
DDIIKKLLAATT  KKEETTEERRAAMMPPIILLAANN    PPEEMMBBUUAATTAANN  AALLAATT  PPEERRMMAAIINNAANN  EEDDUUKKAATTIIFF  ((AAPPEE))    
SSEEBBAAGGAAII  UUPPAAYYAA  PPEEMMBBEERRDDAAYYAAAANN  EEKKOONNOONNOOMMII  KKEELLUUAARRGGAA  

  BBAAGGII  PPAARRAA  IISSTTRRII  KKOORRBBAANN  PPHHKK  DDII  KKEECC..  PPAAMMEEUUNNGGPPEEUUKK  
KKAABBUUPPAATTEENN  DDTT  IIII..  BBAANNDDUUNNGG    

  
OOlleehh::  

SSuunnaarrssiihh,,  ddkkkk  **  
  

AABBSSTTRRAAKKSSII  

BBeerraannjjaakk  ddaarrii  ppeerrmmaassaallaahhaann  wwaarrggaa  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  tteerrkkeennaa  PPHHKK  ((3300  ––  5500  oorraanngg))  tteerrmmaassuukk  kkeelloommppookk  uussiiaa  
mmuuddaa  ddaann  kkeelluuaarrggaa  mmuuddaa..  UUnnttuukk  iittuu  ddiippeerrlluukkaann  uuppaayyaa  kkoonnkkrriitt  ddaallaamm  mmeennaanngggguullaannggii  kkoorrbbaann  PPHHKK  tteerrsseebbuutt  bbeerruuppaa  
ppeennddiiddiikkaann  ddaann  llllaatt iihhaann  kkeetteerraammppiillaann  ppeemmbbuuaattaann  AAllaatt  PPeerrmmaaiinnaann  EEdduukkaattiiff  ((AAPPEE))  yyaanngg  mmeennggaarraahh  kkee  ppeemmbbeekkaallaann  
kkeetteerraammppiillaann  ffuunnggssiioonnaall  ddaallaamm  uussaahhaa  AAPPEE..    

TTuujjuuaann  pprrooggrraamm  iinnii  uunnttuukk  mmeemmbbeekkaallii  kkeetteerraammppiillaann  ffuunnggssiioonnaall  pprraakktt iiss  eekkoonnoommiiss  mmeellaalluuii  ppeemmbbuuaattaann  AAPPEE,,  
ddaallaamm  rraannggkkaa  ppeemmbbeerrddaayyaaaann  ddaann  ppeenniinnggkkaattaann  eekkoonnoommii  kkeelluuaarrggaa  kkee  aarraahh  kkeehhiidduuppaann  eekkoonnoommii  yyaanngg  mmeemmaaddaaii..     

MMaatteerrii  yyaanngg  ddiissaammppaaiikkaann  aannttaarraa  llaaiinn  mmaatteerrii  uummuumm  ddaann  kkeewwiirraauussaahhaaaann  ddaann  tteeoorrii  tteennttaanngg  AAPPEE  sseerrttaa  pprraakktteekk  
kkeetteerraammppiillaann  ppeemmbbuuaattaann  AAPPEE..    

  PPeesseerrttaa  aattaauu  ssaassaarraann  kkeeggiiaattaann  yyaaiittuu  IIbbuuiibbuu  aattaauu  iissttrrii  ddaarrii  aannggggoottaa  kkeelluuaarrggaa  kkoorrbbaann  PPHHKK  ddaarrii  dduuaa  ddeessaa  yyaaiittuu  
DDeessaa  BBoojjoonngg  KKuunnccii  ddaann  DDeessaa  RRaannccaa  TTuunnggkkuu  KKeeccaammaattaann  PPaammeeuunnggppeeuukk  KKaabbuuppaatteenn  BBaanndduunngg  sseebbaannyyaakk  1155  
oorraanngg..    

