeemmbbaannggkkaann  mmeettooddaa  mmeennggeelloollaaaann  lliimmbbaahh  aaggaarr  lleebbiihh  eeffeekkttiiff  
ddiimmaannffaaaattkkaann  uunnttuukk  bbiiddaanngg  ppeerrttaanniiaann..  KKeeggiiaattaann  ddiillaakkuukkaann  ddii  DDeessaa  CCiibbooddaass  KKeeccaammaattaann  LLeemmbbaanngg  ddaann  DDeessaa  
CCiihhiiddeeuunngg  KKeeccaammaattaann  PPaarroonnggppoonngg  KKaabbuuppaatteenn  BBaanndduunngg,,  ddeennggaann  ssaassaarraann  ppaarraa  ppeetteerrnnaakk  ssaappii  ppeerraahh  ddaann  ppaarraa  
kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  sseekkiittaarr  ddeessaa  tteerrsseebbuutt..  

AApplliikkaassii  ZZeeoolliitt   iinnii  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  ccaarraa  mmeemmooddiiffiikkaassii  ppeennaannggaannaann  lliimmbbaahh  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  ppeetteerrnnaakk..  
HHaassiill  ppeerrllaakkuuaann  sseeccaarraa  ffiissiikk  mmeennuunnjjuukkkkaann  ppeennaammppaakkkkaann  yyaanngg  lleebbiihh  bbaaiikk  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  lliimmbbaahh  ttaannppaa  
ppeerrllaakkuuaann  ppaaddaa  ppeerriiooddee  ppeemmuuppuukkaann  yyaanngg  ssaammaa,,  ttiiddaakk  bbeerrbbaauu  ddaann  ccuukkuupp  mmaattaanngg  uunnttuukk  ddiiaapplliikkaassiikkaann  ppaaddaa  llaahhaann  
ppeerrttaanniiaann..  DDeennggaann  kkoonnddiissii  ddeemmiikkiiaann,,  mmaakkaa  ppeenncceemmaarraann  lliinnggkkuunnggaann  aakkiibbaatt  lliimmbbaahh  tteerrnnaakk  ssaappii  ddaappaatt  ddiittaannggaannii..   
RReessppoonn  ppeetteerrnnaakk  ssaannggaatt  bbaaiikk  ddaann  mmeerreekkaa  ddaappaatt  mmeennssttrraassffeerr  iillmmuunnyyaa  ppaaddaa  ppeetteerrnnaakk  llaaiinnnnyyaa..  TTeerrbbeennttuukknnyyaa  
kkeessaaddaarraann  mmeennggeennaaii  ppeenntt iinnggnnyyaa  ppeennaannggaannaann  lliimmbbaahh  sseeccaarraa  bbaaiikk  uunnttuukk  mmeenncciippttaakkaann  lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  bbeerrssiihh  ddaann  
aammaann..    

DDaarrii  hhaall  tteerrsseebbuutt  ssaannggaatt  ddiihhaarraappkkaann  ppeerrlluu  ddiillaakkuukkaannnnyyaa  bbeennttuukk  kkaajj ii  ttiinnddaakk  aapplliikkaassii  kkoottoorraann  ssaappii  hhaassii ll  
ppeerrllaakkuuaann  uunnttuukk  bbeebbeerraappaa  jjeenniiss  ttaannaammaann;;  yyaanngg  hhaassiill  kkeeggiiaattaannnnyyaa  ddiisseebbaarrlluuaasskkaann  kkeeppaaddaa  ppeetteerrnnaakkppeetteerrnnaakk  llaaiinn..  
OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  ddiippeerrlluukkaann  kkeerrjjaa  ssaammaa  yyaanngg  bbaaiikk  ddeennggaann  ppaarraa  ppeennyyuulluuhh  ppeetteerrnnaakkaann  ddii  tt iinnggkkaatt  ddiinnaass,,  kkeeccaammaattaann  
ddaann  ddeessaa..  
    
**  PPeennuulliiss  aaddaallaahh  ::  DDoosseenn  JJuurruussaann  PPeennddiiddiikkaann  GGeeooggrraaffii,,    

    FFPPIIPPSS  UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa..  
  

