
KKUULLIIAAHH  KKEERRJJAA  UUSSAAHHAA  ((KKKKUU))    
MMEEMMBBEERRDDAAYYAAKKAANN  KKEEMMBBAALLII    PPAARRAA  PPEETTAANNII  JJAAMMUURR  KKAAYYUU    

DDAALLAAMM  MMEENNIINNGGKKAATTKKAANN  PPEENNDDAAPPAATTAANNNNYYAA    
DDII  DDEESSAA  KKAARRAANNGGMMAANNGGUU  KKAABB..  KKUUNNIINNGGAANNDDAANN    

DDEESSAA  SSUUMMBBEERRSSAARRII  KKAABBUUPPAATTEENN  DDTT..  IIII  BBAANNDDUUNNGG  **  
  

OOlleehh  ::   
EEllaann  SSuuhheerrllaann,,  ddkkkk  ****  

  
AABBSSTTRRAAKKSSII  

TTuujjuuaann  kkeeggiiaattaann  iinnii  aaddaallaahh  uunnttuukk  mmeennuummbbuuhhkkaann  jj iiwwaa  wwiirraauussaahhaa  bbaaggii  mmaahhaassiisswwaa  ddaann  mmeennuummbbuuhh  
kkeemmbbaannggkkaann  uussaahhaa  jjaammuurr  yyaanngg  ppeerrnnaahh  aattaauu  mmaassiihh  aaddaa  ddii  llookkaassii  ppeellaakkssaannaaaann  ddii  DDeessaa  KKaarraanngg  MMaanngguu  KKeeccaammaattaann  
KKeerraammaatt  MMuullyyaa  KKaabbuuppaatteenn  KKuunniinnggaann  ddaann  DDeessaa  SSuummbbeerrssaarrii  KKeeccaammaattaann  CCiippaarraayy  KKaabbuuppaatteenn  BBaanndduunngg..  DDaaeerraahh  
tteerrsseebbuutt  mmeerruuppaakkaann  ddaaeerraahh  ppeemmbbuuddiiddaayyaaaann  jjaammuurr  yyaanngg  ppeerrnnaahh  mmaajjuu  tteettaappii  kkeemmuuddiiaann  mmeennggaallaammii  kkrriissiiss  ddaann  
bbaahhkkaann  bbaannyyaakk  yyaanngg  gguulluunngg  tt iikkaarr..    

PPeerrmmaassaallaahh  bbaaggii  ppeettaannii  jjaammuurr  yyaanngg  mmaassiihh  bbeerrttaahhaann  aaddaallaahh  bbaaggaaiimmaannaa  pprroodduukkssii  ddaann  mmeennjjaaggaa  aaggaarr  hhaassiill  
pprroodduukkssii  ttiiddaakk  cceeppaatt  mmeemmbbuussuukk,,    kkaarreennaa  uunnttuukk  ppeemmaassaarraann  yyaanngg  lleebbiihh  lluuaass  mmeemmeerrlluukkaann  wwaakkttuu  yyaanngg  rreellaattiiff  llaammaa  
sseeddaannggkkaann  ssiiffaatt  jjaammuurr  kkaayyuu  mmuuddaahh  mmeemmbbuussuukk..  
PPeesseerrttaa  kkeeggiiaattaann  sseebbaannyyaakk  3311  oorraanngg  ddeennggaann  pprrooggrraamm  uujj ii  ccoobbaa  mmeellaalluuii  ccaarraa  ppeennggaawweettaann  ddeennggaann  ppeennggiioonnaann,,  
ppeemmaannaassaann  ddaann  ppeennggeemmaassaann  mmaauuppuunn  ddaallaamm  bbeennttuukk  ppeennggaannaann  ssiiaapp  ssaannttaapp  ((oollaahhaann  ddaallaamm  bbeennttuukk  kkeerriippiikk  aattaauu  
kkrriissppii))..  RReessppoonn  mmaassyyaarraakkaatt  ppeettaannii  jjaammuurr  ddii  kkeedduuaa  ddeessaa  bbiinnaaaann  tteerrsseebbuutt  ccuukkuupp  bbaaiikk,,  bbaahhkkaann  aaddaa  kkeeiinnggiinnaann  uunnttuukk  
mmeenniirruu  tteekknnoollooggii  yyaanngg  ddiippeerrkkeennaallkkaann  tteerruuttaammaa  bbiillaa  ppaanneenn  mmeelliimmppaahh..  
    
