
  

  

PPEEMMAANNFFAAAATTAANN  LLIIMMBBAAHH  PPAADDAATT  LLOOGGAAMM  ((SSKKRRAAPP))    
SSEEBBAAGGAAII  TTAAMMBBAAHHAANN  PPEENNGGHHAASSIILLAANN  

BBAAGGII  IINNDDUUSSTTRRII  KKEECCIILL  LLOOGGAAMM  DDAANN  EELLEEKKTTRROONNIIKKAA  **  

OOlleehh::  
IIwwaa  KKuunnttaaddii,,   ddkkkk  ****  

  
AABBSSTTRRAAKKSSII  

TTuujjuuaann  ddiillaakkssaannaakkaannnnyyaa  kkeeggiiaattaann  iinnii  aaddaallaahh::   
aa..  MMeemmbbeerriikkaann  ppeemmeeccaahhaann  pprraakkttiiss  bbaaggaaiimmaannaa  mmeenneerraappkkaann    tteekknnoollooggii  ddaallaamm  mmeennggaannttiissiippaassii  kkeennddaallaakkeennddaallaa  

yyaanngg  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  iinndduussttrrii  kkeecciill  eelleekkttrroonniikkaa  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkiinneerrjjaannyyaa  sseerrttaa  pprroodduukkttiiffiittaass  kkeerrjjaa;;  
bb..  MMeennggeelloollaa  ssiissaa  bbaahhaann  pprroodduukkssii  mmeennjjaaddii  bbaahhaann  bbeerrmmaannffaaaatt  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  nniillaaii  jjuuaall;;  
cc..  MMeenndduukkuunngg  uuppaayyaa  ppeemmeerriinnttaahhaann  ddaaeerraahh  sseetteemmppaatt  ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkiinneerrjjaa  iinndduussttrrii  kkeecciill  uunnttuukk  ssiiaapp  

mmeenngghhaaddaappii  ppaannggssaa  ppaassaarr  bbeebbaass,,  ddaann  sseebbaaggaaii  bbaaggiiaann  pprrooggrraamm  ppeemmeerriinnttaahh  ddaallaamm  mmeemmbbiinnaa  iinndduussttrrii  yyaanngg  
bbeerrwwaawwaassaann//ppeedduullii  lliinnggkkuunnggaann;;  

dd..  MMeenndduukkuunngg  ppeemmeerriinnttaahh  ddaallaamm  uuppaayyaa  mmeenngguurraannggii  ppeenncceemmaarraann  lliinnggkkuunnggaann..   

  PPrrooggrraamm  kkeeggiiaattaann  iinnii  ccuukkuupp  eeffeekkttiiff  ddaallaamm  mmeemmbbeerriikkaann  ppeenniinnggkkaattaann  kkiinneerrjjaa  ddaann  pprroodduukkttiiff iittaass  kkeerrjjaa..  HHaall  
iinnii  tteerrlliihhaatt  ddeennggaann  aaddaannyyaa  ppeenniinnggkkaattaann  ddaarrii  hhaassiill  eevvaalluuaassii  aakkhhiirr  ddii  llaappaannggaann  yyaaiittuu  aaddaannyyaa  ppeenniinnggkkaattaann  
ppeenngghhaassiillaann  bbaaggii  iinndduussttrrii,,  yyaanngg  sseeccaarraa  llaannggssuunngg  ddaappaatt  mmeemmbbeerriikkaann  nniillaaii  ttaammbbaahh  bbaaggii  kkaarryyaawwaann  mmeellaalluuii  pprroosseess  
mmaannaajjeemmeenn  yyaanngg  bbaaiikk..    
  
**  DDoosseenn  FFaakkuullttaass  TTeekknnoollooggii  ddaann  KKeejjuurruuaann  
    UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa  

  

II..     PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

AA..  AANNAALLIISSIISS  SSIITTUUAASSII  

IInndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa  yyaanngg  aaddaa  ddii  KKoottaa  BBaanndduunngg  ssaaaatt  iinnii  jjuummllaahhnnyyaa  tt iiddaakk  bbaannyyaakk  nnaammuunn  
tteerroorrggaanniissiirr  ppaaddaa  ssuuaattuu  sseennttrraa  iinndduussttrrii  eelleekkttrroonniikkaa  ddaann  tteerrkkeennaall  ddeennggaann  pprroodduukk  aallaatt  ttrraaffoo  llookkaallnnyyaa  yyaanngg  
mmeemmppuunnyyaaii  kkuuaalliiff iikkaassii  sseettiinnggkkaatt  ddeennggaann  bbaarraanngg  ddaarrii  lluuaarr  nneeggeerrii..  PPrroodduukk  yyaanngg  ddiihhaassiillkkaann  uummuummnnyyaa  bbeerruuppaa  
ttrraaffoo,,  bbaallaass  nneeoonn,,  ssppaarreeppaarrtt  eelleekkttrroonniikkaa,,  kklleemm  ttrraaffoo  ddaann  MMDDFF,,  IIDDFF  mmeerrccuurryy..  BBaahhaann  bbaakkuu  yyaanngg  ddiippaakkaaii  uunnttuukk  
pprroodduukkssii  tteerrsseebbuutt  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  aaddaallaahh  llooggaamm  lleemmppeennggaann  ddaann  kkaarreett  yyaanngg  bbiissaa  ddiiddaappaatt  ddaarrii  ppaassaarr  llookkaall..  

