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PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

11..11.. LLaattaarr BBeellaakkaanngg MMaassaallaahh

PPeeggaawwaaii aaddaallaahh aasseett uuttaammaa ssuuaattuu oorrggaanniissaassii yyaanngg mmeennjjaaddii ppeerreennccaannaa ddaann

ppeellaakkuu aakkttiiff ddaarrii sseettiiaapp aakkttiivviittaass oorrggaanniissaassii.. PPeeggaawwaaii mmeemmppuunnyyaaii ppiikkiirraann,, ddoorroonnggaann

ppeerraassaaaann,, kkeeiinnggiinnaann,, kkeebbuuttuuhhaann ssttaattuuss,, llaattaarr bbeellaakkaanngg ppeennddiiddiikkaann,, uussiiaa ddaann jjeenniiss

kkeellaammiinn yyaanngg hheetteerrooggeenn yyaanngg ddiibbaawwaa kkeeddaallaamm oorrggaanniissaassii ppeerruussaahhaaaann.. PPeeggaawwaaii bbuukkaann

mmeessiinn,, uuaanngg ddaann mmaatteerriiaall yyaanngg ssiiffaattnnyyaa ppaassiiff ddaann ddaappaatt ddiikkuuaassaaii sseerrttaa ddiiaattuurr

sseeppeennuuhhnnyyaa ddaallaamm mmeenndduukkuunngg tteerrccaappaaiinnyyaa ttuujjuuaann oorrggaanniissaassii.. SSeeoorraanngg ppeeggaawwaaii aakkaann

mmeerraassaa ppuunnyyaa kkeebbaannggggaaaann ddaann kkeeppuuaassaann tteerrsseennddiirrii ddeennggaann pprreessttaassii yyaanngg ddiiccaappaaiinnyyaa..

PPrreessttaassii kkeerrjjaa yyaanngg bbaaiikk mmeerruuppaakkaann kkeeaaddaaaann yyaanngg ddiiiinnggiinnkkaann ddaallaamm kkeehhiidduuppaann

kkeerrjjaannyyaa.. SSeeoorraanngg ppeeggaawwaaii aakkaann mmeemmppeerroolleehh pprreessttaassii kkeerrjjaa yyaanngg bbaaiikk bbiillaa hhaassiill

kkeerrjjaannyyaa sseessuuaaii ddeennggaann ssttaannddaarr bbaaiikk kkuuaalliittaass mmaauuppuunn kkuuaannttiittaass..

PPeeggaawwaaii ddaallaamm ssuuaattuu oorrggaanniissaassii,, mmeerruuppaakkaann mmiittrraa kkeerrjjaa yyaanngg mmeemmppuunnyyaaii

hhuubbuunnggaann eerraatt aannttaarraa ssaattuu ppiihhaakk ddeennggaann ppiihhaakk llaaiinnnnyyaa.. DDii mmaannaa aakkttiivviittaass bbaaddaann//ddiinnaass

ttiiddaakk ddaappaatt ddiijjaallaannkkaann jjiikkaa ppeeggaawwaaii sseebbaaggaaii ppeellaakkssaannaa ((mmoottoorr ppeennggggeerraakk)) ttiiddaakk

mmeellaakkssaannaakkaann ppeekkeerrjjaaaann ddeennggaann bbaaiikk.. OOlleehh kkaarreennaa iittuu,, ffaakkttoorr mmaannuussiiaa mmeemmeeggaanngg

ppeerraannaann yyaanngg ppeennttiinngg bbaaggii kkeellaannggssuunnggaann hhiidduupp ssuuaattuu ppeerruussaahhaaaann.. PPrreessttaassii kkeerrjjaa

mmeerruuppaakkaann hhaassiill ddaarrii kkeemmaammppuuaann tteerrppaadduu ddaarrii ddaayyaa ppiikkiirr ddaann ddaayyaa ffiissiikk yyaanngg ddiimmiilliikkii

oolleehh iinnddiivviidduu.. SSeeddaannggkkaann kkiinneerrjjaannyyaa ddiimmoottiivvaassii oolleehh kkeeiinnggiinnaann uunnttuukk mmeemmeennuuhhii

kkeeppuuaassaannnnyyaa.. BBeerrddaassaarrkkaann aallaassaann tteerrsseebbuutt ddiippeerrlluukkaann aaddaannyyaa mmaannaajjeemmeenn,, kkhhuussuussnnyyaa

mmaannaajjeemmeenn SSDDMM yyaanngg mmeenniittiikk bbeerraattkkaann ppeerrhhaattiiaannnnyyaa kkeeppaaddaa ffaakkttoorr tteennaaggaa kkeerrjjaa..



SSuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa mmeerruuppaakkaann ssaattuu--ssaattuunnyyaa ssuummbbeerr ddaayyaa yyaanngg mmeemmiilliikkii

aakkaall,, ppeerraassaaaann,, kkeeiinnggiinnaann,, kkeemmaammppuuaann,, kkeettrraammppiillaann,, ppeennggeettaahhuuaann,, ddoorroonnggaann,, ddaayyaa

ddaann kkaarryyaa.. SSeemmuuaa ppootteennssii ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa tteerrsseebbuutt mmeemmppuunnyyaaii ppeennggaarruuhh

tteerrhhaaddaapp uuppaayyaa oorrggaanniissaassii ddaallaamm ppeerreennccaannaaaann ttuujjuuaann yyaanngg hheennddaakk ddiiccaappaaii oorrggaanniissaassii..

MMeelliihhaatt ppeennttiinnggnnyyaa kkeedduudduukkaann ssuummbbeerrddaayyaa mmaannuussiiaa ddaallaamm oorrggaanniissaassii,, mmaakkaa llaayyaakk

bbaaggii oorrggaanniissaassii uunnttuukk mmeemmbbeerriikkaann ppeerrhhaattiiaann yyaanngg lleebbiihh mmeellaalluuii kkeebbiijjaakkaann-- kkeebbiijjaakkaann

yyaanngg ddiiaammbbiill..

AAppaarraattuurr SSiippiill NNeeggaarraa ((AASSNN)) ddaallaamm oorrggaanniissaassii ddiittuunnttuutt ddaappaatt mmeemmbbeerriikkaann

kkoonnttrriibbuussii ppoossiittiiff mmeellaalluuii kkiinneerrjjaa yyaanngg bbaaiikk,, mmeennggiinnggaatt kkiinneerrjjaa oorrggaanniissaassii tteerrggaannttuunngg

ppaaddaa kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii.. KKiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii bbaaiikk sseeccaarraa iinnddiivviidduuaall mmaauuppuunn kkeelloommppookk ssaannggaatt

ppeennttiinngg bbaaggii lleemmbbaaggaa ddaallaamm mmeennggeelloollaa,, mmeennggaattuurr,, mmeenngguurruuss,, ddaann mmeenngggguunnaakkaann

ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa sseehhiinnggggaa ddaappaatt bbeerrffuunnggssii sseeccaarraa pprroodduukkttiiff,, eeffeekkttiiff,, ddaann eeffiissiieenn..

KKiinneerrjjaa mmeennggaarraahh ppaaddaa bbaaggaaiimmaannaa sseesseeoorraanngg ppeeggaawwaaii mmeellaakkssaannaakkaann

ppeekkeerrjjaaaannnnyyaa aattaauu uunnjjuukk kkeerrjjaa.. KKaattaa uunnjjuukk kkeerrjjaa bbeerraarrttii kkiinneerrjjaa ttiiaapp iinnddiivviidduu ddaappaatt ddiilliihhaatt

ddaarrii sseemmaannggaatt aattaauu kkeesseerriiuussaann iinnddiivviidduu ddaallaamm mmeellaakkssaannaakkaann ttuuggaass yyaanngg ddiibbeebbaannkkaann

kkeeppaaddaannyyaa.. TTaannttaannggaann yyaanngg ddiihhaaddaappii oolleehh ppeemmeerriinnttaahh bbiiddaanngg ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa

sseebbaaggaaii ppiillaarr uuttaammaa ppeennyyeelleennggggaarraaaann ppeemmeerriinnttaahhaann aaddaallaahh ttaannttaannggaann uunnttuukk ddaappaatt

