
PPEENNIINNGGKKAATTAANN  KKUUAALLIITTAASS  RREEMMAAJJAA  PPUUTTUUSS  SSEEKKOOLLAAHH  
DDEENNGGAANN  PPEEMMAANNFFAAAATTAANN  PPEERRCCAA  KKAAIINN  DDAALLAAMM  UUPPAAYYAA  MMEERRIINNTTIISS  WWIIRRAAUUSSAAHHAA  BBAARRUU  DDII  DDEESSAA  
MMEENNGGGGEERR  KKEECC..  BBAANNDDUUNNGG  KKIIDDUULL  SSEEBBAAGGAAII  PPRROOGGRRAAMM  PPEENNGGEEMMBBAANNGGAANN  WWIILLAAYYAAHH  TTEERRPPAADDUU  

DDTT..  IIII  KKOOTTAAMMAADDYYAA  BBAANNDDUUNNGG    
  

OOlleehh::  
HHeerrnnii  KKuussaannttaattii,,  ddkkkk**  

  
  

AABBSSTTRRAAKKSSII  

PPrrooggrraamm  iinnii  bbeerrggeerraakk  ddaarrii  ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  aaddaa  ddii  DDeessaa  MMeennggggeerr  tteerrmmaassuukk  ddeessaa  IIDDTT  ddaann  mmeerruuppaakkaann  
ppeennggeemmbbaannggaann  wwiillaayyaahh  bbaarruu  DDTT..  IIII  KKoottaammaaddyyaa  BBaanndduunngg;;  tteerrddaappaatt  sseejjuummllaahh  wwaarrggaa  bbeellaajjaarr  ppootteennssiiaall  yyaanngg  tteellaahh  
mmeemmiilliikkii  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  kkeetteerraammppiillaann  mmeennjjaahhiitt  ddaann  mmeemmbbuuaatt  kkeerraajj iinnaann  tteekkssttiill,,  tteettaappii  bbeelluumm  mmeemmaannffaaaattkkaannnnyyaa  
ppaaddaa  ppeennggeemmbbaannggaann  uussaahhaa  pprroodduukkttiiff   yyaanngg  bbeerrnniillaaii  eekkoonnoommii  ddaann  llaayyaakk  jjuuaall  sseebbaaggaaii  ssuummbbeerr  ppeenngghhaassiillaann  kkeelluuaarrggaa  
ddaann  mmaassyyaarraakkaatt..  

TTuujjuuaann  ddaarrii  kkeeggiiaattaann  iinnii  ddiihhaarraappkkaann  wwaarrggaa  lleebbiihh  kkrreeaattiiff  ddaallaamm  mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  
kkeetteerraammppiillaann,,  sseerrttaa  tteerrttaannaammnnyyaa  jj iiwwaa  wwiirraauussaahhaa..  YYaanngg  mmeennjjaaddii  kkhhllaayyaakk  ssaassaarraann  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  iinnii  aaddaallaahh  
rreemmaajjaa  ppuuttuuss  sseekkoollaahh  sseerrttaa  iibbuu--iibbuu  sseebbaannyyaakk  3344  oorraanngg..  

HHaassiill  yyaanngg  ddiiccaappaaii,,  ddii  ssaammppiinngg  tteerrjjaalliinnnnyyaa  kkeerrjjaassaammaa  aannttaarraa  wwaarrggaa  bbeellaajjaarr  ddeennggaann  iinnssttaannssii  tteerrkkaaiitt,,  jjuuggaa  
mmeemmiilliikkii  wwaawwaassaann  ssttrraatteeggii  kkoommuunniikkaassii  mmaassssaa  ddaallaamm  wwiirraauussaahhaa  bbaarruu..  TTeerrbbeennttuukknnyyaa  kkeelloommppookk  uussaahhaa  bbaarruu  yyaanngg  
mmeemmpprroodduukkssii  bbeerrbbaaggaaii  mmooddeell  kkeerraajj iinnaann  tteekkssttiill  ddeennggaann  nnaammaa  kkeemmaassaann  pprroodduukk  ““RRoossaalliinnddaa””..  