HHaassiill  ssuurrvveeyy  PPrrooggrraamm  SSttuuddii  PPootteennssii  ddaann  PPeerrmmaassaallaahhaann  IInndduussttrrii  ddii  WWiillaayyaahh  JJaawwaa  BBaarraatt  ttaahhuunn  11999966//  11999977  
oolleehh  TTiimm  DDiirreekkttoorraatt  PPeemmbbiinnaaaann  PPeenneelliitt iiaann  ddaann  PPeennggaabbddiiaann  kkeeppaaddaa  MMaassyyaarraakkaatt  ((DDiittbbiinnlliittaabbmmaass))  DDiittjjeenn  DDiikktt ii  
DDeeppddiikknnaass  tteerrhhaaddaapp  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa  ddii  sseennttrraa  iinndduussttrrii  eelleekkttrroonniikkaa  CCiiccaaddaass  BBaanndduunngg,,  
ddiippeerroolleehh  ddaattaa  aaddaannyyaa  kkeennddaallaa  ddaallaamm  mmeennaannggaannii  lliimmbbaahh  pprroodduukkssii  bbeerruuppaa  ppoottoonnggaann    ppoottoonnggaann  llooggaamm,,  bbeessii,,   
ppllaatt,,  kkaawwaatt  bbeekkaass  ddaann  llaaiinnllaaiinn,,  ddeennggaann  jjuummllaahh  ±±  220000  ––  330000  sseettiiaapp  mmiinngggguu..  PPaaddaahhaall  jj iikkaa  lliimmbbaahh  iinnii  ddiioollaahh  sseeccaarraa  
bbaaiikk  ddaann  tteerrppaadduu  ddaallaamm  ssuuaattuu  ssiisstteemm  pprroosseess  pprroodduukkssii  iinndduussttrrii  ddaappaatt  mmeemmbbeerriikkaann  mmaannffaaaatt  yyaanngg  bbeessaarr..  LLiimmbbaahh  
tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  ddiibbuuaatt  bbaarraanngg  jjaaddii  aattaauu  bbaahhaann  bbaakkuu  uunnttuukk  ppeerraallaattaann//kkeeppeerrlluuaann  rruummaahh  ttaannggggaa  sseehhiinnggggaa  hhaassii ll  
lliimmbbaahh  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  ddiijjuuaall  mmeesskkiippuunn  ddeennggaann  hhaarrggaa  yyaanngg  rreellaatt iiff   rreennddaahh  uunnttuukk  mmeennjjaaddii  ssuummbbeerr  ppeenngghhaassiillaann  
ttaammbbaahhaann..    

NNaammuunn  uunnttuukk  mmeewwuujjuuddkkaann  hhaall  tteerrsseebbuutt  ddiippeerrlluukkaann  pprroosseess  tteekknnoollooggii  tteerrsseennddiirr ii  yyaanngg  hhaarruuss  ddiippaahhaammii  oolleehh  
ppaarraa  ppeenngguussaahhaa  iinndduussttrrii  kkeecciill  eelleekkttrroonniikkaa,,  ddiissaammppiinngg  iittuu  ppeennggeettaahhuuaann  tteennttaanngg  ppeennaannggaannaann  ddaann  ppeemmaannffaaaattaann  
lliimmbbaahh  ddaarrii  ppaarraa  ppeenngguussaahhaa  mmaassiihh  mmiinniimm,,  jjuuggaa  tteerrbbaattaassnnyyaa  ddaannaa..  