••  DDoosseenn  JJuurruussaann  PPeennddiiddiikkaann  BBiioollooggii  FFPPMMIIPPAA  
      UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa..  

  
II..   PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

JJaammuurr  kkaayyuu  ddiikkeennaall  jjuuggaa  ddeennggaann  nnaammaa  jjaammuurr  ttiirraamm;;    mmeerruuppaakkaann  ttuummbbuuhhaann  yyaanngg  bbeerriinntt ii  ssppoorraa  ddaann  ttiiddaakk  
bbeerrkklloorrooffiill,,   ddiinnddiinngg  sseell  ddaarrii  sseelluulloossaa  aattaauu  lleeiitt iinn  aattaauu  ddaarrii  kkeedduuaannyyaa,,  ddaappaatt  bbeerrkkeemmbbaanngg  bbiiaakk  ddeennggaann  ssppoorraa,,  
tteerrmmaassuukk  kkeellaass  BBaassiiddiioommyycceetteess  ddeennggaann  kkaanndduunnggaann  aaiirr  tt iinnggggii,,  sseehhiinnggggaa  aappaabbiillaa  ddiibbiiaarrkkaann  mmaakkaa  jjaammuurr  tteerrsseebbuutt  
mmuuddaahh  mmeemmbbuussuukk..  JJaammuurr  ddaappaatt  ddiiaawweettkkaann  ddeennggaann  ppeennddiinnggiinnaann  ((ddiissiimmppaann  ddaallaamm  lleemmaarrii  eess)),,  ppeenngguuaappaann  aaiirr  
((ddeennggaann  oovveenn)),,  ppeennggiioonnaann  ((ppeennyyiinnaarraann  ddeennggaann  uullttrraa  vviioolleett)),,   ddaann  ppeennggoollaahhaann  ((bbeerruuppaa  kkeerriippiikk  aattaauu  kkrriissppii))..  JJaammuurr  
mmeerruuppaakkaann  mmaakkaannaann    yyaanngg  mmeennggaanndduunngg  nniiaallii  ggiizzii  tt iinnggggii,,  jjuuggaa  rraassaannyyaa  lleezzaatt  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  ddiikkllaassiiff iikkaassiikkaann  
sseebbaaggaaii  bbaahhaann  mmaakkaannaann  lleezzaatt  ddaann  mmeewwaahh..  JJaammuurr  bbaannyyaakk  mmeennggaanndduunngg  vviittaammiinn  ddaann  mmiinneerraall  yyaanngg  bbeerrmmaannffaaaatt  
bbaaggii  kkeesseehhaattaann..  

PPeemmbbuuddiiddaayyaaaann  jjaammuurr  ddaappaatt  ddiikkeemmbbaannggbbiiaakkkkaann  bbaaiikk  ddii  ddaaeerraahh  ppeeddeessaaaann  mmaauuppuunn  ppeerrkkoottaaaann  sseehhiinnggggaa  
ddaappaatt  ddiijjaaddiikkaann  aalltteerrnnaatt iiff   uussaahhaa  mmaassyyaarraakkaatt  ddaallaamm  mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeennddaappaattaann  eekkoonnoommii  kkeelluuaarrggaa..  

KKeelleebbiihhaann  ppeemmbbuuddiiddaayyaaaann  jjaammuurr  kkaayyuu  aaddaallaahh  tt iiddaakk  ppeerrlluu  mmeenngggguunnaakkaann  llaahhaann  yyaanngg  lluuaass,,  ccuukkuupp  ddeennggaann  
bbaahhaann  bbaakkuu  mmeeddiiaa  lliimmbbaahh  ggeerrggaajj ii..  MMeeddiiaa  bbeekkaass  ppeennaannaammaann  jjaammuurr  ddaappaatt  ddiimmaannffaaaattkkaann    sseebbaaggaaii  ppuuppuukk  oorrggaanniikk..  

