
PPEEMMBBEERRDDAAYYAAAANN  EEKKOONNOOMMII  KKEELLUUAARRGGAA  MMEELLAALLUUII  PPEELLAATTIIHHAANN  IINNDDUUSSTTRRII  RRUUMMAAHH  TTAANNGGGGAA  
DDAALLAAMM  BBIIDDAANNGG  TTAATTAA  BBOOGGAA  DDAANN  BBUUSSAANNAA  BBAAGGII  WWAANNIITTAA  KKOORRBBAANN  PPHHKK    

DDII  KKEECCAAMMAATTAANN  BBAALLEE  EENNDDAAHH  KKAABBUUPPAATTEENN  BBAANNDDUUNNGG  
    

MMeellllyy  SSrrii  SSuullaassttrrii  RRiiffaaii,,  ddkkkk**  
  

AABBSSTTRRAAKKSSII  

PPeenneerraappaann  IIPPTTEEKKSS  kkeeppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt  ddii  KKeelluurraahhaann  MMaannggggaahhaanngg  KKeecc..  BBaallee  EEnnddaahh  KKaabbuuppaatteenn  BBaanndduunngg  
bbeerraannjjaakk  ddaarrii  ppeerrmmaassaallaahhaann  ::  
11..  TTeerrddaappaatt  sseekkiittaarr  3300  ––  5500  oorraanngg  wwaarrggaa  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  kkeennaa  PPHHKK..  
22..  SSeebbaaggiiaann  bbeessaarr  yyaanngg  tteerrkkeennaa  PPHHKK  tteerrmmaassuukk  kkeelloommppookk  uussiiaa  mmuuddaa  ddaann  kkeelluuaarrggaa  mmuuddaa..  
33..  DDiippeerrlluukkaann  uuppaayyaa  kkoonnkkrriitt  ddaallaamm  mmeennaanngggguullaannggii  kkoorrbbaann  PPHHKK  ddeennggaann  ppeellaattiihhaann  yyaanngg  ddiiaarraahhkkaann  kkeeppaaddaa  

ppeemmbbeekkaallaann  kkeetteerraammppiillaann  ffuunnggssiioonnaall  ddaallaamm  uussaahhaa  bbooggaa  ddaann  bbuussaannaa..  
TTuujjuuaann  ddaarrii  kkeeggiiaattaann  ppeellaatt iihhaann  iinnii  mmeemmbbeekkaallii  kkeetteerraammppiillaann  ffuunnggssiioonnaall  pprraakkttiiss  eekkoonnoommiiss  mmeellaalluuii  

kkeetteerraammppiillaann  TTaattaa  BBooggaa  ddaann  TTaattaa  BBuussaannaa  ddaallaamm  rraannggkkaa  ppeemmbbeerrddaayyaaaann  ddaann  ppeenniinnggkkaattaann  eekkoonnoommii  kkeelluuaarrggaa  kkee  
aarraahh  kkeehhiidduuppaann  mmaassyyaarraakkaatt  ddeennggaann  tt iinnggkkaatt  eekkoonnoommii  yyaanngg  mmeemmaaddaaii..  

PPeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh  ddiiaawwaallii  ddeennggaann  bbaahhaann  ddaann  aannaalliissaa  kkeebbuuttuuhhaann  wwaarrggaa  mmaassyyaarraakkaatt  aattaauu  kkeelluuaarrggaa  
kkoorrbbaann  PPHHKK  sseeppeerrttii  ::  
11..  MMaatteerrii  uummuumm  ddaann  kkeewwiirraauussaahhaaaann  
22..  TTeeoorrii  tteennttaanngg  ppeennggeettaahhuuaann  BBooggaa  ddaann  BBuussaannaa  
33..  PPrraakktteekk  kkeetteerraammppiillaann  bbiiddaanngg  BBooggaa  ddaann  BBuussaannaa  
44..  PPrraakktteekk  kkeetteerraammppiillaann  bbiiddaanngg  kkeerraajj iinnaann  ttaannggaann..  