SSttrraatteeggii  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  ppeennddeekkaattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  ppaarrttiicciippaattoorryy  lleeaarrnniinngg  yyaanngg  lleebbiihh  mmeenneekkaannkkaann  
ppaaddaa  kkeeggiiaattaann  lleeaarrnniinngg  bbyy  ddooiinngg  ddeennggaann  mmeettooddee  ddeemmoonnssttrraassii  eekkssppeerriimmeenn  ddaann  ssiimmuullaassii  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  uussaahhaa  
ppeemmbbuuaattaann  AAPPEE..  
EEvvaalluuaassii  mmeellaalluuii  pprroodduukk  nnyyaattaa,,  ppeesseerrttaa  ppeennuuhh  aannttuussiiaass  mmeennggiikkuuttii  kkeeggiiaattaann,,  sseehhiinnggggaa  aalluummnnii  ddiikkllaatt  lleebbiihh  
mmeennggeemmbbaannggkkaann  pprroodduukk  ddaann  uussaahhaannyyaa  bbaaiikk  ddaallaamm  bbeennttuukk  uussaahhaa  kkeelloommppookk  mmaauuppuunn  ppeerroorraannggaann..    
  
••  PPeennuulliiss  aaddaallaahh  DDoosseenn  JJuurruussaann  PPKKKKFFPPTTKK    
              UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa  

      
II..   PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

KKeebbiijjaakkssaannaaaann  ppeemmeerriinnttaahh  ddaallaamm  bbiiddaanngg  ppeennddiiddiikkaann  ppeerrlluu  ddiitt iinnggkkaattkkaann,,  mmeennggiinnggaatt  ppeennddiiddiikkaann  mmeerruuppaakkaann  
bbiiddaanngg  yyaanngg  ppeerrlluu  tteerruuss  ddiikkeemmbbaannggkkaann  sseessuuaaii  ddeennggaann  kkeebbuuttuuhhaann  ddaann  ttuunnttuuttaann  mmaassyyaarraakkaatt..  SSeebbaaiikknnyyaa  ddiimmuullaa ii  
ddaarrii  ppeennddiiddiikkaann  ddaassaarr  aannaakk  pprraa  sseekkoollaahh  ddaallaamm  mmeemmbbaannttuu  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  bbeerrbbaahhaassaa,,  ddaayyaa  ff iikkiirr,,  
ddaayyaa  cciippttaa  ddaann  kkeetteerraammppiillaamm,,  aannaakk  mmeemmeerrlluukkaann  AAllaatt  PPeerrmmaaiinnaann  EEdduukkaattiiff  ((AAPPEE))..  

UUnnttuukk  mmeennaanngggguullaannggii  aaddaannyyaa  ssiittuuaassii  kkrriissiiss  eekkoonnoommii  ddeewwaassaa  iinnii  yyaanngg  mmeennyyeebbaabbkkaann  bbaannyyaakknnyyaa  ppeerruussaahhaaaann  
tteekkssttiill  ddaann  ggaarrmmeenn  yyaanngg  mmeellaakkuukkaann  PPHHKK  tteerrhhaaddaapp  kkaarryyaawwaannnnyyaa  ddii  bbeerrbbaaggaaii  ddaaeerraahh,,  tteerrmmaassuukk  ddii  KKeeccaammaattaann  
PPaammeeuunnggppeeuukk  kkaabbuuppaatteenn  BBaanndduunngg,,  mmaakkaa  ddiillaakkuukkaann  kkeeggiiaattaann  mmeellaalluuii  bbeerrbbaaggaaii  ppeellaatt iihhaann  ffuunnggssiioonnaall  yyaanngg  eeffeekkttiiff  
ddaann  eeff iissiieenn  kkeeppaaddaa  ppaarraa  iissttrrii  kkoorrbbaann  PPHHKK  yyaanngg  ddaappaatt  mmeemmbbeerrii  mmaannffaaaatt  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  sseehhaarriihhaarrii  ddiiaannttaarraannyyaa  
mmeellaalluuii  ppeemmbbuuaattaann  AAPPEE..  