  
BB..  PPEERRUUMMUUSSAANN  MMAASSAALLAAHH    

DDaarrii  hhaassiill  ppeemmaannffaaaattaann,,  aannaalliissiiss  ssiittuuaassii  sseerrttaa  kkeennddaallaannyyaa  ddii  sseennttrraa  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa,,  
mmaakkaa  hhaassiill  ddaarrii  ppeerruummuussaann  mmaassaallaahh  yyaanngg  ddiippeerrlluukkaann  uunnttuukk  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa  aaddaallaahh::    
aa..  KKeetteerraammppiillaann  tteekknniikk  ddaassaarr  ppeennaannggaannaann  lliimmbbaahh  ppaaddaatt  llooggaamm;;  
bb..  PPeemmaahhaammaann  ppeennggeettaahhuuaann  bbaaggii  ppaarraa  ppeenngguussaahhaa  ddaann  ppaarraa  ppeekkeerrjjaa;;  
cc..  AAddaannyyaa  aallaatt  uunnttuukk  mmeemmpprroosseess  lliimmbbaahh  ppaaddaatt  llooggaamm..  

KKeettiiggaa  ppeerrmmaassaallaahhaann  tteerrsseebbuutt  ddiijjaaddiikkaann  ddaassaarr  uunnttuukk  mmeewwuujjuuddkkaann  pprrooggrraamm  bbaannttuuaann  tteekknniiss  ddaallaamm  
ppeennggoollaahhaann  lliimmbbaahh  yyaanngg  ddiihhaassiillkkaann  oolleehh  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa  ddii  CCiiccaaddaass  KKoottaa  BBaanndduunngg..  

  
IIII..  TTUUJJUUAANN  DDAANN  MMAANNFFAAAATT  

AA..  TTUUJJUUAANN  

aa..  MMeemmbbeerriikkaann  ppeemmeeccaahhaann  pprraakkttiiss  ppeellaakkssaannaaaann  ppeenneerraappaann  tteekknnoollooggii  ddaallaamm  mmeennggaattaassii  kkeennddaallaa  yyaanngg  
tteerrjjaaddii  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkiinneerrjjaa  ddaann  pprroodduukktt iiff iittaass..  

bb..  MMeennggeelloollaa  ssiissaa  bbaahhaann  pprroodduukkssii  aaggaarr  bbeerrmmaannffaaaatt  ddaann  mmeemmppuunnyyaaii  nniillaaii  jjuuaall..  
cc..  MMeenndduukkuunngg  uuppaayyaa  ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh  sseetteemmppaatt  ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkiinneerrjjaa  iinndduussttrrii  kkeecciill  uunnttuukk  

mmeenngghhaaddaappii  ppaannggssaa  ppaassaarr  bbeebbaass  ddaann  mmeemmbbiinnaa  iinndduussttrriiiinndduussttrrii  yyaanngg  bbeerrwwaawwaassaann//  ppeedduullii  lliinnggkkuunnggaann..  
dd..  MMeenndduukkuunngg  pprrooggrraamm    ppeemmeerriinnttaahh  KKoottaa  BBaanndduunngg  ddaallaamm  uuppaayyaa  mmeenngguurraannggii  ppeenncceemmaarraann  lliinnggkkuunnggaann..  

  
  

    



  

  

BB..  MMAANNFFAAAATT  KKEEGGIIAATTAANN  

11..  PPootteennssii  EEkkoonnoommii    
PPrroodduukk..  

♦♦  LLeebbiihh  mmeemmiilliikkii  kkeemmaammppuuaann  ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggkkaann  pprroodduukkssiinnyyaa..  

♦♦  AAddaannyyaa  ppeenniinnggkkaattaann  ppeennggeettaahhuuaann  ddaallaamm  pprroosseess  ppeennaannggaannaann  lliimmbbaahh..  

♦♦  DDaappaatt  mmeemmbbeerriikkaann  ppeenniinnggkkaattaann  ppeennddaappaattaann  uussaahhaa  ddaann  mmeennggeemmbbaannggkkaann  ddiivveerrssiiffiikkaassii  uussaahhaa..  
22..  NNiillaaii  TTaammbbaahh  PPrroodduukk  ddaarrii  SSiissii  IIpptteekkss..  

♦♦  MMeemmbbeerriikkaann  nniillaaii  ttaammbbaahh  ddaallaamm  iillmmuu  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  tteekknnoollooggii;;  

♦♦  WWaawwaassaann  ddaann  kkeeppeedduulliiaann  tteehhaaddaapp  lliinnggkkuunnggaann  hhiidduupp..  
♦♦  MMeenncciippttaakkaann  lliinnggkkuunnggaann  kkaammppuuss  yyaanngg  kkoonndduussiiff,,   ddiinnaammiiss  ddaann  ttaannggggaapp  tteerrhhaaddaapp  ppeerruubbaahhaann––  

ppeerruubbaahhaann  yyaanngg  tteerrjjaaddii..   

