
PPEEMMBBEERRDDAAYYAAAANN  DDAAEERRAAHH    
DDAALLAAMM  MMEENNGGAATTAASSII  DDAAMMPPAAKK  KKRRIISSIISS  EEKKOONNOOMMII  ((PPDDMMDDKKEE))  

DDII  KKAABBUUPPAATTEENN  SSUUBBAANNGG    
  

OOlleehh  ::   
HH..  EE..  MMuullyyaannaa  **  

  
AABBSSTTRRAAKKSSII  

PPrrooyyeekk  PPeemmbbeerrddaayyaaaann  DDaaeerraahh  DDaallaamm  MMeennggaattaassii  DDaammppaakk  KKrriissiiss  EEkkoonnoommii  ((PPDDMMDDKKEE))  ddiillaattaarr  bbeellaakkaannggii  oolleehh  kkoonnddiissii  
yyaanngg  ddiiaallaammii  mmaassyyaarraakkaatt  sseebbaaggaaii  ddaammppaakk  ddaarrii  kkrriissiiss  eekkoonnoommii  yyaanngg  mmeellaannddaa  nneeggaarraanneeggaarraa  AAssiiaa  tteerrmmaassuukk  ddii  ddaallaammnnyyaa  
IInnddoonneessiiaa,,  sseehhiinnggggaa  mmeennggaakkiibbaattkkaann  rraappuuhhnnyyaa  ppeerreekkoonnoommiiaann;;  bbeerrbbaaggaaii  kkeeggiiaattaann  eekkoonnoommii  mmaassyyaarraakkaatt  mmeennggaallaammii  
kkeemmuunndduurraann..  

UUnnttuukk  mmeennggaattaassii  iinnii  sseemmuuaa,,  ppeemmeerriinnttaahh  mmeenngguuppaayyaakkaann  ppeemmuulliihhaann  kkeebbeerrddaayyaaaann  mmaassyyaarraakkaatt  ddaallaamm  mmeenngghhaaddaappii  
kkrriissiiss  tteerrsseebbuutt,,  sseehhiinnggggaa  mmaassyyaarraakkaatt  mmeennjjaaddii  ssuurrvviivvee  uunnttuukk  mmeelleeppaasskkaann  ddiirrii  ddaarrii  ppeerraannggkkaapp  kkeemmiisskkiinnaann  ddaann  mmeennuummbbuuhh  
kkeemmbbaannggkkaann  nniillaaii  ttaammbbaahh  eekkoonnoommii  sseerrttaa  ssoossiiaall  bbuuddaayyaannyyaa..  

DDaammppaakk  ppoossiitt iiff   ddaarrii  kkeeggiiaattaann  PPDDMMDDKKEE  aaddaallaahh  sseemmaakkiinn  ttuummbbuuhhnnyyaa  kkeeppeerrccaayyaaaann  ddiirr ii  sseerrttaa  kkeemmaammppuuaann  mmaassyyaarraakkaatt  
uunnttuukk  mmeemmppeerrbbaaiikkii  ddaann  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkoonnddiissii  kkeehhiidduuppaannnnyyaa,,  ddaann  mmeemmffaassiilliittaassii  mmaassyyaarraakkaatt  ssaassaarraann  aaggaarr  ddaappaatt  
mmeellaakkssaannaakkaann  ffuunnggssii  ddaann  ppeerraann  mmaassiinnggmmaassiinngg  sseeccaarraa  ooppttiimmaall..  MMaakkaa  PPrrooyyeekk  PPDDMMDDKKEE  mmeennssyyaarraattkkaann  ppaarrttiissiippaassii  aakkttiiff  
ddaarrii  mmaassyyaarraakkaatt  sseejjaakk  ddiimmuullaaiinnyyaa  ttaahhaapp  ppeerreennccaannaaaann  ssaammppaaii  ddeennggaann  ppeellaakkssaannaaaann  kkeeggiiaattaann,,  yyaanngg  sseessuuaaii  ddeennggaann  
aassppiirraassii  sseerrttaa  kkeebbuuttuuhhaann  mmaassyyaarraakkaatt  uunnttuukk  mmeennjjaammiinn  kkeebbeerrllaannjjuuttaann  hhaassiillhhaassiill  ppeemmbbaanngguunnaann..  

____________________________________________________________________________  
**    DDoosseenn  JJuurruussaann  PPeennddiiddiikkaann  LLuuaarr  SSeekkoollaahh  
        FFaakkuullttaass  IIllmmuu  PPeennddiiddiikkaann  UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa..   