IIII..  TTUUJJUUAANN  

11..  PPeemmbbeerrddaayyaaaann  eekkoonnoommii  kkeelluuaarrggaa  ddaann  mmeemmppeerrcceeppaatt  ppeennggeemmbbaannggaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  MMaannuussiiaa  ((SSDDMM))  ddeennggaann  
vviissii  ddaann  mmiissii  ppeemmbbaanngguunnaann  rreeggiioonnaall  yyaanngg  ddiiaannuutt  JJaawwaa  BBaarraatt..  

22..  MMeenniinnggkkaattkkaann  kkeessaaddaarraann  wwaarrggaa  mmaassyyaarraakkaatt  aakkaann  ppeenntt iinnggnnyyaa  ppeennggeemmbbaannggaann  ddiirr ii  sseehhiinnggggaa  tteerrbbeennttuukk  
kkoonnddiissii  eekkoonnoommiiss  ppaaddaa  wwaarrggaa  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  tteerraammppiill  bbeerrkkaarryyaa  ddaann  bbeerruussaahhaa  aattaass  ddaassaarr  kkeeiimmaannaann  ddaann  
kkeettaaqqwwaaaann  kkeeppaaddaa  AAllllaahh  SSWWTT..  

33..  MMeemmbbeekkaallii  kkeetteerraammppiillaann  ffuunnggssiioonnaall,,  mmeennaammbbaahh  wwaawwaassaann  ppeemmiikkiirraann,,  kkeeppeedduulliiaann,,  ddaann  ddaappaatt  
mmeennyyeebbaarrlluuaasskkaann  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  kkeetteerraammppiillaann  ppeemmbbuuaattaann  AAPPEE  ddaallaamm  rraannggkkaa  mmeenniinnggkkaattkkaann  ssttaattuuss  
eekkoonnoommii  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  lleebbiihh  bbaaiikk..  

  
IIIIII..  MMAANNFFAAAATT  

11..  PPeesseerrttaa  mmeemmppeerroolleehh  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  kkeetteerraammppiillaann  yyaanngg  ddaappaatt  ddiijjaaddiikkaann  ssuummbbeerr  uussaahhaa  aattaauu  iinndduussttrr ii  
kkeerrlluuaarrggaa  sseebbaaggaaii  mmaattaa  ppeennccaahhaarriiaann  yyaanngg  bbaarruu..  

22..  MMeemmiilliikkii  ppeelluuaanngg  uunnttuukk  tteettaapp  eekkssiiss  ddii  ddaallaamm  mmeellaakkssaannaakkaann  ttuuggaass  hhiidduupp  bbeerrkkeelluuaarrggaa  ddaann  bbeerrmmaassyyaarraakkaatt  
ddeennggaann  mmooddaall  rreellaattiiff  kkeecciill,,  ddaappaatt  mmeenngguussaahhaakkaann  eekkoonnoommii  pprroodduukktt iiff   ddaallaamm  ppeemmbbuuaattaann  AAPPEE..  

33..  DDaappaatt  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkeemmaammppuuaann  ddaann  mmeennggeemmbbaannggkkaann  jj iiwwaa  kkeewwiirraauussaahhaaaann  bbaaiikk    ddaallaamm  kkeelloommppookk  mmaauuppuunn  
ppeerroorraannggaann  yyaanngg  mmeenngghhaassiillkkaann  bbeerrbbaaggaaii  pprroodduukk  AAPPEE..  

DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  ppeemmbbuuaattaann  AAPPEE  ddiihhaarraappkkaann  ddaappaatt  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkrreeaattiiffiittaass  ppaarraa  iissttrrii  kkoorrbbaann  PPHHKK  
ddaallaamm  uuppaayyaa    mmeennddaappaattkkaann  ppeenngghhaassiillaann  ttaammbbaahhaann..  