II..   PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

  LLeemmbbaanngg    mmeerruuppaakkaann  ddaaeerraahh  ddaattaarraann  ttiinnggggii  ddeennggaann  kkoonnddiissii  ttaannaahh  yyaanngg  ssuubbuurr  ddaann  ssuuhhuu  uuddaarraa  yyaanngg  rreellaattiiff   
lleebbiihh  sseejjuukk  ddiibbaannddiinngg  ddaaeerraahh  llaaiinn  ddii  sseekkiittaarr  kkoottaa  BBaanndduunngg..  DDaaeerraahh  iinnii  ssaannggaatt  ppootteennssiiaall  uunnttuukk  ppeerrttaanniiaann  ,,  
ppeetteerrnnaakkaann  ddaann  ppaarriiwwiissaattaa..  DDii  bbiiddaanngg  ppeetteerrnnaakkaann,,  tteerruuttaammaa  ddii  DDeessaa  CCiibbooddaass  ddaann  DDeessaa  SSuukkaajjaayyaa,,  
mmaassyyaarraakkaattnnyyaa  cceennddeerruunngg  lleebbiihh  bbaannyyaakk  mmeemmiilliihh  bbeetteerrnnaakk  ssaappii  ppeerraahh  sseebbaaggaaii  tteerrnnaakk  uuttaammaa  ddiissaammppiinngg  jjeenniiss  
tteerrnnaakk  llaaiinnnnyyaa,,  kkaarreennaa  sseellaaiinn  lleebbiihh  mmeenngguunnttuunnggkkaann  jjuuggaa  kkoonnddiissii  aallaammnnyyaa  ssaannggaatt    mmeenndduukkuunngg..  

  PPeennggeelloollaaaann  ssaappii  ppeerraahh  ddaallaamm  rraannggkkaa  mmeemmppeerroolleehh  aaiirr  ssuussuu  yyaanngg  oopptt iimmaall  uummuummnnyyaa  ssuuddaahh  tteerrttaannggaannii  
ddeennggaann  bbaaiikk,,  sseellaaiinn  kkaarreennaa  ppeennggaallaammaann  jjuuggaa  aaddaannyyaa  ppeennyyuulluuhhaann  ddaann  ppeellaatt iihhaann  ddaarrii  ddiinnaass//  iinnssttaannssii  tteerrkkaaiitt..  LLaaiinn  
hhaallnnyyaa  ddeennggaann  ppeemmbbuuaannggaann  lliimmbbaahh  tteerrnnaakk  ssaappii  yyaanngg  bbeelluumm  tteerrkkeelloollaa  sseeccaarraa  bbaaiikk,,  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  mmeennyyeebbaabbkkaann  
ddaammppaakk  nneeggaattiiff  tteerrhhaaddaapp  lliinnggkkuunnggaann..  PPeemmaannffaaaattaann  lliimmbbaahh  kkoottoorraann  ssaappii  sseebbaaggaaii  ppuuppuukk  oorrggaanniikk  ppaaddaa  
kkeennyyaattaaaannnnyyaa  bbeelluumm  eeffeekkttiiff..   HHaall  iinnii  ddiikkaarreennaakkaann  ppeennggeettaahhuuaann  mmeerreekkaa  yyaanngg  kkuurraanngg  mmeennggeennaaii  mmaaccaamm//  ttiippee  
kkoottoorraann  ssaappii  yyaanngg  bbaaiikk  uunnttuukk  ddiigguunnaakkaann  bbaaggii  ppeerrttaanniiaann..  

MMiinneerraall  ZZeeoolliitt   aaddaallaahh  ssaallaahh  ssaattuu  mmiinneerraall  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  ddaayyaa  sseerraapp  ttiinnggggii  tteerrhhaaddaapp  bbaauu,,  aanniioonn  ddaann  
kkaattiioonn,,  sseekkaalliigguuss  jjuuggaa  sseebbaaggaaii  kkooaagguullaann  bbaaggii  lliimmbbaahh  ppaaddaatt..  KKeeggiiaattaann  iinnii  ddiiffookkuusskkaann  ppaaddaa  ppeennaannggaannaann  lliimmbbaahh  
tteerrnnaakk  ssaappii  bbaaiikk  ppaaddaatt  mmaauuppuunn  ccaaiirr  yyaanngg  bbeelluumm  tteerrttaannggaannii  ddeennggaann  bbaaiikk,,  ddeennggaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  ::  
--  BBaaggaaiimmaannaa  ccaarraa  ppeennaannggaannaann  yyaanngg  bbaaiikk  aaggaarr  lliimmbbaahh  tteerrnnaakk  ssaappii  ttiiddaakk  mmeenncceemmaarrii  lliinnggkkuunnggaann..  
--  BBaaggaaiimmaannaa  ccaarraa  ppeennggeelloollaaaann  lliimmbbaahh    tteerrnnaakk  ssaappii  aaggaarr  ddaappaatt  eeffeekktt iiff   ddiimmaannffaaaattkkaann..  