KKhhaallaayyaakk  ssaassaarraann  aaddaallaahh  iibbuu  rruummaahh  ttaannggggaa  kkoorrbbaann  PPHHKK  ddii  KKeelluurraahhaann  MMaannggggaahhaanngg  KKeeccaammaattaann  BBaallee  EEnnddaahh  
KKaabbuuppaatteenn  BBaanndduunngg..  SSttrraatteeggii  ppeellaattiihhaann  kkeetteerraammppiillaann  uussaahhaa  bbiiddaanngg  BBooggaa  ddaann  BBuussaannaa  ddiigguunnaakkaann  ppeennddeekkaattaann  
ppeemmbbeellaajjaarraann  ppaarrttiicciippaattoorryy  lleeaarrnniinngg  yyaanngg  lleebbiihh  mmeenneekkaannkkaann  ppaaddaa  kkeeggiiaattaann  lleeaarrnniinngg  bbyy  ddooiinngg  mmeellaalluuii  mmeettooddee  
ddeemmoonnttrraassii,,  eekkssppeerriimmeenn  ddaann  ssiimmuullaassii  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  uussaahhaa  bbiiddaanngg  BBooggaa  ddaann  BBuussaannaa..  

EEvvaalluuaassii  mmeellaalluuii  pprroodduukk  nnyyaattaa  uunnttuukk  mmeenngguukkuurr  kkeebbeerrhhaassllaann  ssaassaarraann  mmaauuppuunn  pprrooggrraamm..  KKeeggiiaattaann  iinnii  
mmeennddaappaatt  ssaammbbuuttaann  ppoossiittiiff  ddaann  ppeennuuhh  aannttuussiiaass..  PPrroodduukk  yyaanngg  ddiihhaassiillkkaann  ssuuddaahh  mmeemmiilliikkii  nniillaaii  jjuuaall  ddaann  ddaappaatt  
ddiijjaaddiikkaann  rr iinntt iissaann  bbiiddaanngg  uussaahhaa  BBiiddaanngg  BBooggaa  ddaann  BBuussaannaa..  
  
  
  **  PPeennuulliiss  aaddaallaahh  GGuurruu  BBeessaarr  jjuurruussaann  PPKKKK,,  FFaakkuullttaass  PPeennddiiddiikkaann  TTeehhnniikk      KKeejjuurruuaann  

        UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa..   

  

II..   PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

PPeemmbbaanngguunnaann  kkeelluuaarrggaa  sseejjaahhtteerraa  ddiiaarraahhkkaann  ppaaddaa  tteerrwwuujjuuddnnyyaa  kkuuaalliittaass  kkeelluuaarrggaa  aaggaarr  ddaappaatt  mmeemmeennuuhhii  
kkeebbuuttuuhhaann  ssppiirr iittuuaall  ddaann  mmaatteerriiaall  bbeerrcciirr iikkaann  kkeemmaannddiirr iiaann,,  sseehhiinnggggaa  tteerrcciippttaa  kkeehhiidduuppaann  kkeelluuaarrggaa  sseejjaahhtteerraa  llaahhiirr  
ddaann  bbaattiinn..  

SSeeccaarraa  ssoossiiaall  eekkoonnoommii  mmaassyyaarraakkaatt  KKeelluurraahhaann  MMaannggggaahhaanngg  KKeeccaammaattaann  BBaallee  EEnnddaahh  tteellaahh  bbeerruubbaahh  ddaarr ii  
ssuummbbeerr  aaggrraarriiss  kkee  kkeehhiidduuppaann  iinndduuttrrii..  DDeennggaann  aaddaannyyaa  ssiittuuaassii  kkrriissiiss  eekkoonnoommii  mmeennggaakkiibbaattkkaann  bbaannyyaakk  ppeerruussaahhaaaann  
tteekkssttiill  ddaann  ggaarrmmeenn  yyaanngg  mmeellaakkuukkaann  PPHHKK  tteerrhhaaddaapp  kkaarryyaawwaannnnyyaa  tteerrmmaassuukk  ddii  ddeessaa  tteerrsseebbuutt..  SSeebbaaggiiaann  bbeessaarr  
mmeellaannddaa  ppaaddaa  bbuurruuhh  wwaanniittaa,,  sseehhiinnggggaa  ssuummbbeerr  ppeenngghhaassiillaann  kkeelluuaarrggaa  mmeerreekkaa  mmeejjaaddii  bbeerrkkuurraanngg..  UUppaayyaa  
ppeennaanngggguullaannggaannnnyyaa  mmeellaalluuii  bbeerrbbaaggaaii  ppeellaattiihhaann  ffuunnggssiioonnaall  tteeppaatt  gguunnaa  ddaann  hhaassiill  gguunnaa  yyaanngg  mmeemmbbeerrii  mmaannffaaaatt  
ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  sseehhaarriihhaarrii..   