UUnnttuukk  mmeemmoottiivvaassii  kkeeggiiaattaann  ddiillaakkuukkaann  kkuunnjjuunnggaann  kkee  iinndduussttrrii  kkeecciill  yyaanngg  mmeemmpprroodduukkssii  bbeerrbbaaggaaii  pprroodduukk  
kkeerraajj iinnaann  tteekkssttiill..  DDaarrii  hhaassiill  kkeeggiiaattaann  ssuuddaahh  bbiissaa  mmeemmpprroodduukkssii  sseeccaarraa  rruutt iinn  pprroodduukk  uunngggguullaann  yyaanngg  tteellaahh  
ddiippaassaarrkkaann  mmeellaalluuii  KKooppeerraassii  GGuurruu,,  SShhooww  rroooomm  ““EElliizzaabbeetthh””,,  aarriissaann  DDhhaarrmmaa  WWaanniittaa,,  ppeerroorraannggaann,,  ddaann  
ppaammeerraannppaammeerraann..  
  
**    DDoosseenn  JJuurruussaann  PPKKKK  FFaakkuullttaass  TTeekknnoollooggii  ddaann  KKeejjuurruuaann  
      UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa..  

  
II..   PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

BBeerraannjjaakk  ddaarrii  hhaassiill  ppeennggaabbddiiaann  kkeeppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt  mmeellaalluuii  ppeellaatt iihhaann  kkuurrssuuss  mmeennjjaahhiitt  ppaakkaaiiaann,,  bbaahhwwaa  hhaassiill  
ppeellaatt iihhaann  tteerrsseebbuutt  mmeemmeerrlluukkaann  ppeemmbbiinnaaaann  bbeerrkkeellaannjjuuttaann  ddaallaamm  uuppaayyaa  mmeennggeemmbbaannggkkaann  ppootteennssii  wwaarrggaa  bbeellaajjaarr  
yyaanngg  tteerraammppiill  ddaann  tteerrddiiddiikk  kkee  ddaallaamm  ssuuaattuu  uussaahhaa  pprroodduukkttiiff  yyaanngg  ddaappaatt  mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeenngghhaassiillaann  eekkoonnoommii  
kkeelluuaarrggaa  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt..  

SSaallaahh  ssaattuu  llookkaassii  yyaanngg  tteellaahh  ddiibbiinnaa  aaddaallaahh  DDeessaa  MMeennggggeerr  KKeeccaammaattaann  BBaanndduunngg  KKiidduull  KKoottaa  BBaanndduunngg;;  yyaanngg  
tteerrmmaassuukk  ddeessaa  tteerriinnggggaall..  LLookkaassii  ddeessaa  iinnii  tteerrlleettaakk  ddii  ppiinnggggiirraann  kkoottaa  BBaanndduunngg  ddaann  tteellaahh  bbaannyyaakk  mmeennggaallaammii  
ppeerruubbaahhaann  ff iissiikk..  SSaawwaahh  ggaarraappaann  wwaarrggaa  sseekkiittaarr  tteellaahh  bbeerruubbaahh  mmeennjjaaddii  bbaanngguunnaann  ppeerruummaahhaann,,  iinndduussttrrii  ddaann  
lliinnttaassaann  JJaallaann  TTooll,,  sseehhiinnggggaa  ttiiddaakk  sseeddiikkiitt   wwaarrggaa  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  kkeehhiillaannggaann  mmaattaa  ppeennccaahhaarriiaann  sseebbaaggaaii  bbuurruuhh  
ttaannii,,   sseemmeennttaarraa  ddeessaakkaann  kkeebbuuttuuhhaann  hhiidduupp  sseemmaakkiinn  mmeenniinnggkkaatt..    