33..  DDaammppaakk  SSoossiiaall  SSeeccaarraa  NNaassiioonnaall..  
♦♦  MMeemmbbaannttuu  pprrooggrraamm  ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh  ddaallaamm  mmeennggaattaassii  mmaassaallaahh  lliinnggkkuunnggaann  hhiidduupp  aakkiibbaatt  lliimmbbaahh  

iinndduussttrr ii..  

  

IIIIII..   KKEERRAANNGGKKAA  PPEENNYYEELLEESSAAIIAANN  MMAASSAALLAAHH    

PPeennddeekkaattaann  uunnttuukk  mmeenngguunnggkkaappkkaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  sseeccaarraa  ssppeessiiffiikk  yyaanngg  aaddaa  ddii  iinndduussttrrii  kkeecciill  iinnii  ddiillaakkuukkaann  
ddeennggaann  kkeerraannggkkaa  ffaakkttuuaall  yyaaiittuu  ddeennggaann  mmeellaakkuukkaann  ppeenniinnjjaauuaann  kkee  sseennttrraa  iinndduussttrrii  kkeecciill  ppaaddaa  bbiiddaanngg  ppootteennssiinnyyaa..  

MMeettooddee  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  mmeettooddee  ppeennddeekkaattaann  pprraakktt iiss,,  yyaanngg  sseeccaarraa  llaannggssuunngg  ddiiaapplliikkaassiikkaann  ppaaddaa  
ppeemmbbuuaattaann  ppeerraannggkkaatt  tteekknnoollooggii  ppeennggoollaahh  lliimmbbaahh  ppaaddaatt  llooggaamm  ((sskkrraaff)),,   bbeerruuppaa  aallaatt  yyaanngg  ddiisseebbuutt  mmaattrreess  ((ppuunncc  aanndd  
ddiieess))  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  bbaahhaann  bbaajjaa  yyaanngg  ddiikkeerrjjaakkaann  ddeennggaann  pprroosseess  ppeemmeessiinnaann  ((bbuubbuutt,,  sskkrraaff,,  ffrraaiiss,,  bboorr))  ppaaddaa  
ttiinnggkkaatt  pprreessiissii  yyaanngg  ccuukkuupp  tt iinnggggii  tteerruuttaammaa  ppaaddaa  bbaaggiiaann  ppeemmoottoonngg  ppuunncc  ddaann  ddiieessnnyyaa,,  kkaarreennaa  pprroodduukk  bbaarraanngg  yyaanngg  
ddiihhaassiillkkaann  bbeerruuppaa  rriinngg  MM  1100  yyaanngg  bbaannyyaakk  ddiippaaeerrlluukkaann  ddaann  ddiippaakkaaii  ppaaddaa  sseettiiaapp  jjeenniiss  ppeerraallaattaann..  

  
IIVV..  PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  KKEEGGIIAATTAANN  

AA..  RReeaalliissaassii  PPeemmeeccaahhaann  
                          MMaassaallaahh  

BBeerrddaassaarrkkaann  kkeeppaaddaa  hhaassiill          ssuuvveeyy  aannttaarraa  ttiimm  ppeellaakkssaannaa  ddeennggaann  ppeemmiilliikk  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa  
sseellaammaa  ±±  33  mmiinngggguu,,  tteerrbbeennttuukkllaahh  ppeerraannggkkaatt  ppeennggoollaahh  lliimmbbaahh  yyaanngg  ddiiiinnggiinnkkaann,,  wwaallaauuppuunn  tt iiddaakk  sseessuuaaii  ddeennggaann  
ddeessaaiinn  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  ppaaddaa  pprrooppoossaall,,   hhaall  iinnii  ddiisseebbaabbkkaann  bbeerrbbaaggaaii  ppeerrttiimmbbaannggaann  ::  

11..  AAddaannyyaa  ppeerrmmiinnttaaaann  ddaarrii  ppiihhaakk  ppeennggeelloollaa  iinndduussttrr ii,,  bbaahhwwaa  ppeerraannggkkaatt  tteekknnoollooggii  mmooddeell  ppuunncc  aanndd  ddiieess  lleebbiihh  
bbeerrmmaakknnaa  ddaann      bbeerrnniillaaii  eekkoonnoommiiss  bbaaggii            iinndduussttrrii  ddii  mmaassaa  sseekkaarraanngg..  

22..  MMooddeell  ppeerraannggkkaatt  ppeennggoollaahh  lliimmbbaahh  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  sseebbeelluummnnyyaa  bbeerruuppaa  ddaappuurr  kkuuppoollaa  yyaanngg  ttiiddaakk  
mmeemmuunnggkkiinnkkaann  uunnttuukk  ddiippaassaanngg  ppaaddaa  rruuaannggaann  yyaanngg  sseemmppiitt  sseerrttaa  bbeerrddaammppaakk  ppoolluussii  uuddaarraa  kkee  sseekkiittaarrnnyyaa  
wwaallaauuppuunn  rreellaattiiff  kkeecciill,,  sseellaaiinn  nniillaaii  pprroodduukk  oollaahhaannnnyyaa  ssuulliitt  ddiippaassaarrkkaann..      