IIII..  PPEERRUUMMUUSSAANN  MMAASSAALLAAHH  

MMaassaallaahh  yyaanngg  ddiitteemmuukkaann  sseebbaaggaaii  kkoorrbbaann  PPHHKK  aaddaallaahh  ::   
11..  TTeerrddaappaatt  3300  ––  5500  oorraanngg  wwaarrggaa  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  tteerrkkeennaa  PPHHKK..  SSeebbaaggiiaann  bbeessaarr  kkeelloommppookk  uussiiaa  mmuuddaa  ddaann  

kkeelluuaarrggaa  mmuuddaa..  
22..  DDiippeerrlluukkaann  uuppaayyaa  kkoonnkkrriitt  ddaallaamm  mmeennaanngggguullaannggii  kkoorrbbaann  PPHHKK  bbeerruuppaa  ppeellaatt iihhaann  kkeetteerraammppiillaann  TTaattaa  BBooggaa  ddaann  

TTaattaa  BBuussaannaa  yyaanngg  ddiiaarraahhkkaann  sseebbaaggaaii  ppeemmbbeekkaallaann  kkeetteerraammppiillaann  ffuunnggssiioonnaall  ddaallaamm  uussaahhaa  BBooggaa  ddaann  BBuussaannaa..  
DDeennggaann  ccaarraa  ppeemmbbeerrddaayyaaaann  eekkoonnoommii  kkeelluuaarrggaa  bbaaggii  kkoorrbbaann  PPHHKK,,  mmaakkaa  mmeerreekkaa  mmeemmiilliikkii  kkeemmaammppuuaann  ddaann  

sseemmaannggaatt  uunnttuukk  hhiidduupp  mmaannddiirr ii  yyaanngg  mmaammppuu  bbeerrssaaiinngg..  
  

IIIIII..  TTUUJJUUAANN  

11..  MMeemmppeerrcceeppaatt  ppeennggeemmbbaannggaann  SSDDMM  aakkaann  ppeenntt iinnggnnyyaa  kkeetteerraammppiillaann  bbeerrkkaarryyaa  ddaann  bbeerruussaahhaa  ddaallaamm  
mmeenniinnggkkaattkkaann  wwaawwaassaann  ppeemmiikkiirraann  kkeeppeedduulliiaann  sseebbaaggaaii  llaahhaann  ddaann  kkeesseemmppaattaann  ddaallaamm  uuppaayyaa  ppeemmbbeerrddaayyaaaann  
eekkoonnoommii  kkeelluuaarrggaa..  

22..  MMeemmbbeerrii    kkeesseemmppaattaann  kkeeppaaddaa  ppeesseerrttaa  mmeennyyeebbaarrlluuaasskkaann  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  kkeetteerraammppiillaann  TTaattaa  BBooggaa  ddaann  TTaattaa  
BBuussaannaa  ppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt    lluuaass..  