KKeeggiiaattaann  iinnii  ddiillaakkssaannaakkaann  uunnttuukk  mmeemmbbeerriikkaann  ssoolluussii  tteerrhhaaddaapp  mmaassaallaahh  ppeennggeelloollaaaann  ddaann  ppeennaannggaannaann  lliimmbbaahh  
tteerrnnaakk  ssaappii  ppeerraahh  ddeennggaann  ppeerrllaakkuuaann  ppeemmbbeerriiaann  zzeeoolliitt..   DDiihhaarraappkkaann  kkeeggiiaattaann  iinnii  ddaappaatt  mmeemmbbeerriikkaann  mmaannffaaaatt  
ddeennggaann  tteerrcciippttaannyyaa  lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  sseehhaatt  ddaann  bbeerrssiihh,,  tteerrooppttiimmaalliissaassiinnyyaa  ppeemmaannffaaaattaann  lliimmbbaahh  kkoottoorraann  tteerrnnaakk  
ssaappii  sseebbaaggaaii  ppuuppuukk  oorrggaanniikk,,  ddaann  tteerrcciippttaannyyaa  kkeessaaddaarraann  ppaarraa  ppeetteerrnnaakk  aakkaann  ppeenntt iinnggnnyyaa  kkeebbeerrssiihhaann  ddaann  
kkeesseehhaattaann  lliinnggkkuunnggaann..  

  

AA..  PPEETTEERRNNAAKKAANN  SSAAPPII  PPEERRAAHH  

MMeennuurruutt  EEnnssiikk llooppeeddiiaa  NNaassiioonnaall  IInnddoonneessiiaa  ((11999900)),,  PPeetteerrnnaakkaann  aaddaallaahh  ssuuaattuu  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  mmeelliippuutt ii  
ppeemmeelliihhaarraaaann,,  ppeennggeemmbbaannggbbiiaakkaann,,  ppeennggoollaahhaann  sseerrttaa  ppeemmaannffaaaattaann  hhaassiill  tteerrnnaakk..  MMeennuurruutt  SSKK  MMeenntteerrii  PPeerrttaanniiaann  
RReeppuubblliikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  336622//KKPPTTSS//TTNN..112200//11999900  ::  ppeetteerrnnaakkaann  ssaappii  ppeerraahh  ddaappaatt  ddiibbaaggii  ddaallaamm  dduuaa  bbeennttuukk  
uussaahhaa,,  yyaaiittuu  bbeennttuukk  ppeetteerrnnaakkaann  ssaappii  ppeerraahh  rraakkyyaatt  ddaann  bbeennttuukk  ppeerruussaahhaaaann  kkoommeerrssiiaall  ((DDaassuukkii  ddaallaamm  SSuuaammbbaa,,  
11999944))..  UUssaahhaa  ppeetteerrnnaakkaann  rraakkyyaatt  sseennddiirr ii  aaddaallaahh  ssuuaattuu  uussaahhaa  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  tt iiddaakk  mmeemmppeerrhhiittuunnggkkaann  hhuukkuumm  
eekkoonnoommii  pprroodduukkssii  sseeccaarraa  kkeettaatt,,   tteettaappii  cceennddeerruunngg  mmeemmaannffaaaattkkaann  sseettiiaapp  ppeelluuaanngg  yyaanngg  rreellaatt iiff  mmeenngguunnttuunnggkkaann,,  
bbiiaassaa  ddiisseebbuutt  eeccoonnoommiicc  ooppppoorrttuunniittyy  ooff  ccoommppaarraattiivvee  aaddvvaannttaaggee  ((AAttmmaaddiillaaggaa  ddaallaamm  SSuuaammbbaa,,  11999944))..  

DDii  IInnddoonneessiiaa  uussaahhaa  ppeetteerrnnaakkaann  ssaappii  ppeerraahh  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  bbeerraassaall  ddaaii  ppeetteerrnnaakkaann  rraakkyyaatt  ddiisseebbuutt  ssmmaall ll  
hhoollddeerr  mmiixxeedd  ffaarrmmiinngg  yyaanngg  bbeerrttuummppuu  ppaaddaa  ssiisstteemm  ppeerrttaanniiaann,,  tteerruuttaammaa  ssaayyuurrssaayyuurraann  ddaann  ppaallaawwiijjaa  yyaanngg  
mmeemmbbuuttuuhhkkaann  ppuuppuukk  kkaannddaanngg  ddaallaamm    jjuummllaahh  bbeessaarr  ((DDiirreekkttoorraatt  JJeennddrraall  PPeetteerrnnaakkaann  ddaallaamm  SSuuaammbbaa,,  11999944))..  