AAttaass  ddaassaarr  aallaassaann  tteerrsseebbuutt  mmaakkaa  ppeennyyeelleennggggaarraa  sseeggeerraa  mmeellaakkuukkaann    ppeemmbbuuaattaann  ddeessaaiinn  ddaann  ssuurrvveerr  mmaatteerriiaa ll  
yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  sseellaammaa  ±±  22  mmiinngggguu..  

PPrroosseess  ppeemmbbuuaattaann  mmooddeell  mmeenngggguunnaakkaann  ffaassiilliittaass  mmeessiinn  yyaanngg  aaddaa  ddii  FFaakkuullttaass  PPeennddiiddiikkaann    TTeekknnoollooggii  ddaann  
KKeejjuurruuaann  ((FFPPTTKK))  UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikk  aann  IInnddoonneessiiaa  ddaann  bbeekkeerrjjaassaammaa  ddeennggaann  LLIIPPII  BBaanndduunngg..  WWaakkttuu  ppeennggeerrjjaaaann  
kkuurraanngg  lleebbiihh  22  mmiinngggguu..  UUjj ii  ccoobbaa  ddiillaakkuukkaann  tteerrhhaaddaapp  mmaatteerriiaall  lliimmbbaahh  ssiissaa  pprroodduukkssii  bbeerruuppaa  lleemmppeennggaannlleemmppeennggaann  
llooggaamm  ((ppllaatt  bbeessii))..  UUjj ii  ccoobbaa  iinnii  ddiillaakkuukkaann  ppaaddaa  mmeessiinn  bbeerrkkeekkuuaattaann  66,,33  ttoonn  mmiilliikk  iinndduussttrrii..   HHaassiill  uujj ii  ccoobbaa  
mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  pprroodduukk  bbeerruuppaa  rriinngg  MM  1100  hhaassiillnnyyaa  ccuukkuupp  bbaaiikk  ddaann  ddaappaatt  ddiippaakkaaii..  

BB..  KKhhaallaayyaakk  SSaassaarraann  

            YYaanngg  mmeennjjaaddii  kkhhaallaayyaakk  ssaassaarraann  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  iinnii  aaddaallaahh  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa  ddii  CCiiccaaddaass,,  
KKoottaa  BBaanndduunngg  yyaanngg  tteellaahh  ddiissuurrvveeyy  oolleehh  tt iimm  ddaarrii  DDiittjjeenn  DDiikkttii  DDeeppddiikknnaass..  

  

VV..  HHAASSIILL  DDAANN  PPEEMMBBAAHHAASSAANN    

PPrroodduukk  yyaanngg  ddiihhaassiillkkaann  aaddaallaahh  bbeerruuppaa  aallaatt  ppeemmoottoonngg  lleemmppeennggaann  ((ppllaatt))  bbaajjaa  yyaanngg  ddaappaatt  mmeemmbbeennttuukk  bbaarraanngg  
jjaaddii  ““rriinngg””  yyaanngg  bbaannyyaakk  ddiippaakkaaii  uunnttuukk  kkeeppeerrlluuaann  kkeelleennggkkaappaann  pprroodduukk  iinndduussttrrii  ddaann  ppeerrlleennggkkaappaann  mmoobbiill,,   mmoottoorr,,  ddaann  
mmeessiinnmmeessiinn  llaaiinnnnyyaa..   

AAddaappuunn  bbaahhaann  yyaanngg  ddiippaakkaaii  uunnttuukk  aallaatt  tteerrsseebbuutt  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  bbaahhaann  bbaajjaa  bbaaoohhlleerr   ttyyppee  KK110055  SSppeecciiaall  KKNNLL,,  
ddeennggaann  kkoommppoossiissii  11,,66%%CC,,  00,,3355%%SSii,,  00,,33%%MMnn,,  1111..55CCrr,,  00,,66MMoo,,  00,,22%%VV,,  00,,55WW..  mmeellaalluuii  hheeaatt  ttrreeaattmmeenntt  ((hhaarrddeenniinngg))  