IIVV..  MMAANNFFAAAATT  

11..  DDaappaatt  ddiijjaaddiikkaann  ssuummbbeerr  uussaahhaa  aattaauu  iinndduussttrr ii  kkeelluuaarrggaa  sseebbaaggaaii  mmaattaa  ppeennccaahhaarriiaann  bbaarruu..  
22..  PPeennggeettaahhuuaann  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  ddiikkeemmbbaannggkkaann  sseebbaaggaaii  jjaassaa  kkeewwiirraauussaahhaaaann  bbaaiikk  ddaallaamm  bbeennttuukk  kkeelloommppookk  

mmaauuppuunn  ppeerroorraannggaann  ddeennggaann  bbeerrbbaaggaaii  pprroodduukk  kkhhaass  DDeessaa  MMaannggggaahhaanngg..  

    



33..  AAddaannyyaa  kkoonnssttrriibbuussii  nnyyaattaa  ddaarrii  iinnssttaannssii  tteerrkkaaiitt   ddaann  tteerrbbiinnaannyyaa  jjaalliinnaann  kkeerrjjaa  ssaammaa  aattaauu  kkeemmiittrraaaann  ddaallaamm  
mmeennggaattaassii  ppeerrmmaassaallaahhaann  ppeennggaanngggguurraann..  

44..  TTeerrhhiiddaarr  ddaarrii  ddaammppaakk  yyaanngg  ttiiddaakk  ddiihhaarraappkkaann  aakkiibbaatt  kkrriissiiss  eekkoonnoommii  yyaanngg  ddaappaatt  mmeennggggaanngggguu  ssttaabbiilliittaass  ddaann  
kkeettaahhaannaann  NNaassiioonnaall..   

PPeemmbbeerrddaayyaaaann  eekkoonnoommii  kkeelluuaarrggaa  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiilleeppaasskkaann  ddaarrii  wwaanniittaa  sseebbaaggaaii  ppeennccaarrii  nnaaffkkaahh  ttaammbbaahhaann  
ddaallaamm  kkaaiittaannnnyyaa  sseebbaaggaaii  ppeennggggaallii  ssuummbbeerr  ddaann  ppeellaakkssaannaa  ffuunnggssii  eekkoonnoommii  kkeelluuaarrggaa..  KKeetteerraammppiillaann  iinnii  eerraatt  
kkaaiittaannnnyyaa  ddeennggaann  kkeehhiidduuppaann  wwaanniittaa  sseebbaaggaaii  ssuummbbeerr  ddii  ddaallaamm  ppeemmbbeerrddaayyaaaann  eekkoonnoommii  kkeelluuaarrggaa..  

PPeennaanngggguullaannggaann  mmaassaallaahh  kkoorrbbaann  PPHHKK  ddiippeerrlluukkaann  ppeemmbbiinnaaaann  kkeeppaaddaa  wwaanniittaa  aattaauu  iibbuu  rruummaahh  ttaannggggaa  
kkeelluuaarrggaa  kkoorrbbaann  PPHHKK..  PPeellaattiihhaann  KKeetteerraammppiillaann  UUssaahhaa  BBooggaa  ddaann  BBuussaannaa  mmeemmiilliikkii  pprroossppeekk  yyaanngg  cceerraahh  ddii  ddaallaamm  
aarreennaa  ppeerrcceeppaattaann  ggeerraakk  kkeerrjjaa  iinnddiivviidduu  sseebbaaggaaii  aannggggoottaa  kkeelluuaarrggaa..  

  
VV..  KKHHAALLAAYYAAKK    SSAASSAARRAANN  

WWaanniittaa  aattaauu  iibbuu  rruummaahh  ttaannggggaa  kkoorrbbaann  PPHHKK  ddii  KKeelluurraahhaann  MMaannggggaahhaanngg  bbeerrjjuummllaahh  4400  oorraanngg  ddeennggaann  
mmeenngggguunnaakkaann  mmeettooddee  ““ppaarrtt iicciippaattoorryy  lleeaarrnniinngg””  ddiitteekkaannkkaann  ppaaddaa  kkeeggiiaattaann  lleeaarrnniinngg  bbyy  ddooiinngg  mmeellaalluuii  ddeemmoonnttrraassii  
eekkssppeerriimmeenn  ddaann  ssiimmuullaassii  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  uussaahhaa  ddii  bbiiddaanngg  BBooggaa  ddaann  BBuussaannaa..  