MMaassyyaarraakkaatt  ddii  DDeessaa  MMeennggggeerr  mmeerruuppaakkaann  mmaassyyaarraakkaatt  rreennttaann  yyaanngg  ppaalliinngg  ppaarraahh  tteerrkkeennaa  ddaammppaakk  kkrriissiiss,,  
sseehhiinnggggaa  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaalliikkaann  aakkttiivviittaass  ppeerreekkoonnoommiiaann  wwaarrggaa  sseekkiittaarr  ppeerrlluu  sseeggeerraa  ddiiaammbbiill  llaannggkkaahh  sseeccaarraa  cceeppaatt  
ddaann  tteeppaatt..  

MMeemmppeellaajjaarrii  ppeerrmmaassaallaahhaann  wwaarrggaa  bbeellaajjaarr  kkuurrssuuss  mmeennjjaahhiitt  ddii  DDeessaa  MMeennggggeerr,,  ppeemmbbiinnaaaann  ddiipprriioorriittaasskkaann  ppaaddaa  
ppeennggeemmbbaannggaann  ddaann  rreeaalliissaassii  ppeennggeettaahhuuaann  sseerrttaa  kkeetteerraammppiillaannnnyyaa  ddaallaamm  ssuuaattuu  uussaahhaa  pprroodduukkttiiff  ppeemmaannffaaaattaann  
ppeerrccaa  kkaaiinn,,  ddeennggaann  mmooddaall  yyaanngg  rreellaatt iiff  kkeecciill,,  ssaarraannaa  mmeessiinn  jjaahhiitt  yyaanngg  sseeddeerrhhaannaa,,  sseerrttaa  pprroossppeekk  ppeemmaassaarraann  yyaanngg  
ccuukkuupp  bbaaiikk  ddaann  lluuaass..  

  

II..   RRUUMMUUSSAANN  MMAASSAALLAAHH  

AAkkiibbaatt  ggeejjoollaakk  ppeerrkkeemmbbaannggaann  eekkoonnoommii  yyaanngg  tt iiddaakk  mmeenneennttuu,,  mmeennggaakkiibbaattkkaann  ppoossiissii  eekkoonnoommii  mmaassyyaarraakkaatt  
sseemmaakkiinn  tteerrppuurruukk,,  sseehhiinnggggaa  sseejjuummllaahh  wwaarrggaa  bbeellaajjaarr  yyaanngg  tteellaahh  mmeemmiilliikkii  ppeennggeettaahhuuaann  sseerrttaa  kkeetteerraammppiillaann  
mmeemmbbuuaatt  ppaakkaaiiaann  ddaann  kkeerraajj iinnaann  tteekkssttiill,,   bbeelluumm  ddaappaatt  mmeemmaannffaaaattkkaann  uussaahhaa  pprroodduukktt iiff  yyaanngg  bbeerrnniillaaii  eekkoonnoommiiss  ddaann  
llaayyaakk  jjuuaall  sseebbaaggaaii  ssuummbbeerr  ppeenngghhaassiillaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt..  

  
IIII..  TTUUJJUUAANN  KKEEGGIIAATTAANN  

11..  WWaarrggaa  bbeellaajjaarr  lleebbiihh  kkrreeaattiiff  ddaallaamm  mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  kkeetteerraammppiillaannnnyyaa  ppaaddaa  uussaahhaa  pprroodduukkttiiff  
yyaanngg  ddaappaatt  mmeennjjaaddii  ssuummbbeerr  ppeenngghhaassiillaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt;;  

22..  MMeemmiilliikkii  jj iiwwaa  kkeewwiirraauussaahhaaaann  ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggkkaann  ddeessaaiinn  pprroodduukk  kkeerraajj iinnaann  tteekkssttiill  yyaanngg  llaayyaakk  jjuuaall  ddeennggaann  
hhaarrggaa  yyaanngg  rreellaattiiff  mmuurraahh  sseehhiinnggggaa  ppeennddaappaattaann  eekkoonnoommii  ddiihhaarraappkkaann  ddaappaatt  lleebbiihh  mmeenniinnggkkaatt;;  

33..  DDaappaatt  tteerrbbeennttuukknnyyaa  kkeelloommppookk  uussaahhaa  bbaarruu;;  
44..  KKuunnjjuunnggaann  kkee  ppeerruussaahhaaaann  tteerrkkaaiitt,,  aannttaarraa  llaaiinn  ::  