  

    



UUssaahhaa  ppeetteerrnnaakkaann  bbeerrggaannttuunngg  kkeeppaaddaa  bbeebbeerraappaa  ffaakkttoorr,,  ddiiaannttaarraannyyaa  aaddaallaahh  ::  
11..  FFaakkttoorr  ff iissiikk  
22..  FFaakkttoorr  EEkkoonnoommii  
33..  PPeennddiiddiikkaann,,  kkeetteerraammppiillaann  ddaann  ppeennggaallaammaann  
44..  TTaattaa  llaakkssaannaa  ppeetteerrnnaakkaann..  
  
BB..  ZZEEOOLLIITT  DDAANN  MMAANNFFAAAATTNNYYAA  

ZZeeoolliitt  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  kkrriissttaall  aalluummiinniiuumm  ssiilliikkaa  hhiiddrraatt  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  kkaattiioonn  aallkkaallii  ddaann  aallkkaallii  ttaannaahh  yyaanngg  
ttiiddaakk  tteerrbbaattaass,,  eeffeekkttiiff   ddaallaamm  mmeelleeppaass  ddaann  mmeennyyeerraapp  aaiirr  sseeccaarraa  rreevveerrssiibbeell  ddaann  ppeemmiilliihhaann  kkaattiioonn  ttaannppaa  mmeerruubbaahh  
ssttrruukkttuurr  mmaayyoorrnnyyaa..  PPeenngg  gguunnaaaann  zzeeoolliitt   sseebbaaggaaii  aaddssoorrppbbeenn  tteellaahh  llaammaa  ddiikkeettaahhuuii  kkaarreennaa  mmeemmppuunnyyaaii  ssiiffaattssiiffaatt  
sseelleekkttiiff  ddaann  kkaappaassiittaass  ttuukkaarr  kkaattiioonnnnyyaa  yyaanngg  ttiinnggggii    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
((MMuummppttoonn,,  11998833))..  ZZeeoolliitt  ddaappaatt  mmeemmbbaannttuu  ppeennyyeeddiiaaaann  KK  

++
  bbaaggii  ppeerrttuummbbuuhhaann  ttaannaammaann  ((BBaarrbbaarriicckk  ddaann  PPiirreellaa,,  

11998833))..  ZZeeoolliitt  bbeerrppeennggaarruuhh  ppaaddaa  pprroodduukkssii  ttaannaammaann  aaggrroonnoommii  ddaann  ttaannaammaann  hhoorrttiikkuullttuurraa,,  uummuummnnyyaa  mmeemmppuunnyyaa ii  
KKTTKK  aannttaarraa  110000  ––  330000  mmeegg//ggrr  ((BBeeeecckk  ddaallaamm  BBaarrbbaarriicckk  ddaann  PPiirreellaa,,  11998833))..  

SSaallaahh  ssaattuu  jjeenniiss  zzeeoolliitt  yyaanngg  sseerriinngg  ddiippaakkaaii  uunnttuukk  ppeerrttaanniiaann  aaddaallaahh  KKlliinnooppttiilloott iitt   ((NNaa33  KK33  ))  ((AAll22SSii77OO1188))..  66  HH22OO..  
ddaann  MMooddeerrnniitt  ((NNaa22KK22))..  AAll22SSii1100  OO2244..77HH22OO..  KKlliinnoopptt iilloott iitt  mmeemmppuunnyyaaii  sseelleekktt iiff iittaass  sseerrttaa  aaffiinniittaass  yyaanngg  tt iinnggggii  tteerrhhaaddaapp  
NNHH44

++  
((AAmmeess;;  MMeerrcceerr,,  eett  aall,,  ddaallaamm    BBaarrbbaarriicckk  ddaann  PPiirreellaa,,  11998833))..  MMeennuurruutt  MMuummppttoonn  ddaann  FFrriisshhmmaann  ddaallaamm  MMuummppttoonn  