FFaakkttaaffaakkttaa  llaaiinn  yyaanngg  ddaappaatt  mmeemmppeennggaarruuhhii  kkeebbeerrhhaassiillaann  ppeemmbbuuddiiddaayyaaaann  jjaammuurr  aaddaallaahh  ::     

♦♦  LLaahhaann  yyaanngg  mmeemmaaddaaii,,  lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  mmeenndduukkuunngg,,  bbaahhaann  bbaakkuu  yyaanngg  ccuukkuupp,,  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  ((SSDDMM))  
yyaanngg  tteerraammppiill,,  tteerrllaatt iihh  ddaann  tteellaatteenn;;  

♦♦  PPeerraallaattaann,,  bbiibbiitt  uunngggguull,,  tteekknnoollooggii,,  bbuuddiiddaayyaa  tteekknnoollooggii  ppaassccaa  ppaanneenn  ddaann  ppeerrmmooddaallaann  yyaanngg  mmeemmaaddaaii..  
  
IIII..  AANNAALLIISSIISS  SSIITTUUAASSII  

SSeejjaakk  ttaahhuunn11999944  ddii  KKaabbuuppaatteenn  KKuunniinnggaann  ddaann  KKaabbuuppaatteenn  BBaanndduunngg  tteellaahh  bbeerrkkeemmbbaanngg  ppeemmbbuuddiiddaayyaaaann  
jjaammuurr  kkaayyuu..  DDeennggaann  bbeerrkkeemmbbaannggnnyyaa  pprroodduukkssii  jjaammuurr  yyaanngg  aaddaa  ddii  ddeessaaddeessaa  sseekkiittaarr,,  jjuummllaahh  pprroodduukkssii  jjaammuurr  
mmeenniinnggkkaatt  sseeddaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  ppaassaarr  tteerrbbaattaass..  AAkkiibbaattnnyyaa  bbaannyyaakk  pprroodduukkssii  jjaammuurr  yyaanngg  ttiiddaakk  ddaappaatt  
ddiippaassaarrkkaann  kkaarreennaa  cceeppaatt  rruussaakk  ddaann  mmeemmbbuussuukk..    

PPeerrmmaassaallaahhaann  llaaiinn  yyaanngg  mmuunnccuull  ddaarrii  jjaammuurr  sseellaaiinn  cceeppaatt  rruussaakk  ddaann  bbuussuukk  aaddaallaahh  ddaayyaa  sseerraapp  ppaassaarr  yyaanngg  
tteerrbbaattaass..  

IIIIII..  TTUUJJUUAANN  

••  MMeennuummbbuuhhkkaann  jj iiwwaa  wwiirraauussaahhaa  bbaaggii  mmaahhaassiisswwaa  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt;;  

••  DDaappaatt  mmeennuummbbuuhhkkaann  kkeemmbbaallii  uussaahhaa  ppeerrttaanniiaann  jjaammuurr  kkaayyuu//  tt iirraamm;;  

••  MMeenniinnggkkaattkkaann  ppeenngghhaassiillaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt  ppeettaannii  jjaammuurr..  
  

VV..  MMAANNFFAAAATT  

11..  PPootteennssii   eekkoonnoommii  pprroodduukk,,  jjaammuurr  kkaayyuu  ddaarrii  kkeedduuaa  ddeessaa  tteerrsseebbuutt  ccuukkuupp  bbaaiikk,,  ddiittuunnjjaanngg  oolleehh  ffaakkttoorrffaakkttoorr  
ppeenndduukkuunngg  yyaanngg  ccuukkuupp  bbaaiikk  ppuullaa  sseehhiinnggggaa  ppeemmaassaarraann  kkee  kkoottaakkoottaa  bbeessaarr  ssaannggaatt  mmeemmuunnggkkiinnkkaann..  

22..  NNiillaaii  ttaammbbaahh  pprroodduukk  ddiilliihhaatt  ddaarrii  ssiissii  IIPPTTEEKKSS,,  jjaammuurr  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  aakkaann  mmuuddaahh  rruussaakk  jj iikkaa  ttiiddaakk  ddiittaannggaannii  
ddeennggaann  bbaaiikk..  UUssaahhaa  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkuuaalliittaass  jjaammuurr    aaddaallaahh  mmeellaalluuii  ccaarraa  ppeennyyiimmppaannaann  ddeennggaann  
mmeenngggguunnaakkaann  ssiinnaarr  ((ppeennggiioonnaann))  aattaauu  ddiikkeerriinnggkkaann,,    

33..  ddiibbuuaatt  kkeerriippiikk  jjaammuurr  ddaann  sseebbeelluumm  ppeennggeemmaassaann  ddiissiinnaarrii  oolleehh  uullttrraa  vviioolleett;;  
44..  NNiillaaii  ttaammbbaahh,,  pprroodduukkssii  jjaammuurr  kkaayyuu  ddaappaatt  mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeennddaappaattaann  uussaahhaa  kkeelluuaarrggaa  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt..  