  

II..  PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

    SSeejjaakk  ppeerrtteennggaahhaann  ttaahhuunn  11999977  IInnddoonneessiiaa  mmeenngghhaaddaappii  ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  ssaannggaatt  sseerriiuuss  ddeennggaann  tteerrjjaaddiinnyyaa  kkrriissiiss  
mmoonneetteerr  yyaanngg  mmeelluuaass  mmeennjjaaddii  kkrriissiiss  eekkoonnoommii..  PPeerrmmaassaallaahhaann  tteerrsseebbuutt  tteellaahh  mmeemmbbaawwaa  ddaammppaakk  mmeenniinnggkkaattnnyyaa  jjuummllaahh  
aannggkkaa  ppeennggaanngggguurraann  ddaann  mmaakkiinn  bbeerrttaammbbaahhnnyyaa  jjuummllaahh  ppeenndduudduukk  mmiisskkiinn,,  bbaaiikk  ddii  ddaaeerraahh  mmaauuppuunn  ddii  ppeerrkkoottaaaann..  SSeebbaaggiiaann  
bbeessaarr  ddaarrii  mmeerreekkaa  ssuuddaahh  tt iiddaakk  mmaammppuu  llaaggii  mmeemmeennuuhhii  kkeebbuuttuuhhaann  ssaannddaanngg,,  ppaannggaann,,  ppeennddiiddiikkaann,,  kkeesseehhaattaann,,    sseerrttaa  
kkeebbuuttuuhhaann    kkeebbuuttuuhhaann  hhiidduupp  llaaiinnnnyyaa..  

DDaallaamm  mmeennaanngggguullaannggii  ddaammppaakk  kkrriissiiss  eekkoonnoommii  tteerrsseebbuutt,,   PPeemmeerriinnttaahh  mmeennggaammbbiill  kkeebbiijjaakkssaannaaaann  ddaann  llaannggkkaahhllaannggkkaahh  
ddaallaamm  bbeennttuukk  pprrooyyeekk  PPeemmbbeerrddaayyaaaann  DDaaeerraahh  ddaallaamm  MMeennggaattaassii  DDaammppaakk  KKrriissiiss  EEkkoonnoommii  ((PPDDMMDDKKEE))..  PPrrooggrraamm  iinnii  
mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  uuppaayyaa  ppeennyyeellaammaattaann  ddaallaamm  bbeennttuukk  bbaannttuuaann  llaannggssuunngg  kkeeppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt  mmiisskkiinn  ddaann  yyaanngg  jjaattuuhh  
mmiisskkiinn  sseebbaaggaaii  aakkiibbaatt  ddaarrii  kkrriissiiss  eekkoonnoommii..  
  
IIII..  TTUUJJUUAANN  PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  PPRROOGGRRAAMM  PPDDMMDDKKEE  

§§  MMeenniinnggkkaattkkaann  kkeemmaammppuuaann  ddaayyaa  bbeellii  mmaassyyaarraakkaatt  mmiisskkiinn  mmeellaalluuii  ppeenniinnggkkaattaann  ppeennddaappaattaann;;  
§§  MMeennggggeerraakkkkaann  kkeemmbbaallii  eekkoonnoommii  rraakkyyaatt  mmeellaalluuii  ppeemmbbeerriiaann  mmooddaall  uussaahhaa  ddaann  mmeemmbbaanngguunn//  mmeerreehhaabbiilliittaassii  ssaarraannaa  ddaann  

pprraassaarraannaa  eekkoonnoommii,,  ssoossiiaall,,   yyaanngg  mmeenndduukkuunngg  ssiisstteemm  pprroodduukkssii  ddaann  ddiissttrriibbuussii  bbaarraanngg  ddaann  jjaassaa,,  ddeennggaann  tteettaapp  
mmeemmeelliihhaarraa  kkeelleessttaarriiaann  ffuunnggssii  lliinnggkkuunnggaann  hhiidduupp..  

  
IIIIII..   KKHHAALLAAYYAAKK  SSAASSAARRAANN  

♦♦  PPeenneerriimmaa  bbaannttuuaann  yyaaiittuu  ppeenndduudduukk  mmiisskkiinn  bbaaiikk  pprriiaa  mmaauuppuunn  wwaanniittaa,,  ddii  ppeerrkkoottaaaann  mmaauuppuunn  ddii  ppeeddeessaaaann  yyaanngg  
kkeehhiillaannggaann  ppeekkeerrjjaaaann  ddaann  ssuummbbeerr  ppeenngghhaassiillaann;;  

♦♦  LLookkaassii  aaddaallaahh  DDeessaa//KKeelluurraahhaann  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddaallaamm  ssaattuu  wwiillaayyaahh  KKeeccaammaattaann,,  kkeeccuuaallii  DDeessaa//KKeelluurraahhaann  yyaanngg  mmeenneerriimmaa  
bbaannttuuaann  PPrrooggrraamm  PPeennggeemmbbaannggaann  KKeeccaammaattaann  ((PPPPKK))..  