((11998833)),,  ZZeeoolliitt  mmeerruuppaakkaann  kkeelloommppookk  mmiinneerraall  AAlluummssiilliikkaatt  kkrriissttaalliinn  sseebbaaggaaii  ppeelleeppaass  llaammbbaatt  ((ssllooww  rreelleeaassee))  uunnttuukk  
ppuuppuukk  NN,,  KK  ddaann  uunnssuurruunnssuurr  llaaiinnnnyyaa,,  jjuuggaa  mmaammppuu  mmeellaakkuukkaann  ““sseellff  eexxcchhaannggee””    yyaaiittuu  iioonn  NNHH44

++  
  yyaanngg  ddiisseerraapp  ddaappaatt  

ddiilleeppaasskkaann  sseeccaarraa  llaammbbaatt  kkee  ddaallaamm  ttaannaahh,,  sseehhiinnggggaa  mmaammppuu  mmeelliinndduunnggii  ttaannaammaann  ddaarrii  kkeerruussaakkaann  yyaanngg  
ddiiaakkiibbaakkaann  oolleehh  ppeemmbbeerriiaann  uurreeaa  aattaauu  ggaarraamm  llaaiinnnnyyaa  yyaanngg  bbeerrlleebbiihhaann  ((PPaarrhhaamm,,  11998833))..  

  ZZeeoolliitt   yyaanngg  ddiiccaammppuurr  kkee  kkoottoorraann  ssaappii  ddaappaatt  mmeennyyeerraapp  aanniioonn  //  kkaattiioonn  yyaanngg  aaddaa  sseehhiinnggggaa  tt iiddaakk  mmuuddaahh  
tteerrlleeppaass,,  ddaappaatt  mmeenngggguummppaallkkaann  kkoottoorraann  ddaann  mmaammppuu  mmeemmppeerrcceeppaatt  ppeemmaattaannggaann  kkoottoorraann  ssaappii  sseebbaaggaaii  ppuuppuukk  
oorrggaanniikk,,  mmeennyyeerraapp  bbaauu  kkoottoorraann  ssaappii  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  mmeenngguurraannggii  ppeenncceemmaarraann  uuddaarraa..  AAnniioonn  ddaann  KKaattiioonn  ddaallaamm  
kkoottoorraann  ssaappii  ddaappaatt  mmeemmbbaannttuu  ppeerrttuummbbuuhhaann  ttaannaammaann..  

  
II..   MMEETTOODDEE  PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  

AApplliikkaassii  ZZeeoolliitt  uunnttuukk  ppeennaannggaannaann  lliimmbbaahh  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  ccaarraa  mmeemmooddiiff iikkaassii  ppeennaannggaannaann  lliimmbbaahh  yyaanngg  
bbiiaassaa  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  ppeetteerrnnaakk,,  yyaaiittuu  lliimmbbaahh  yyaanngg  ddiikkuummppuullkkaann  ppaaddaa  ssuuaattuu  tteemmppaatt  ssaammppaaii  wwaakkttuu  ddaann  vvoolluummee  
tteerrtteennttuu  kkeemmuuddiiaann  ddiiaapplliikkaassiikkaann  sseebbaaggaaii  ppuuppuukk  oorrggaanniikk  ddii  llaahhaannllaahhaann  ppeerrttaanniiaann  hhoorrtt iikkuullttuurraa..  

KKaajj ii  ttiinnddaakk  mmeelliibbaattkkaann  ppeetteerrnnaakk  kkuunnccii  22  oorraanngg,,  44  oorraanngg  ppeetteerrnnaakk  llaaiinnnnyyaa,,  ddaann  33  oorraanngg  bbuurruuhh  tteerrnnaakk  yyaanngg  
bbeerraaddaa  ddii  sseekkiittaarr  llookkaassii  kkaajj ii  tt iinnddaakk..  

NNaammuunn  ppeellaakkssaannaaaann  kkaajj ii  ttiinnddaakk  hhaannyyaa  ssaammppaaii  ppaaddaa  ppeennggkkaajj iiaann  eeffeekkttiiff iittaass  ppeennaannggaannaann  lliimmbbaahh  ssaappii  ddaallaamm  
aassppeekk  ppeennaannggaannaann  bbaauu  sseellaammaa  ppeerriiooddee  ppeemmuuppuukkaann,,  ttiiddaakk  ssaammppaaii  ppaaddaa  ppeenngguujj iiaann  nniillaaii  ttaammbbaahh  ddaarrii  hhaassiillnnyyaa,,  
bbaaiikk  mmeennyyaannggkkuutt  kkuuaalliittaass  bbaahhaann  ccaammppuurraann  mmaauuppuunn  ppeennggaarruuhh  uunnttuukk  llaahhaann  ppeerrttaanniiaann..  