    



VV..  KKHHAALLAAYYAAKK  SSAASSAARRAANN  

SSaassaarraann  uuttaammaa  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  iinnii  aaddaallaahh  mmaahhaassiisswwaa  sseebbaannyyaakk  3311  oorraanngg,,  ddaann  ssaassaarraann  llaaiinnnnyyaa  aaddaallaahh  
ppeettaannii  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt  sseekkiittaarr  yyaanngg  bbeerrmmiinnaatt  mmeemmbbuuddiiddaayyaakkaann    jjaammuurr  ddaallaamm  uussaahhaa  mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeennddaappaattaann  
kkeelluuaarrggaa  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt..  

VVII..  MMEETTOODDEE  

11..  PPeemmbbeekkaallaann  ddaallaamm  bbeennttuukk  ppeellaattiihhaann  tteennttaanngg  bbuuddiiddaayyaa  ddaann  ppeennggoollaahhaann  jjaammuurr  ((mmeettooddee  cceerraammaahh));;    
22..  PPeenneelliitt iiaann  ddii  llaabboorraattoorriiuumm;;  
33..  PPeellaakkssaannaaaann  ddii  llaappaannggaann  ddaallaamm  bbeennttuukk  mmaaggaanngg..  

VVIIII..  HHAASSIILL  DDAANN  EEVVAALLUUAASSII  

DDiitteemmuukkaann  bbeerrbbaaggaaii  ppeerrllaakkuuaann  ddaann  kkeemmaassaann  yyaanngg  ppaalliinngg  bbaarruu  ddaallaamm  mmeennggaawweettkkaann  jjaammuurr  kkaayyuu..  UUjj ii  ccoobbaa  
mmeenngggguunnaakkaann  ppeennggiioonnaann  ddeennggaann  ssiinnaarr  uullttrraa  vviioolleett  mmeennuunnjjuukkkkaann  hhaassiill  yyaanngg  ssaannggaatt  bbaaiikk  ddaann  ddaappaatt  bbeerrttaahhaann  
kkuurraanngg  lleebbiihh  44  hhaarrii  ,,  ddaann  kkaallaauu  ddiissiimmppaann  ddaallaamm  lleemmaarrii  ppeennddiinnggiinn  ddaappaatt  bbeerrttaahhaann  sseellaammaa1144  hhaarrii..  

UUnnttuukk  ppeennggeerriinnggaann,,  rraannccaannggaann  ppeennggeerriinngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  bbaahhaann  bbeekkaass  ddaann  ccaarraa  kkeerrjjaannyyaa  aakkaann  mmeenngghhaassiillkkaann  
ppaannaass  3388°°  CC  ssaammppaaii  4466°°  CC,,  mmaammppuu  mmeennggeerriinnggkkaann  jjaammuurr  sseellaammaa  88  jjaamm..  DDaarrii  kkeeggiiaattaann  iinnii  ddii  ddaappaatt  ppeennggaallaammaann  
ddaallaamm  ppeemmbbuuddiiddaayyaaaann,,  ppeennggeemmaassaann,,  ddaann  ppeemmaassaarraann  hhaassiill  pprroodduukkssii,,  bbaahhkkaann  ttiimmbbuull  kkeeiinnggiinnaann  uunnttuukk  
mmeenneerruusskkaann  kkeemmbbaallii  wwiirraauussaahhaa  sseellaannjjuuttnnyyaa..  

AAnnttuussiiaass  ppeettaannii  ssaannggaatt  bbaaiikk..  KKeessuulliittaann  yyaanngg  aaddaa  ddiisseebbaabbkkaann  aaddaannyyaa  hhaammbbaattaann  ddaallaamm  ppeennaammbbaahhaann  mmooddaall  
uussaahhaa  ddaann  tteekknniikk  ppeemmbbuuddiiddaayyaaaann  sseerrttaa  ppeemmaassaarraann..    

  
VVIIIIII..    FFAAKKTTOORR    PPEENNDDOORROONNGG  DDAANN  PPEENNGGHHAAMMBBAATT  

AA..      FFaakkttoorr  PPeennddoorroonngg::  

••  aaddaannyyaa  kkeeiinnggiinnaann  uunnttuukk  bbeerrbbaaggii  ppeennggaallaammaann  ddaann  mmeenneerraappkkaannnnyyaa  ..  