§§  UUssaahhaa  AAbbddii,,  yyaanngg  mmeemmpprroodduukkssii  ssaarruunngg  bbaannttaall  kkuurrssii  ddaann  tt iirraaii  ddaarrii  kkaaiinn  tteennuunn  yyaanngg  ddiippaadduukkaann  ddeennggaann  
bbaahhaann  ddaarrii  eecceenngg  ggoonnddookk  ddaann  aakkaarr  wwaannggii  yyaanngg  ddiikkeerriinnggkkaann,,  kkeemmuuddiiaann  ddiittaammbbaahh  vvaarriiaassii  kkaanncciinngg  yyaanngg  
mmeenngggguunnaakkaann  bbaahhaann  bbaakkuu  bbaattookk  kkeellaappaa..  DDiissaammppiinngg  iittuu  ppeerruussaahhaaaann  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  mmeemmpprroodduukkssii  bbaannttaa ll  
kkuurrssii,,  bbaannttaall  ttiidduurr,,  ddaann  kkuurrssii  lliippaatt..  SSeellaaiinn  ddii  ddaallaamm  kkoottaa,,  ppeemmaassaarraann  ssuuddaahh  mmeerraammbbaahh  kkee  lluuaarr  JJaawwaa;;  

    



§§  RReessttuu  LLeessttaarrii,,   mmeemmpprroodduukkssii  bbeerrbbaaggaaii  mmooddeell  bboonneekkaa  bbaannttaall;;  sseeppeerrtt ii    bboonneekkaa  ppaannddaa  ddeennggaann  
bbeerrmmaaccaammmmaaccaamm  uukkuurraann,,  yyaanngg  ddiippaassaarrkkaann  kkee  bbeerrbbaaggaaii  tteemmppaatt  ddii  ddaallaamm  ddaann  lluuaarr  kkoottaa,,  MMaallll,,   ddaann  TTookkoo  
SSwwaallaayyaann;;  

§§  QQuuiilltt  MMaanniiaa,,  mmeemmpprroodduukkssii  aanneekkaa  mmaaccaamm  ppeerraallaattaann  kkeebbuuttuuhhaann  rruummaahh  ttaannggggaa  ddeennggaann  mmeenneerraappkkaann  tteekknniikk   
qquuiilltt  ddaann  ppuuttcchh  wwoorrkk..  PPeemmaassaarraann  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  aaddaallaahh  JJaakkaarrttaa,,  ddaann  kkoottaakkoottaa  bbeessaarr  ddii  PPuullaauu  JJaawwaa  ddaann  
SSuummaattrraa,,  bbaahhkkaann  ssuuddaahh  mmaammppuu  mmeennggeekkssppoorr  kkee  lluuaarr  nneeggeerrii..  

55..  PPrroodduukk  uunngggguullaann  bbeerrbbaaggaaii  mmooddeell  cceemmppaall..  
  
IIVV..  PPEEMMBBAAHHAASSAANN  

KKeeggiiaattaann  iinnii  mmeemmppuunnyyaaii  kkoorreellaassii  ddeennggaann  pprrooggrraamm  ppeenniinnggkkaattaann  ppeenngghhaassiillaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  ppeemmuulliihhaann  
eekkoonnoommii  mmaassyyaarraakkaatt..  DDii  ssaammppiinngg  iittuu  bbeerruussaahhaa  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkeetteerraammppiillaann  ddaallaamm  mmeemmaannffaaaattkkaann  ppeerrccaa  kkaaiinn  
sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  mmeennuummbbuuhhkkeemmbbaannggkkaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  ((SSDDMM))  kkaauumm  wwaanniittaa  ddii  DDeessaa  MMeennggggeerr  yyaanngg  
bbeerrddaammppaakk  ppaaddaa  ppeenniinnggkkaattaann  eekkoonnoommii  kkeelluuaarrggaa..  