PPaaddaa  bbaaggiiaann  ppeemmoottoonngg  ppuunncchh  ddaann  ddiieessnnyyaa  aaddaallaahh  ddeennggaann  ccaarraa  ddiippaannaasskkaann  aawwaall  ssaammppaaii  ±±  665500°°  CC,,  tteerruuss  
ddiiddiinnggiinnkkaann,,  yyaanngg  kkeemmuuddiiaann  ddiippaannaasskkaann  kkeemmbbaallii  hhiinnggggaa  mmeennccaappaaii  ±±  11000000°°  CC..  SSeetteellaahh  iittuu  ddiillaakkuukkaann  pprroosseess  
qquueenncciinngg  hhiinnggggaa  mmeennccaappaaii  tt iinnggkkaatt  kkeekkeerraassaann  6633  ––  6655  HHRRCC  ddeenngg  ll iiqquuiidd  ooiill   aaggaarr  pprroosseess  ppeennuurruunnaann  tteemmppeerraattuurr  
tteerrjjaaddii  sseeccaarraa  ppeerrllaahhaann,,  bbeerraattuurraann,,  ddaann  ppeerruubbaahhaann  ppeerriillaakkuu  ssttrruukkttuurr  aattoommnnyyaa  sseessuuaaii  ddeennggaann  yyaanngg  ddiihhaarraappkkaann,,  
kkeemmuuddiiaann  ddiitteemmppeerr  hhiinnggggaa  mmeennccaappaaii  330000°°  CC  ppaaddaa  tt iinnggkkaatt  kkeekkeerraassaann  hhiinnggggaa  6600  HHRRCC..  

AAllaatt  iinnii  ddiirraassaakkaann  ssaannggaatt  bbeessaarr  mmaannffaaaattnnyyaa  bbaaggii  iinndduussttrrii  tteerrsseebbuutt  kkaarreennaa  ddiilliihhaatt  ddaarrii  sseeggii  eekkoonnoommii  ddaappaatt  
mmeebbeerriikkaann  nniillaaii  ttaammbbaahh  bbaaggii  iinndduussttrrii..   HHaassiill  pprroodduukkssiinnyyaa  ddaappaatt  ddiimmaannffaaaattkkaann  uunnttuukk  kkeeppeerrlluuaann  kkeeppeerrlluuaann  
kkeelleennggkkaappaann  iinndduussttrrii  eelleekkttrroonniikk,,  sseehhiinnggggaa  uunnttuukk  kkeeppeerrlluuaann  tteerrsseebbuutt  ttiiddaakk  ppeerrlluu  llaaggii  mmeemmbbeellii,,   bbaahhkkaann  ddaappaatt  
mmeennjjuuaall  ppaaddaa  ttookkoottookkoo  aattaauu  bbeennggkkeell  yyaanngg  aaddaa..  



  

  

SSeejjaallaann  ddeennggaann  tteerrbbeennttuukknnyyaa  mmooddeell  aallaatt  ppeennggoollaahh  lliimmbbaahh  iinnii  ddiillaakkuukkaann  ppuullaa  ppeemmaannttaappaann  kkiinneerrjjaa  ssuummbbeerr  
ddaayyaa  mmaannuussiiaa  ((SSDDMM))  sseebbaaggaaii  ooppeerraattoorr  mmeessiinn  mmeellaalluuii  ppeemmbbiinnaaaann  ddaann  ppeellaatt iihhaann  ssiinnggkkaatt  sseerrttaa  ppeennyyuulluuhhaann  
ppeennyyeemmppuurrnnaaaann  ssiisstteemm  llaayy  oouutt  bbeennggkkeell  yyaanngg  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  eeffiissiieennssii  ddaann  eeffeekkttiiffiittaass  kkeerrjjaa..  

  

VVII..  KKEESSIIMMPPUULLAANN//SSAARRAANN  DDAANN  RREEKKOOMMEENNDDAASSII  TTIINNDDAAKK  LLAANNJJUUTT  

AA..  KKEESSIIMMPPUULLAANN    

DDaallaamm  kkeeggiiaattaann  iinnii  tteerrddaappaatt  dduuaa  aassppeekk  yyaanngg  ddaappaatt  ddiimmuunnccuullkkaann,,  yyaaiittuu::  
aa..  AAssppeekk  ff iissiikk  yyaaiittuu  bbeerruuppaa  mmooddeell  ppeennaannggaannaann  lliimmbbaahh  pprroodduukkssii  yyaanngg  mmaammppuu  mmeemmbbeerriikkaann  nniillaaii  ttaammbbaahh  bbaaggii  

iinndduussttrrii  kkeecciill;;   
bb..  AAssppeekk  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  ((SSDDMM))  ppaaddaa  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa,,  bbaahhwwaa  tt iinnggkkaatt  kkooggnniitt iiff  ddaann  

ppssiikkoommoottoorriikknnyyaa  sseemmaakkiinn  bbeerrttaammbbaahh,,  sseehhiinnggggaa  ppeennggeemmbbaannggaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  ddaappaatt  mmeenndduukkuunngg  
ppaaddaa  hhaallhhaall  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  