DDiisskkuussii  ddaann  iinnttrroodduukkssii  iinnoovvaassii  bbeerrjjaallaann  dduuaa  aarraahh..  PPeennddeekkaattaann  ddiillaakkuukkaann  sseeccaarraa  kkoonnttiinnyyuu  sseellaammaa  ppeerriiooddee  
ppeellaakkssaannaaaann  ppeerrllaakkuuaann  ddaann  ppeennggaammaattaann..  

  
  
  

KKEERRAANNGGKKAA  PPEENNAANNGGAANNAANN    LLIIMMBBAAHH  
  PPEETTEERRNNAAKKAANN  SSAAPPII  PPEERRAAHH  

  
    
  
                                                                        
  

LLiimmbbaahh  ((ppaaddaatt  &&  ccaaiirr))  

ZZEEOOLLIITT  

LLiinnggkkuunnggaann  ddaann  
ppeenndduudduukk  sseekkiittaarr  

PPeennaannggaannaann  
KKoonnvveennssiioonnaall  

PPeenncceemmaarraann  UUddaarraa    
ddaann  AAiirr  

AApplliikkaassii  ZZeeoolliitt   uunnttuukk  
ppeennaaggaannaann  kkoottoorraann  

BBaauu  ddaappaatt  ddiieelliimmiinniirr  //  
ddiihhiillaannggkkaann  

PPeenncceemmaarraann  aakkiibbaatt  lliimmbbaahh  ppeetteerrnnaakkaann  ssaappii  ddaappaatt  ddiikkeennddaalliikkaann  

MMiinneerraall  
ppeennyyeerraapp  bbaauu  

ddaann  AAnniioonnKKaattiioonn  

LLiimmbbaahh  cceeppaatt  mmaattaanngg  

PPuuppuukk  oorrggaanniikk  yyaanngg  
lleebbiihh  bbaaiikk  uunnttuukk  

ppeerrttaanniiaann  

PPeetteerrnnaakkaann  ssaappii  ppeerraahh  mmiilliikk  rraakkyyaatt  
  



  
IIII..  HHAASSIILL  DDAANN  PPEEMMBBAAHHAASSAANN  

AAssppeekk  yyaanngg  ddaappaatt  ddiikkeemmuukkaakkaann  ddaarrii  hhaassiill  ppeellaakkssaannaaaann  kkeeggiiaattaann  iinnii      aaddaallaahh  ::  
11..  KKuuaalliittaass  pprroodduukk  lliimmbbaahh  hhaassiill  ppeerrllaakkuuaann  sseeccaarraa  kkuuaalliittaattiiff   
22..  DDaammppaakk  hhaassiill  kkeeggiiaattaann  ddaann  pprroodduukk  lliimmbbaahh  tteerrhhaaddaapp  lliinnggkkuunnggaann  sseekkiittaarr  
33..  RReessppoonn  mmaassyyaarraakkaatt  kkhhuussuussnnyyaa  ppeetteerrnnaakk,,  bbaaiikk  ppeetteerrnnaakk  kkuunnccii  mmaauuppuunn  ppeetteerrnnaakk  llaaiinn  ddii  sseekkiittaarrnnyyaa..  

PPeennggaammaattaann  sseeccaarraa  kkoonntt iinnyyuu  tteerrhhaaddaapp  hhaassiill  ppeerrllaakkuuaann  ddiillaakkuukkaann  33  ssaammppaaii  44  hhaarrii  sseekkaallii  sseellaammaa  kkuurraanngg  
lleebbiihh  33  mmiinngggguu,,  uunnttuukk  mmeelliihhaatt  sseejjaauuhh  mmaannaa  hhaassiill  ppeerrllaakkuuaann  eeffeekkttiiff  tteerrhhaaddaapp  ppeennggeennddaalliiaann  bbaauu  ddaann  kkeemmaattaannggaann  
lliimmbbaahh  ssaappii..  UUnnttuukk  mmeennddeetteekkssii  ppeenniinnggkkaattaann  kkuuaalliittaass  hhaassiill  ppeerrllaakkuuaann  ddiigguunnaakkaann  ppaarraammeetteerr  kkaaddaarr  aaiirr  ddaann  
kkeeggeemmbbuurraann,,  wwaarrnnaa,,  bbaauu  ddaann  kkeerruummuunnaann  sseerraannggggaa  ((llaallaatt))..  PPeerrllaakkuuaann  ppeemmbbeerriiaann  ZZeeoolliitt   uunnttuukk  ppeennaannggaannaann  lliimmbbaahh  
ssaappii;;  kkhhuussuussnnyyaa  ppeennaannggaannaann  bbaauu  ddaann  kkeemmaattaannggaann  lliimmbbaahh;;  hhaassiillnnyyaa  ccuukkuupp  bbaaiikk,,  jj iikkaa  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  
lliimmbbaahh  ssaappii  yyaanngg  ttaannppaa  ppeerrllaakkuuaann,,  sseeccaarraa  kkuuaalliittaatt iiff  ccuukkuupp  ssiiggnniiff iikkaann..  