MMaatteerrii  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  ddiisseessuuaaiikkaann  ddeennggaann  kkeebbuuttuuhhaann,,  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  ddiikkeemmbbaannggkkaann  mmeennjjaaddii  jjeenniiss  uussaahhaa  
yyaanngg  mmeemmbbeerrii  ppeelluuaanngg  kkeeuunnttuunnggaann..  PPrrooggrraamm  iinnii  mmeemmbbeennttuukk  wwiirraauussaahhaa  bbaarruu,,  uunnttuukk  iittuu  ddiippeerr lluukkaann  tt iinnddaakk  llaannjjuutt  
yyaanngg  bbeerrkkeessiinnaammbbuunnggaann  ddaarrii  pprrooggrraamm  yyaanngg  ssaammaa  sseebbaaggaaii  uussaahhaa  ddaallaamm  mmeemmbbiinnaa  wwiirraauussaahhaa  bbaarruu  tteerrsseebbuutt..  

  
VV..  MMAANNFFAAAATT  KKEEGGIIAATTAANN  

11..  DDiihhaarraappkkaann  ddaappaatt  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkrreeaatt iivviittaass  uunnttuukk  mmeennggggaallii  ppootteennssii  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  kkee  ddaallaamm  ssuuaattuu  uussaahhaa  
pprroodduukkttiiff  sseehhiinnggggaa  tteerrcciippttaa  ssuummbbeerr  uussaahhaa  bbaarruu  ddaallaamm  mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeenngghhaassiillaann  eekkoonnoommii  kkeelluuaarrggaa  ddaann  
mmaassyyaarraakkaatt;;  

22..  DDiihhaarraappkkaann  kkeelloommppookk  wwaarrggaa  bbeellaajjaarr  ddaappaatt  mmeemmbbiinnaa  ddaann  mmeennyyeebbaarrlluuaasskkaann  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  
kkeetteerraammppiillaannnnyyaa  ppaaddaa  kkeelluuaarrggaakkeelluuaarrggaa  rreennttaann  llaaiinnnnyyaa  uunnttuukk  mmeennggiikkuutt ii  kkeebbeerrhhaassiillaann  uussaahhaa  yyaanngg  tteellaahh  
ddiillaakkuukkaann..  

  

VVII..  KKHHAALLAAYYAAKK  SSAASSAARRAANN  

§§  SSaassaarraann  llaannggssuunngg,,  aaddaallaahh  ppaarraa  rreemmaajjaa  ppuuttuuss  sseekkoollaahh  sseebbaannyyaakk  1155  oorraanngg  ((1133  ppuuttrrii  ddaann  22  ppuuttrraa));;  
§§  SSaassaarraann  AAnnttaarraa,,  yyaaiittuu  IIbbuuiibbuu  aalluummnnii  ppeesseerrttaa  ppeellaattiihhaann  mmeennjjaahhiitt  bbiinnaaaann  LLPPMM  UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  

IInnddoonneessiiaa  ddaann  BBaappppeeddaa  KKoottaa  BBaanndduunngg  sseebbaannyyaakk  2244  oorraanngg..  
  

VVIIII..  MMEETTOODDEE  KKEEGGIIAATTAANN  

MMeettooddee  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ssaannggaatt  bbeerrvvaarriiaassii  ddiisseessuuaaiikkaann  ddeennggaann  mmaatteerrii,,  aannttaarraa  llaaiinn::  ddeemmoonnssttrraassii,,  cceerraammaahh,,  
ddiisskkuussii,,  ttaannyyaa  jjaawwaabb,,  ddrriillll,,   ppeemmbbeennttuukkaann  kkeelloommppookk,,  ddaann  kkuunnjjuunnggaann  kkee  iinndduussttrrii  kkeecciill  yyaanngg  bbeerrggeerraakk  ppaaddaa  uussaahhaa  
kkeerraajj iinnaann  tteekkssttiill..   