11..  KKeebbeerraaddaaaann  iinndduussttrrii  kkeecciill  ddaallaamm  mmeenndduukkuunngg  kkeellaannccaarraann  pprroosseess  iinndduussttrrii  bbeessaarr  tteerruuss  mmeenniinnggkkaatt,,  
mmeennggiinnggaatt  tteellaahh  aaddaannyyaa  ppeemmbbiinnaaaann  ppeenniinnggkkaattaann  kkeemmaammppuuaann  kkeetteerraammppiillaann  kkeerrjjaa  bbaaggii  ppaarraa  ppeekkeerrjjaa  yyaanngg  
aaddaa  ddii  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm..  

22..  AAddaannyyaa  jjaalliinnaann  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa  ddeennggaann  PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii,,  sseehhiinnggggaa  
ddii  ddaallaamm  mmeellaakkuukkaann  kkeeggiiaattaann  uussaahhaannyyaa  ddaappaatt  mmeennyyeerrttaakkaann  ppeerrgguurruuaann  tt iinnggggii  sseebbaaggaaii  kkoonnssuullttaann  yyaanngg  
bbeerroorriieennttaassii  ppaaddaa  aassppeekk  tteekknnoollooggiinnyyaa..  

33..  AAddaannyyaa  tt iinnggkkaatt  kkeeppeerrccaayyaaaann  yyaanngg  ttiinnggggii  ddaarrii  iinndduussttrrii  bbeessaarr  yyaanngg  mmeemmaannffaaaattkkaann  jjaassaa  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  
ddaann  eelleekkttrroonniikkaa  ddaallaamm  hhaall  kkeemmaammppuuaann  mmeellaakkuukkaann  ppeekkeerrjjaaaann  yyaanngg  mmeennuunnttuutt  kkeetteelliitt iiaann  tt iinnggggii  sseerrttaa    

44..  ttiinnggkkaatt  kkuuaalliittaass  ppeekkeerrjjaaaann  yyaanngg  bbaaiikk..  
55..  MMeenndduukkuunngg  sseerrttaa  mmeemmbbaannttuu  mmeerreeaalliissaassiikkaann  kkeebbiijjaakkkkaann  ppeemmeerriinnttaahh  ddaallaamm  mmeemmbbeerriikkaann  kkeesseemmppaattaann  

kkeeppaaddaa  iinndduussttrrii  kkeecciill    llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa  uunnttuukk  bbeerrmmiittrraa  uussaahhaa  ddeennggaann  iinndduussttrrii  bbeessaarr  yyaanngg  mmeemmiilliikk ii  
bbiiddaanngg  ppeekkeerrjjaaaann  sseejjeenniiss..  

66..  MMeenniinnggkkaattkkaann  kkeessaaddaarraann  sseerrttaa  kkeebbeerraaddaaaann  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa  ddaallaamm  mmeenngghhaaddaappii  
ttaannttaannggaann  yyaanngg  bbeerraatt  ppaaddaa  eerraa  ppaassaarr  bbeebbaass  ttaahhuunn  22000033  ddii  kkaawwaassaann  AAssiiaa  TTeennggggaarraa..  

77..  MMeemmbbaannttuu  mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeennddaappaattaann  uussaahhaa  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa..  
  

BB..  SS  AA  RR  AA  NN    

BBeebbeerraappaa  ssaarraann  yyaanngg  mmuunnccuull,,  aannttaarraa  llaaiinn::  

11..  KKeeiinnggiinnaann  ddaarrii  ppiihhaakk  ppiimmppiinnaann  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa  aaggaarr  kkeeggiiaattaann  iinnii  ddaappaatt  bbeerrkkeellaannjjuuttaann  ddaann  
aaddaa  ppeenniinnggkkaattaann  pprrooggrraamm  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  ddaallaamm  uuppaayyaa  mmeenniinnggkkaattkkaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  ((SSDDMM))  ppaaddaa  
iinndduussttrr ii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa..  

22..  KKeeiinnggiinnaann  tteerrwwuujjuuddnnyyaa  ssuuaattuu  wwaaddaahh  ppeemmbbiinnaaaann  bbaaggii  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa  bbeerruuppaa  sseennttrraa  
iinndduussttrr ii  kkeecciill  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa  yyaanngg  ddiillookkaalliissaassii  ppaaddaa  ssuuaattuu  tteemmppaatt..  BBeeggiittuu  ppuullaa,,  PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii  ddiihhaarraappkkaann  
ssuummbbaannggaann  ppiikkiirraannnnyyaa  ddaallaamm  mmeewwuujjuuddkkaann  wwaaddaahh  tteerrsseebbuutt..  