UUnnttuukk  bbiiddaanngg  ppeerrttaanniiaann,,  ddiilliihhaatt  ddaarrii  kkeennaammppaakkaann  ffiissiikk  ddaann  kkeemmaattaannggaann  hhaassiill  ppeerrllaakkuuaann,,  bbaahhaann  ccaammppuurraann  iinnii  
mmeemmppuunnyyaaii  pprroossppeekk  yyaanngg  bbaaiikk  uunnttuukk  ddiikkeemmbbaannggkkaann  sseebbaaggaaii  ppuuppuukk  oorrggaanniikk  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  nniillaaii  eekkoonnoommii    
ttiinnggggii..  BBaahhaann  ccaammppuurraann  hhaassiill  ppeerrllaakkuuaann  mmeemmppuunnyyaaii  kkeeuunngggguullaann  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt  ::  
••  MMaammppuu  bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  ppuuppuukk  oorrggaanniikk  yyaanngg  ssaannggaatt  bbeerrppeerraann  ddaallaamm  ppeerrbbaaiikkaann  kkeessuubbuurraann  ff iissiikk  ttaannaahh;;  

••  MMaammppuu  bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  ppeemmaannttaapp  ttaannaahh;;  

••  MMaammppuu  mmeemmbbeerrii  ttaammbbaahhaann  hhaarraa  ttaannaammaann..  

RReessppoonn  mmaassyyaarraakkaatt,,   tteerruuttaammaa  ppeetteerrnnaakk  kkuunnccii  ddaann  ppeetteerrnnaakk  llaaiinnnnyyaa  ssaannggaatt  bbaaiikk  ddaann  mmeenndduukkuunngg  tteerrhhaaddaapp  
kkeeggiiaattaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann,,  sseellaaiinn  mmeerreekkaa  ssuuddaahh  mmeennggeennaall  bbaahhaann//  mmiinneerraall  ZZeeoolliitt,,  mmeerreekkaa  jjuuggaa  mmaauu  ddaann  mmaammppuu  
bbeekkeerrjjaa  ssaammaa  ddeennggaann  ttiimm  ppeellaakkssaannaa  sseeccaarraa  bbaaiikk..  WWaalluuppuunn  jj iikkaa  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  lliinnggkkuupp  ddeessaa//kkaammppuunngg  
pprroosseennttaasseennyyaa  kkeecciill,,   tteettaappii  ppeetteerrnnaakk  yyaanngg  tteellaahh  mmeennggeettaahhuuii  ddaann  tteerrlliibbaatt  llaannggssuunngg  ddii  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  iinnii  
ddiihhaarraappkkaann  ddaappaatt  bbeerrppeerraann  sseebbaaggaaii  ssuummbbeerr  iinnffoorrmmaassii  ddaann  ppeennggeettaahhuuaann  bbaaggii  ppeetteerrnnaakk  llaaiinnnnyyaa..  

EEffeekk  ppeerrllaakkuuaann  aakkaann  ssiiggnniiff iikkaann,,  jj iikkaa  ppeerrllaakkuuaann  ssuuddaahh  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  sseelluurruuhh  ppeetteerrnnaakk  ppaaddaa  ssaattuu  lliinnggkkuunnggaann  
ppeetteerrnnaakkaann,,  sseehhiinnggggaa  sseelluurruuhh  aattaauu  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  vvoolluummee  lliimmbbaahh  ddaappaatt  ddiittaannggaannii  bbeerrssaammaa  ddaann  hhaassiillnnyyaa  ddaappaatt  
ddiirraassaakkaann  oolleehh  sseelluurruuhh  mmaassyyaarraakkaatt..  