                    

VVIIIIII..  HHAASSIILL  DDAANN  PPEEMMBBAAHHAASSAANN  

••  TTeerrjjaalliinn  kkeerrjjaassaammaa  yyaanngg  bbaaiikk  aannttaarraa  TTiimm  PPeellaakkssaannaa,,  BBaappppeeddaa,,  DDeeppppeerriinnddaagg  KKoottaa  BBaanndduunngg,,  sseerrttaa  wwaarrggaa  
bbeellaajjaarr  DDeessaa  MMeennggggeerr  KKeeccaammaattaann  BBaanndduunngg  KKiidduull;;   

••  WWaarrggaa  bbeellaajjaarr  ddaappaatt  mmeennggiikkuuttii  kkeeggiiaattaann  sseehhiinnggggaa  mmeemmiilliikkii  wwaawwaassaann  tteennttaanngg  ssttrraatteeggii  kkoommuunniikkaassii  mmaassssaa  
ddaallaamm  wwiirraauussaahhaa;;  

••  DDaappaatt  mmeemmbbuuaatt  ppoollaa  bbeerrbbaaggaaii  jjeenniiss  kkeerraajj iinnaann  sseebbaaggaaii            rriinntt iissaann    pprrooggrraamm  wwiirraauussaahhaa    bbaarruu;;  

••  WWaarrggaa  bbeellaajjaarr  ddaappaatt  mmeennggeemmaass  hhaassiill  pprroodduukkssii  ddeennggaann  nnaammaa  pprroodduukk  ““RRoossaalliinnddaa””  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  
mmeenneennttuukkaann  hhaarrggaa  jjuuaall,,   oonnggkkooss  pprroodduukkssii,,  ddaann  llaabbaa..    

  
IIXX..  FFAAKKTTOORR  PPEENNDDUUKKUUNNGG  DDAANN      PPEENNGGHHAAMMBBAATT  

AA..  FFaakkttoorr  PPeenndduukkuunngg::  
11))  AAddaannyyaa  ttaannggggaappaann  ppoossiitt iiff  ddaann  ppaarrtt iissiippaassii  aakkttiiff  ddaarrii  LLPPMM  UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa  sseerrttaa  IInnssttaannss ii  

tteerrkkaaiitt ;;  
22))  KKeessuunngggguuhhaann  wwaarrggaa  bbeellaajjaarr  ddaann  hhuubbuunnggaann  yyaanngg  bbaaiikk  ddeennggaann  TTiimm  IInnssttrruukkttuurr;;  
33))  MMaatteerrii  yyaanngg  mmeennaarriikk,,  ddiittuunnjjaanngg  ddeennggaann  ccaarraa  ppeennyyaammppaaiiaann  mmaatteerrii  yyaanngg  ssiisstteemmaattiikk  ddaann  sseessuuaaii  kkeebbuuttuuhhaann  

ppeesseerrttaa..  
  

BB..  FFaakkttoorr  PPeenngghhaammbbaatt::  
11))  KKeebbiiaassaaaann  hhiidduupp  ssaannttaaii,,  kkhhuussuussnnyyaa  rreemmaajjaa  ppuuttrrii;;  
22))  KKeetteerrggaannttuunnggaann  ddaarrii  sseeggii  ppeennddaannaaaann  ppaaddaa  sseett iiaapp  kkeeggiiaattaann  ddaann  uussaahhaa  ddaallaamm  bbeennttuukk  bbaannttaann;;  
33))  BBeelluumm  tteerraaggeennddaakkaann  oolleehh  DDeeppppeerriinnddaagg  KKoottaa  BBaanndduunngg  uunnttuukk  ppeemmbbiinnaaaann  llaannjjuuttaann..  

XX..  KKEESSIIMMPPUULLAANN  DDAANN  SSAARRAANN  

AA..  KKeessiimmppuullaann  

♦♦  KKeeggiiaattaann  iinnii  ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  ssuuaattuu  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddaallaamm  uuppaayyaa  mmeemmbbeennttuukk  
jjeenniiss  wwiirraauussaahhaa  bbaarruu  yyaanngg  bbeerroorriieennttaassii  ppaaddaa  ppeennggeemmbbaannggaann  wwiillaayyaahh  ddeennggaann  pprrooggrraamm  sseeccaarraa  tteerrppaadduu;;  

♦♦  HHaassiill  pprroodduukkssii  ssuuddaahh  ddaappaatt  ddiippaassaarrkkaann  wwaallaauuppuunn  mmaassiihh  ddaallaamm  jjuummllaahh  tteerrbbaattaass  ;;  



♦♦  MMaassiihh  mmeennggaallaammii  kkeetteerrbbaattaassaann  mmooddaall,,  sseehhiinnggggaa  mmeenngghhaammbbaatt  ppeerrkkeemmbbaannggaann  uussaahhaa..  