UUssaahhaa  bbiiddaanngg  AAPPEE  iinnii  mmeemmiilliikkii  pprroossppeekk  yyaanngg  ssaannggaatt  cceerraahh,,  kkaarreennaa  aallaatt  ppeerrmmaaiinnaann  tteerrsseebbuutt  ssaannggaatt  
ddiippeerrlluukkaann  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt  ddaallaamm  uuppaayyaa  mmeemmbbaannttuu  pprroosseess  ppeennddiiddiikkaann  aannaakk  mmeellaalluuii  ppeennggeemmbbaannggaann  bbeerrbbaahhaassaa,,  
ddaayyaa  ppiikkiirr,,   ddaayyaa  cciippttaa,,  ddaann  llaattiihhaann  kkeetteerraammppiillaann..  

  
  

    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
IIVV..  KKHHAALLAAYYAAKK  SSAASSAARRAANN  

SSaassaarraann  aaddaallaahh  iissttrr ii  aattaauu  kkeelluuaarrggaa  kkoorrbbaann  PPHHKK  ddii  DDeessaa  RRaannccaa  TTuunnggkkuu  ddaann  DDeessaa  BBoojjoonngg  KKuunnccii  KKeeccaammaattaann  
PPaammeeuunnggppeeuukk  KKaabbuuppaatteenn  BBaanndduunngg  sseebbaannyyaakk  1155  oorraanngg..  

VV..  MMEETTOODDEE  

MMeettooddee  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  ppeennddeekkaattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  PPaarrttiicciippaattoorryy  LLeeaarrnniinngg  yyaanngg  mmeenneekkaannkkaann  ppaaddaa  
kkeeggiiaattaann  LLeeaarrnniinngg  bbyy  ddooiinngg  mmeellaalluuii  ddeemmoonnssttrraassii  kkeetteerraammppiillaann  ddaann  eekkssppeerriimmeenn  kkeerrjjaa  kkeelloommppookk  pprroobblleemm  ssoollvviinngg  
ddaann  ssiimmuullaassii  ppeenngggguunnaaaann  AAPPEE..  

VVII..  HHAASSIILL  DDAANN  PPEEMMBBAAHHAASSAANN  

DDaarrii  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  ddiillaakkssaannaakkaann,,  ttaarrggeett  yyaanngg  ddiiccaappaaii  aaddaallaahh  pprreessttaassii  bbeellaajjaarr  ppeesseerrttaa  ddaallaamm  tt iinnggkkaatt  mmaasstteerryy  
lllleeaarrnniinngg  sseebbeessaarr  8855  %%  ddaarrii  kkeeggiiaattaann  ppeennggeelloollaaaann  ddaann  ppeellaakkssaannaaaann  pprrooggrraamm  ((iinnssttrruukkttuurr)),,  sseerrttaa  sseebbeessaarr  8800  %%  
uunnttuukk  kkeeggiiaattaann  ppeesseerrttaa  ddiikkllaatt  //  wwaarrggaa  bbeellaajjaarr..  

RReeaalliissaassii  ppeennccaappaaiiaann  ttuujjuuaann  kkeeggiiaattaann  yyaaiittuu  ::   
11..  IIddeenntt iiffiikkaassii  kkeebbuuttuuhhaann  
22..  PPeellaakkssaannaaaann  KKeeggiiaattaann,,  mmeelliippuuttii  ::   

--  ppeemmbbaakkaallaann  mmaatteerrii  
--  llaatt iihhaann  ppeemmbbuuaattaann  pprroodduukk  
--  eevvaalluuaassii  pprroodduukk  
--  llaatt iihhaann  bbeerruussaahhaa  
--  ppeemmaannttaauuaann  ddiisseerraahhkkaann  ppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                  
  
                      
  
  
  
                                        

AANNAALLIISSIISS  
KKEEBBUUTTUUHHAANN  

  

KKOOMMPPOONNEENN  
PPEENNDDAAHHUULLUU  

  

KKOOMMPPOONNEENN  
PPRROOSSEESS  

  

HHAASSIILL  YYAANNGG  
DDIIHHAARRAAPPKKAANN  

  

  
WWAARRGGAA  NNEEGGAARRAA    

JJUUJJUURR  
AADDIILL  

KKRREEAATTIIFF  
MMAANNDDIIRRII  

TTAAHHUU  DDIIRRII  

  
  