DDaallaamm  uuppaayyaa  ppeennccaappaaiiaann  ttuujjuuaann  ddaann  ssaassaarraann  PPrrooggrraamm  PPeemmbbeerrddaayyaaaann  DDaaeerraahh  ddaallaamm  MMeennggaattaassii  DDaammppaakk  KKrriissiiss  
EEkkoonnoommii  ((PPDDMMDDKKEE))  tteerrsseebbuutt,,  ddiibbeennttuukk  jjaarriinnggaann  kkeerrjjaa  yyaanngg  mmeelliibbaattkkaann  uunnssuurr  PPeemmeerriinnttaahh  PPuussaatt,,   PPeemmeerriinnttaahh  DDaaeerraahh,,  
ddaann  bbeerrbbaaggaaii  ttiinnggkkaattaann  ddeennggaann  mmeenneemmppaattkkaann  ppoossiissii  sseebbaaggaaii  KKoonnssuullttaann  PPeennddaammppiinngg  ((KKPP))  
  
IIVV..  PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  KKOONNSSUULLTTAASSII  

SSeeccaarraa  uummuumm  kkoonnssuullttaann  ppeennddaammppiinngg  ((KKPP))  ddiihhaarraappkkaann  ddaappaatt  mmeemmbbaannttuu  mmeemmppeerrllaannccaarr  ppeellaakkssaannaaaann  ddaann  
ppeennggeennddaalliiaann  ooppeerraassiioonnaall  PPDDMMDDKKEE,,  sseeddaannggkkaann  sseeccaarraa  kkhhuussuuss  kkeedduudduukkaann  KKoonnssuullttaann  PPeennddaammppiinngg  tteerrddiirr ii  aattaass  TTeennaaggaa  
AAhhllii  KKoonnssuullttaann  MMaannaajjeemmeenn,,  KKoooorrddiinnaattoorr  WWiillaayyaahh  ((KKOORRWWIILL)),,  ddaann  FFaassiilliittaattoorr  KKeeccaammaattaann  ((FFKK))..  FFuunnggssii  KKoonnssuullttaann  
PPeennddaammppiinngg,,  KKoooorrddiinnaattoorr  WWiillaayyaahh,,  ddaann  FFaassiilliittssttoorr  KKeeccaammaattaann  aaddaallaahh  mmeemmbbeerriikkaann  ffaassiilliittaass  bbeerruuppaa  llaayyaannaann  kkoonnssuullttaassii  
ddaann  ppeennddaammppiinnggaann  sseejjaakk  ttaahhaapp  ppeerrssiiaappaann  ssaammppaaii  ddeennggaann  ppeellaakkssaannaaaann..  

DDaallaamm  mmeellaakkssaannaakkaann  ttuuggaass  ddaann  ffuunnggssiinnyyaa  KKoonnssuullttaann  PPeennddaammppiinngg,,  KKoooorrddiinnaattoorr  WWiillaayyaahh,,  FFaassiilliittaattoorr  KKeeccaammaattaann  
aaddaallaahh  mmeellaakkuukkaann  jjaalliinnaann  kkoooorrddiinnaassii  ddeennggaann  TTiimm  KKoooorrddiinnaassii  PPeennggeelloollaa  PPrrooggrraamm  ((TTKK  PPPP))IIII  ddaann  ppiimmppiinnaann  pprrooyyeekk  
((PPIIMMPPRROO)),,  ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh  sseetteemmppaatt  ddaann  kkoooorrddiinnaattoorr  ppeellaakkssaannaa  llaappaannggaann  ((KKPPLL))..  KKeebbeerrhhaassiillaann  ddaann  kkuuaalliittaass  llaayyaannaann    
kkoonnssuullttaann  ttiiddaakk  tteerrlleeppaass  ddaarrii  ppeerraann    TTKKPPPPIIII,,  PPiimmpprroo,,  ppeemmbbiinnaa  ddaaeerraahh  ddaann  KKPPLL  sseerrttaa  kkoooorrddiinnaassii  yyaanngg  tteellaahh  tteerrjjaalliinn  
ddiiaannttaarraa  kkeedduuaannyyaa..  