  
BB..  SS  aa  rr  aa  nn  

••  DDiippeerrlluukkaann  kkeessiinnaammbbuunnggaann  ppeellaattiihhaann  ddaallaamm  uuppaayyaa  mmeemmbbiinnaa  kkeeggiiaattaann  wwiirraauussaahhaa  bbaarruu;;  

••  PPeerrlluunnyyaa  dduukkuunnggaann  ddaallaamm  mmeennccaarrii  aalltteerrnnaattiiff  mmooddaall  uussaahhaa  uunnttuukk  kkeelloommppookk  ppeellaattiihhaann..   
  
  
  

DDAAFFTTAARR  PPUUSSTTAAKKAA  

DDiirreekkttoorraatt  PPeemmbbaanngguunnaann  DDeessaa  ((11998822)),,  PPeettuunnjjuukk  LLaappaannggaann  PPeemmbbiinnaaaann  KKeesseejjaahhtteerraaaann  KKeelluuaarrggaa,,  BBaanndduunngg,,  
JJuurruussaann  PPKKKK..  

JJuuddyy  BBrriittttaaiinn  ((11998822)),,  GGoooodd  HHoouusseekkeeeeppiinngg  SStteepp--BByy--SStteepp  EEnnccyyccllooppeeddiiaa  ooff  NNeeccddllee  CCrraafftt,,  EEbbuurryy  PPrreessss,,  
LLoonnddoonn..  

GGBBHHNN  TTaapp..  MMPPRR  NNoo..  0022//MMPPRR//11999933//,,  JJaakkaarrttaa,,  PPuussttaakkaa  AAmmaannii..  

PPeemmeerriinnttaahh  DDaaeerraahh  TTkk..  IIII  JJaawwaa  BBaarraatt  ((11999977)),,  PPeennjjeellaassaann  SSiinnggkkaatt  PPiillaarr--PPiillaarr  PPeemmbbeerrddaayyaaaann  MMaassyyaarraakkaatt  
JJaawwaa  BBaarraatt..  

RReeaaddeerrss  DDiiggeesstt  11999922)),,  CCoommpplleettee  GGuuiiddee  TToo  NNeeeeddllee  WWoorrkk  PPlleeaassaannttvviillllee,,  NNeeww  YYoorrkk//MMoonnttrreeaall..  

__________________  EElleeggaanntt  aanndd  RRoommaannttiicc  MMoottiiff  aanndd  TThhee  LLaaccee  OOnnddoorrii..  

SSooeennaarriiaa  SSaassmmiittaa  AAMM..  ((11999977)),,  GGaarriiss--GGaarriiss  BBeessaarr  PPrrooggrraamm  KKeerrjjaa  LLPPMMIIKKIIPP  BBaanndduunngg  1199997722000000,,  BBaahhaann  
AAuuddiieennssii  DDeennggaann  PPiimmppiinnaann  FFaakkuullttaass  ddii  LLiinnggkkuunnggaann  IIKKIIPP  BBaanndduunngg..  

SSuuppaarrmmaann  SSuuhhaammiijjaayyaa  ((11998800)),,  MMeemmbbiinnaa  SSiikkaapp  MMeennttaall  WWiirraasswwaassttaa,,  JJaakkaarrttaa,,  GGuunnuunngg  JJaattii..  

TTaauuffiikk  RRaasshhiidd  ((ee..dd..))  ((11998811)),,  WWiirrsswwaassttaa,,  OOrriieennttaassii  KKoonnsseeppssii  ddaann  IIkkrraarr  BBaanndduunngg,,TTuuggaassWWiirraasswwaassttaa  

  