  
TTUUJJUUAANN  PPEENNDDII  
DDIIKKAANN  BBEERRDDII  
MMEENNSSII  ::  

PPRRIIBBAADDII  
KKEELLUUAARRGGAA  

MMAASSYYAARRAAKKAATT  
PPEEMMEERRIINNTTAAHH  

  

  
UUPPAAYYAA  EEDDUUKKAASSII,,  
SSOOSSIIAALLIISSAASSII  DDAANN  
IINNTTEERRNNAALLIISSAASSII  
PPEENNGGEEMMBBAANNGGAANN  
WWAATTAAKK  DDAANN  
MMOORRAALL  IISSTTEERRII//  
KKEELLUUAARRGGAA  
KKOORRBBAANN  PPHHKK  

  
IINNTTEERRKKAASSII  
IINNTTEERRPPEERRSSOONNAALL  
DDAALLAAMM    
LLIINNGGKKUUNNGGAANN  ::  

••  MMAASSYYAARRAAKKAATT  
DDAANN  LLEEMMBBAAGGAA  
LLEEMMBBAAGGAA  
PPEENNDDIIDDIIKKAANN    
NNOONN  FFOORRMMAALL  

••  PPEEMMEERRIINNTTAAHH  
SSEEBBAAGGAAII  
SSUUMMBBEERR  
KKEETTEELLAADDAANNAANN  

DDAAYYAA  DDUUKKUUNNGG  
IIKKLLIIMM  KKEEHHIIDDUUPPAANN  
YYAANNGG  
BBEERRTTAANNGGGGUUNNGG  
JJAAWWAABB  

EEVVAALLUUAASSII  
  

KKOOMMPPOONNEENN  
HHAASSIILL  

  KKOOMMPPOONNEENN  
KKOONNTTEEKKSSTTUUAALL  
  

KKOOMMPPOONNEENN  
MMAASSUUKKAANN  

  

IISSTTEERRII  AATTAAUU  KKEELLUUAARRGGAA  KKOORRBBAANN  PPHHKK  
YYAANNGG  MMEEMMIILLIIKKII  KKEETTEERRAAMMPPIILLAANN  
PPEEMMBBUUAATTAANN  AAPPEE  DDAALLAAMM  UUPPAAYYAA  
PPEENNIINNGGKKAATTAANN  PPEEMMBBEERRDDAAYYAAAANN  

EEKKOONNOOMMII  KKEELLUUAARRGGAA  DDII  DDAALLAAMM  UUPPAAYYAA  
PPEENNCCAAPPAAIIAANN  TTIINNGGKKAATT  

YYAA  

TTIIDDAAKK  

KKEERRAANNGGKKAA  PPEEMMEECCAAHHAANN  MMAASSAALLAAHH  

  



  
VVIIII..  KKEESSIIMMPPUULLAANN  DDAANN  SSAARRAANN  

AA..    KKeessiimmppuullaann  

kkeessiimmppuullaann  ddaarrii  kkeeggiiaattaann  tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh  ::  
11..  SSaammbbuuttaann  ddaann  aannttuussiiaass  ddaarrii  ppeesseerrttaa  yyaanngg  mmeennggiikkuuttii  kkeeggiiaattaann  sseeccaarraa  bbeerrssuunngggguuhhssuunngggguuhh..  
22..  EEvvaalluuaassii  pprroodduukk  mmeennuunnjjuukkkkaann  mmaassiihh  ppeerrlluu  ppeennggeemmbbaannggaann  ddaallaamm  ppeemmbbuuaattaann  pprroodduukk  AAPPEE  
33..  MMeemmppeerreerraatt  kkeerrjjaa  ssaammaa  aannttaarraa  iissttrrii  aattaauu  kkeelluuaarrggaa  kkoorrbbaann  PPHHKK  DDeessaa  RRaannccaa  TTuunnggkkuu  ddaann  DDeessaa  BBoojjoonngg  KKuunnccii,,   

ddiimmaannaa  mmeerreekkaa  ddaappaatt  ssaalliinngg  mmeemmbbeerriikkaann  iinnffoorrmmaassii  ddaann  ppeennggaallaammaann  yyaanngg  bbeerrhhaarrggaa  bbaaggii  kkeedduuaa  bbeellaahh  ppiihhaakk  
ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeetteerraammppiillaann  ddii  bbiiddaanngg  AAPPEE..  