  
  
  

  



VV..    TTEEMMUUAANN  DDAANN  HHAASSIILL  

11))  AAddaannyyaa  ppeerruubbaahhaann  ppoossiittiiff   ddaallaamm  ppeerreekkoonnoommiiaann  ddaann  uussaahhaa  mmaassyyaarraakkaatt,,  kkoonnddiissii  lliinnggkkuunnggaann  ff iissiikk,,  sseerrttaa  kkuuaalliittaass  
ppaarrttiissiippaassii  mmaassyyaarraakkaatt  ddaallaamm  ppeemmbbaanngguunnaann;;  

22))  KKeecceeppaattaann  ddaann  kkeeaakkuurraattaann  uussuullaann  pprrooggrraamm  kkeeggiiaattaann;;  
33))  VVaarriiaassii  wwaakkttuu  ppeennccaaiirraann  ddaannaa  ddaann  ppeennyyeebbaarrlluuaassaannnnyyaa  yyaanngg  sseessuuaaii  ddaann  bbeerraaggaamm;;  
44))  SSiisstteemm  ppeennggaalliirraann  ddaannaa  bbaannttuuaann  llaannggssuunngg  mmaassyyaarraakkaatt  ((BBLLMM))  ppaaddaa  sseettiiaapp  kkeeccaammaattaann  bbeerrvvaarriiaassii..  
  
VVII..      KKEESSIIMMPPUULLAANN  

aa..  PPrrooggrraamm  PPeemmbbeerrddaayyaaaann  DDaaeerraahh  ddaallaamm  MMeennggaattaassii  DDaammppaakk  KKrriissiiss  EEkkoonnoommii  ((PPDDMM  DDKKEE))  rreelleevvaann  ddeennggaann  kkoonnddiiss ii  
mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  mmeennggaallaammii  ddaammppaakk  kkrriissiiss  eekkoonnoommii,,  ddaann  mmeemmppeerroolleehh  ppeerrhhaatt iiaann  ddaann  ttaannggggaappaann  yyaanngg  bbaaiikk  ddaarrii  
mmaassyyaarraakkaatt  mmaauuppuunn  ppeemmeerriinnttaahh  sseetteemmppaatt;;        

bb..  KKeebbeerrhhaassiillaann  PPDDMMDDKKEE  ddiittuujjuukkaann  kkeeppaaddaa  ppeerruubbaahhaann  eekkoonnoommii,,  ppeerrttuummbbuuhhaann  ddaann  ppeerrkkeemmbbaannggaann  uussaahhaa  eekkoonnoommii  
ddaann  tteerrppeennuuhhiinnyyaa  ppeennccaaiirraann,,  ppeenngggguunnaaaann  ppeennyyaalluurraann  ddaann  ppeelleessttaarriiaann  ddaannaa  bbaannttuuaann    llaannggssuunngg  mmaassyyaarraakkaatt  ((BBLLMM))..  

  
VVIIII..      SS  AA  RR  AA  NN  

♦♦  PPrrooggrraamm  PPeemmbbeerrddaayyaaaann  DDaaee  rraahh  ddaallaamm  MMeennggaattaassii  DDaammppaakk  KKrriissiiss  EEkkoonnoommii  ((PPDDMMDDKKEE))  ppeerrlluu  ddiillaannjjuuttkkaann  ddaann  
hhaassiillnnyyaa  ddiilleessttaarriikkaann;;  

♦♦  MMeemmeerrlluukkaann  ppeerrhhaattiiaann  yyaanngg  lleebbiihh  sseerriiuuss  ddaallaamm  ppeerrssiiaappaann  ddaann  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa;;  

♦♦  AAddaannyyaa  kkrriitteerriiaa  TTiimm  PPeellaakkssaannaa  KKeeggiiaattaann  DDeessaa  ((TTPPKKDD))  ddaann  FFaassiilliittaattoorr  DDeessaa  ((FFDD));;  
♦♦  PPeemmbbeekkaallaann  FFaassiilliittaattoorr  KKeeccaammaattaann  ((FFKK))  ddaann  FFaassiilliittaattoorr  DDeessaa  ((FFDD))  ppeerrlluu  ddiiaarraahhkkaann  ppaaddaa  ppeennggeemmbbaannggaann  ddaallaamm  

kkeemmaammppuuaann  pprraakkttiiss;;  
♦♦  PPeennyyeeddeerrhhaannaaaann  ffoorrmmaatt  yyaanngg  ddiippeerrlluukkaann  uunnttuukk  tteerrtt iibb  aaddmmiinniissttrraassii..  
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