VVII..  HHAASSIILL  

TTaarrggeett  yyaanngg  ddiiccaappaaii  ddaappaatt  tteerrlliihhaatt  ddaarrii  ttuujjuuaann,,  aakkttiiffiittaass  sseemmuuaa  ffiihhaakk,,  ddaann  pprreessttaassii  bbeellaajjaarr..  PPrreessttaassii  bbeellaajjaarr  
ddaallaamm  ttiinnggkkaatt  mmaassrreettyy  lleeaarrnniinngg  9900%%,,  kkeeggiiaattaann  ppeennggeelloollaa,,  ppeellaakkssaannaa  pprrooggrraamm  ddaann  wwaarrggaa  bbeellaajjaarr  9900%%  yyaaiittuu  ::  
11..  PPeesseerrttaa  mmeennggiikkuuttii  kkeeggiiaattaann  sseessuuaaii  jjaaddwwaall..  
22..  PPrroodduukk  yyaanngg  ddiihhaassiillkkaann  ssuuddaahh  ccuukkuupp  mmeemmaaddaaii  ddaann  mmeemmiilliikkii  nniillaaii  jjuuaall..   
33..  PPeesseerrttaa  mmeemmppuunnyyaaii  kkeeiinnggiinnaann  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  uussaahhaa  ddeennggaann  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  pprroodduukkssii  yyaanngg  

ddiihhaassiillkkaann,,  mmaannaajjeemmeenn  ddaann  aakkttiiffiittaass..    
HHaarraappaann  sseellaannjjuuttnnyyaa  ddaappaatt  ddiitteerraappkkaann  ddaann  ddiikkeemmbbaannggkkaann  uunnttuukk  bbeerruussaahhaa  sseehhiinnggggaa  ddiikkeennaall  oolleehh  

mmaassyyaarraakkaatt  lluuaass..  
  

VVIIII..  KKEESSIIMMPPUULLAANN  DDAANN  SSAARRAANN  

AA..    KKeessiimmppuullaann  
11..    PPaarraa    ppeesseerrttaa            mmeennyyaammbbuutt  ddeennggaann  aannttuussiiaass  ppeellaattiihhaann  tteerrsseebbuutt..  
22..  PPrroodduukk  yyaanngg  ddiihhaassiillkkaann  ssuuddaahh  ccuukkuupp  bbaaiikk  ddaann  mmeemmiilliikkii  nniillaaii  jjuuaall..   
33..  MMeennuunnjjuukkkkaann  mmiinnaatt  uunnttuukk  mmeellaannjjuuttkkaann  ddaann  mmeennggeemmbbaannggkkaann  uussaahhaa  ddii  bbiiddaanngg  BBooggaa  ddaann  BBuussaannaa..  
44..  DDaappaatt  mmeemmppeerreerraatt  kkeerrjjaa  ssaammaa  ddaann  ssaalliinngg  mmeemmbbeerriikkaann  iinnffoorrmmaassii  sseerrttaa  ppeennggaallaammaann  yyaanngg  bbeerrhhaarrggaa  uunnttuukk  

ppeennggeemmbbaannggaann  uussaahhaa..  

BB..  SS  aa  rr  aa  nn  

11..  PPeesseerrttaa  sseebbaaiikknnyyaa  ddaappaatt  lleebbiihh  mmeennggeemmbbaannggkkaann  llaaggii  uussaahhaa  yyaanngg  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  bbaaiikk  ddaallaamm  bbeennttuukk  uussaahhaa  
ppeerroorraannggaann  mmaauuppuunn  kkeelloommppookk..  

22..  SSeemmuuaa  ppeerraannggkkaatt  kkeelluurraahhaann//  iinnssttaannssii  tteerrkkaaiitt  bbeerruuppaayyaa  mmeennccaarriikkaann  ssuummbbeerr  ddaannaa  sseebbaaggaaii  mmooddaall  uussaahhaa  
sseehhiinnggggaa  tteerrbbeennttuukk  uussaahhaa  kkooppeerraassii  ddii  DDeessaa  MMaannggggaahhaanngg..  
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