33..  PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii  ddiihhaarraappkkaann  mmeemmiilliikkii  ssuuaattuu  wwaaddaahh  yyaanngg  ddaappaatt  mmeemmbbeerriikkaann  bbaannttuuaann  bbaaggii  ppeennggeemmbbaannggaann  
ddaann  ppeenniinnggkkaattaann    

44..  uussaahhaa  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa,,  kkhhuussuussnnyyaa  ddaallaamm  bbiiddaanngg  ppeennggeemmbbaannggaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  
((SSDDMM))  sseerrttaa  ppeennggeemmbbaannggaann  aapplliikkaassii  tteekknnoollooggiinnyyaa..  

55..  AAddaannyyaa  kkeessiiaappaann  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  kkeeggiiaattaann  iinnii  sseebbaaggaaii  ppaarrttnneerr  ddaallaamm  
mmeennggeemmbbaannggkkaann  mmiissii  PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii..  

  
CC..    TTIINNDDAAKK  LLAANNJJUUTT  

KKaallaannggaann  iinndduussttrrii  kkeecciill  llooggaamm  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa  mmeenngghhaarraappkkaann  kkeerrjjaassaammaa  tteerruuss  mmeenneerruuss  ddaann  bbeerrkkeellaannjjuuttaann  
ddaarrii  ppiihhaakk  PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii  uunnttuukk  mmeemmbbeerriikkaann  ppeemmbbiinnaaaann  kkoonnkkrriitt  yyaanngg  mmeennccaakkuupp  aassppeekk  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  
((SSDDMM)),,  mmaannaajjeemmeenn,,  tteekknnoollooggii,,   sseerrttaa  pprrooggrraamm  ppeennggeemmbbaannggaann  uussaahhaa..    

  

DDAAFFTTAARR  PPUUSSTTAAKKAA  

BBeerrttrraanndd,,  AAllvviinn  LL..  ((11997744))  SSoocciiaall  OOrrggaanniizzaatt iioonn  AA  GGeenneerraall  SSyysstteemm  aanndd  RRaallee  TThheeoorryy              PPeerrssffeeccttiivvee,,  PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  FFAA  DDaavviiss  CCoommppaannyy..  

DDeeppddiikkbbuudd  ((11999955))  PPrroossiiddiinngg  SSeemmiinnaarr  NNaassiioonnaall  PPeenneelliittiiaann  PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii  TTaannggggaall  0077  ss..dd..  1111  JJaannuuaarrii  11999955,,  JJaakkaarrttaa,,  DDPP33MM..  

HHeerrsseeyy,,  PPaauull  &&  BBllaanncchhaarrdd,,  KKeennnneetthh  HH..  ((11998800))  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  BBeehhaavviioorr  UUttiill iitt iinngg  HHuummaann  RReessoouurrcceess,,  NNeeww  DDeellhhii  
PPrreennttiicceeHHaallll  ooff  IInnddiiaa  PPrriivvaattee  LLiimmiitteedd..  

TThhiiee  KKiiaann  WWiiee  ((11999933))  DDiiaalloogg  KKeemmiittrraaaann  AAnnttaarraa  IInndduussttrrii  BBeessaarr  ddaann  IInndduussttrrii  KKeecciill  PPaaddaa  BBiiddaanngg  IInndduussttrrii  PPrraasseess,,  JJaakkaarrttaa,,  GGrraammeeddiiaa..  

SSllaammeett,,  MMaarrggoonnoo  ((ppeennyyuunnttiinngg))  ((11998866))  MMeettooddoollooggii  PPeennggaabbddiiaann  KKeeppaaddaa  MMaassyyaarraakkaatt  OOlleehh  PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii,,  JJaakkaarrttaa,,  DDiittbbiinnlliittaabbmmaass..  

SSttoonneerr,,  JJaammeess  AAFF..  &&  WWaannkkeell,,  CChhaarrlliieess  ((11998866))  MMaannaaggeemmeenntt  TThhiirrdd  EEddiittiioonn  UUSSAA  PPrreenntt iicceeHHaallll,,IInncc..  

              ((11999977))  UUnnddaanngguunnddaanngg  RReeppuubblliikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  2233  TTaahhuunn  11999977  TTeennttaanngg  PPeennggoollaahhaann  LLiinnggkkuunnggaann  HHiidduupp,,  BBaanndduunngg,,  PPPPLLHHIITTBB..      

  
  

      

  