••  mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeennggeettaahhuuaann  ppaarraa  ppeettaannii  ddaallaamm  bbiiddaanngg  bbuuddiiddaayyaa  jjaammuurr  sseerrttaa  mmeennaammbbaahh  wwaawwaassaann  
bbeerrwwiirraauussaahhaa  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeennddaappaattaann  kkeelluuaarrggaa..  

BB..    FFaakkttoorr  PPeenngghhaammbbaatt    ::    
§§  kkeetteerrbbaattaassaann  wwaakkttuu  bbaaggii          ppeemmbbiimmbbiinngg  ddii  llaappaannggaann    mmaahhaassiisswwaa      ddaann  ppeettaannii..   
§§  ssuulliittnnyyaa  mmeerruubbaahh  kkoonnddiissii  ppeemmiikkiirraann  ppeettaannii..   
§§  ttiiddaakk  aaddaannyyaa  mmooddaall  kkaarreennaa  ssuulliitt  mmeennddaappaattkkaann  kkrreeddiitt  ddaarrii  ppeemmeerriinnttaahh..  
  

XX..  KKEESSIIMMPPUULLAANN  

KKeeggiiaattaann  iinnii  ddaallaamm  rraannggkkaa  mmeemmbbeerrddaayyaakkaann  kkeemmbbaallii  ppaarraa  ppeettaannii  jjaammuurr  kkaayyuu  ddaallaamm  mmeenniinnggkkaattkkaann  
ppeennddaappaattaannnnyyaa,,  sseehhiinnggggaa  ccuukkuupp  bbeerrmmaannffaaaatt  bbaaiikk  bbaaggii  mmaahhaassiisswwaa  mmaauuppuunn  mmaassyyaarraakkaatt  tteerruuttaammaa  ppaarraa  ppeettaannii  
jjaammuurr  kkaayyuu..  

HHaammppiirr  sseelluurruuhh  pprrooggrraamm  ddaappaatt  ddiillaakkssaannaakkaann  ddeennggaann  bbaaiikk  wwaallaauuppuunn  aaddaa  yyaanngg  bbeelluumm  mmeemmuuaasskkaann  kkaarreennaa  
tteerrbbaattaass  wwaakkttuu  ddaann  mmooddaall  ppeettaannii..  

CCaarraa  ppeennggaawweettaann,,  ppeennggiioonnaann,,  ppeennggeerriinnggaann,,  ppeennggeemmaassaann  ddaann  ppeennggoollaahhaann  mmeennjjaaddii  mmaakkaannaann  ssiiaapp  ssaajj ii  
ddaappaatt  ddiijjaaddiikkaann  aalltteerrnnaattiiff  bbaaggii  ppeettaannii  ppaaddaa  ssaaaatt  pprroodduukkssiinnyyaa  mmeenniinnggkkaatt,,  sseehhiinnggggaa  jjaammuurr  kkaayyuu  ddaappaatt  ddiissiimmppaann  
lleebbiihh  llaammaa..  
XX..  SSAARRAANNSSAARRAANN  

11..  UUnnttuukk  ppeesseerrttaa,,  sseebbaaiikknnyyaa  ppeemmbbeekkaallaann  lleebbiihh  ddiisseemmppuurrnnaakkaann//  ddiissiiaappkkaann  ddaallaamm  wwaakkttuu  yyaanngg  ccuukkuupp  sseebbeelluumm  
ddiitteerraappkkaann  ddii  llaappaannggaann..  

22..  KKeerrjjaa  ssaammaa  yyaanngg  kkoonnggkkrriitt  aannttaarraa  lleemmbbaaggaa      ddaann      iinnssttaannssii    yyaanngg  tteerrkkaaiitt  sseehhiinnggggaa  ppaaddaa  ssaaaattnnyyaa  kkeeggiiaattaann  
ppeellaakkssaannaaaann  ddaann  ppeesseerrttaa  ssuuddaahh  ssiiaapp  bbaaiikk  mmoorriill  mmaauuppuunn  mmaatteerriill..   

33..  SSeebbaaiikknnyyaa  kkeeggiiaattaann  iinnii  ddiillaakkssaannaakkaann  ddaallaamm  bbllookk  wwaakkttuu  tteerrtteennttuu..  
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