  
IIVV..  KKEESSIIMMPPUULLAANN  DDAANN  SSAARRAANN  

••  SSeeccaarraa  ffiissiikk,,  lliimmbbaahh  yyaanngg  mmeennddaappaatt  ppeerrllaakkuuaann  mmeennuunnjjuukkkkaann  kkeennaammppaakkaann  yyaanngg  lleebbiihh  bbaaiikk  ddiibbaannddiinnggkkaann  
ddeennggaann  lliimmbbaahh  ttaannppaa  ppeerrllaakkuuaann  ppaaddaa  ppeerriiooddee  ppeemmuuppuukkaann  yyaanngg  ssaammaa..  HHaassiill  ppeerrllaakkuuaann  tt iiddaakk  bbeerrbbaauu  ddaann  
ccuukkuupp  mmaattaanngg  uunnttuukk  ddiiaapplliikkaassiikkaann  ppaaddaa  llaahhaann  ppeerrttaanniiaann..  

••  PPeenncceemmaarraann  lliinnggkkuunnaann  ((bbaauu  ddaann  ppeennggoottoorraann  aaiirr  ppeerrmmuukkaaaann))  aakkiibbaatt  ppeennuummppuukkaann  ddaann  ppeemmbbuuaannggaann  lliimmbbaahh  
ssaappii  ddaappaatt  ddiittaannggaannii..   

••  RReessppoonn  ppeetteerrnnaakk  ssaannggaatt  bbaaiikk,,  ddaann  mmaammppuu  mmeennuullaarrkkaann  ppeennggeettaahhuuaannnnyyaa  kkeeppaaddaa  ppeetteerrnnaakk  llaaiinn..  MMeerreekkaa  
mmeennyyaaddaarrii  ppeerrllaakkuuaann  iinnii  ssaannggaatt  bbaaiikk  ddaann  bbeerrmmaannffaaaatt..  

••  TTeerrbbeennttuukknnyyaa  kkeessaaddaarraann  mmeennggeennaaii  ppeenntt iinnggnnyyaa  ppeennaannggaannaann  lliimmbbaahh  sseeccaarraa  bbaaiikk  uunnttuukk  mmeenncciippttaakkaann  
lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  bbeerrssiihh  ddaann  aammaann..  

MMeelliihhaatt  hhaassiill  ddaarrii  ppeerrllaakkuuaann  iinnii  ccuukkuupp  bbaaiikk,,  mmaakkaa  ssaannggaatt  ppeerrlluu  ddiillaakkuukkaann  ppeenngguujj iiaann  ddaallaamm  bbeennttuukk  kkaajj ii  ttiinnddaakk  
aapplliikkaassii  lliimmbbaahh  uunnttuukk  bbeebbeerraappaa  jjeenniiss  ttaannaammaann..  HHaassiill  kkeeggiiaattaann  iinnii  ppeerrlluu  ddiisseebbaarrkkaann  kkeeppaaddaa  ppeetteerrnnaakk  llaaiinn..  OOlleehh  
kkaarreennaannyyaa  ddiippeerrlluukkaann  kkeerrjjaa  ssaammaa  yyaanngg  bbaaiikk  ddeennggaann  ppaarraa  ppeennyyuulluuhh  ppeetteerrnnaakkaann  ddii  tt iinnggkkaatt  DDiinnaass,,  KKeeccaammaattaann  ddaann  
DDeessaa..  JJiikkaa  ppeerrlluu  ddiiaaddaakkaann  kkeemmbbaallii  pplloott  pplloott  ppeerrccoonnttoohhaann  ppeennaannggaannaann  lliimmbbaahh  ppaaddaa  lliinnggkkuunnggaann  ddiimmaannaa  tteerrddaappaatt  
kkoonnsseennttrraassii  ppeetteerrnnaakkaann  ssaappii  ppeerraahh  mmiilliikk  rraakkyyaatt..    

  
  

DDAAFFTTAARR  PPUUSSTTAAKKAA  

DDiirreekkttoorraatt  JJeennddrraall  PPeetteerrnnaakkaann,,  SSuuaammbbaa,,  11999944..  
EEnnssiikkllooppeeddiiaa  NNaassiioonnaall  IInnddoonneessiiaa,,  11999900..  
SSKK  MMeennttrrii  PPeerrttaanniiaann  RReeppuubblliikk  IInnddoonneessiiaa,,  NNoommoorr  336622//KKPPTT//TTNN  ––  112200//  11999900..  

  