  
BB..  SS  aa  rr  aa  nn  

11..  DDiikkllaatt  ppeemmbbuuaattaann  AAPPEE  ppeerrlluu  ddiittiinnddaakkllaannjjuuttii  ddaann  ddiikkeemmbbaannggkkaann  uunnttuukk  uussaahhaa..  
22..  PPeerraallaattaann  ddaann  ppeennyyeeddiiaaaann  ddaannaa  uunnttuukk  kkeeggiiaattaann  bbeerriikkuuttnnyyaa  sseebbaaiikknnyyaa  ddiitt iinnggkkaattkkaann..  
  

AAFFTTAARR  PPUUSSTTAAKKAA  

AAmmbbaarriiaahh  JJooeeddooddiibbrroottoo,,  AAllaattaallaatt  PPeerrmmaaiinnaann  EEdduukkaassiioonnaall  BBKKKKBBNN  ((11999922)),,  PPeettuunnjjuukk  PPeenngggguunnaaaann  AAllaattaallaatt  
PPeerrmmaaiinnaann  EEdduukkaatt iiff ,,  BBiinnaa  KKeelluuaarrggaa  BBaalliittaa,,  JJaakkaarrttaa..  

  ,,  ((11999911)),,  PPeellaattiihhaann  KKaaddeerr  BBiinnaa  KKeelluuaarrggaa  ddaann  BBaallii ttaa,,  UUNNPPAADD,,  BBaanndduunngg..  

  ,,  ((11998888)),,  PPrroosseess  BBeellaajjaarr  PPaaddaa  BBaalliittaa,,  BBuukkuu  IIII,,   UUNNPPAADD,,  BBaanndduunngg..  

  IIsshhaakk  AAbbdduullhhaakk,,  ((11999955)),,  MMeeddiiaa  PPeennddiiddiikkaann  ,,  PPuussaatt  PPeellaayyaannaann  ddaann  PPeennggeemmbbaannggaann  MMeeddiiaa  PPeennddiiddiikkaann,,  IIKKIIPP,,  
BBaanndduunngg..   

MMeellllyy  SSrrii  SSuullaassttrrii  RRiiffaaii,,  ((11998844)),,  PPeennggaannttaarr  BBiimmbbiinnggaann  PPeerraawwaattaann  AAnnaakk  ((00,,00  ––  66,,00)),,  JJuurruussaann  PPeennddiiddiikkaann  
KKeesseejjaahhtteerraaaann  KKeelluuaarrggaa,,  FFPPTTKK  IIKKIIPP,,  BBaanndduunngg..  

  ,,  ((11998822)),,  BBiimmbbiinnggaann  AAnnaakk  PPrraa  SSeekkoollaahh,,  JJuurruussaann  PPKKKK,,  FFaakkuullttaass  IIllmmuu  PPeennddiiddiikkaann,,  IIKKIIPP,,  BBaanndduunngg..  

  ,,   ((11998822)),,  TTuuggaassttuuggaass  PPeerrkkeemmbbaannggaann  ddaallaamm  RRaannggkkaa  BBiimmbbiinnggaann  PPeerraawwaattaann  AAnnaakk,,  JJuurruussaann  PPKKKK,,  FFaakkuullttaass  II llmmuu  
PPeennddiiddiikkaann,,  IIKKIIPP,,  BBaanndduunngg..  

OOeemmaarr  HHaammaalliikk,,  ((11998866)),,  MMeeddiiaa  PPeennddiiddiikkaann,,  AAlluummnnii,,   BBaanndduunngg..  

  
  
  
  

  