mmeennggeemmbbaannggkkaann ssiisstteemm ppeerreennccaannaaaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa aappaarraattuurr ppeemmeerriinnttaahh

sseessuuaaii hhaassiill ppeennaattaaaann ssttrruukkttuurr ddaann ppeerraannggkkaatt kkeelleemmbbaaggaaaann.. KKoonnsseekkuueennssiinnyyaa aaddaallaahh

ppeemmbbeennttuukkaann ddiissiipplliinn,, eettiikkaa ddaann mmoorraall ddiittiinnggkkaatt ppeellaakkssaannaa yyaaiittuu AASSNN bbeerrttuujjuuaann

mmeenniinnggkkaattkkaann kkiinneerrjjaa tteerrhhaaddaapp ppeerrwwuujjuuddaann aappaarraattuurr ppeemmeerriinnttaahh yyaanngg bbeebbaass KKoorruuppssii,,

KKoolluussii,, NNeeppoottiissmmee ((KKKKNN)),, ddaann pprrooffeessssiioonnaall.. AASSNN hhaarruuss mmaammppuu mmeemmaaiinnkkaann ppeerraannaann

tteerrsseebbuutt aannttaarraa llaaiinn ddaappaatt ddiilliihhaatt ddaarrii ssiikkaapp ddaann ppeerriillaakkuunnyyaa yyaanngg ppeennuuhh ddeennggaann



kkeesseettiiaaaann ddaann kkeettaaaattaann kkeeppaaddaa PPaannccaassiillaa ddaann UUnnddaanngg--uunnddaanngg DDaassaarr 11994455,, ppeemmeerriinnttaahh

sseerrttaa yyaanngg bbeerrssaattuu ppaadduu,, bbeerrmmeennttaall bbaaiikk,, bbeerrwwiibbaawwaa,, kkuuaatt,, bbeerrddaayyaagguunnaa,, bbeerrhhaassiillgguunnaa,,

bbeerrssiihh,, bbeerrkkuuaalliittaass ttiinnggggii,, ssaaddaarr aakkaann ttaanngggguunnggjjaawwaabbnnyyaa sseebbaaggaaii aabbddii nneeggaarraa ddaann aabbddii

mmaassyyaarraakkaatt..

KKiinneerrjjaa ddiisseebbuutt jjuuggaa sseebbaaggaaii pprreessttaassii kkeerrjjaa aattaauu ppeerrffoorrmmaannccee yyaanngg bbeerraarrttii

““mmeennccaappaaii””,, mmaakkaa ddaallaamm bbaahhaassaa IInnddoonneessiiaa,, sseerriinngg ddiiaarrttiikkaann mmeennjjaaddii ““ppeennccaappaaiiaann”” aattaauu

““aappaa yyaanngg ddiiccaappaaii”” ((DDeeppddiikknnaass,, 22001100::9900)).. KKiinneerrjjaa oorrggaanniissaassii ddiimmaakkssuuddkkaann sseebbaaggaaii

ttiinnggkkaatt ccaappaaiiaann ((pprreessttaassii)) ddaarrii oorrggaanniissaassii ddaallaamm mmeellaakkuukkaann aakkttiivviittaassnnyyaa ddaallaamm ppeerriiooddee

tteerrtteennttuu ((bbiiaassaannyyaa ddaallaamm ssaattuu ttaahhuunn)).. KKiinneerrjjaa aaddaallaahh mmeerruuppaakkaann cceerrmmiinnaann,, aappaakkaahh

oorrggaanniissaassii aattaauu ppeerruussaahhaaaann tteellaahh bbeerrhhaassiill aattaauu bbeelluumm ddaallaamm uussaahhaa bbiissnniissnnyyaa..

SSiimmaammoorraa ((22001100::8877)) mmeennyyaattaakkaann bbaahhwwaa kkiinneerrjjaa aaddaallaahh ttiinnggkkaatt kkeerrjjaa yyaanngg ddiiccaappaaii oolleehh

sseesseeoorraanngg ddeennggaann ssyyaarraatt--ssyyaarraatt yyaanngg tteellaahh ddiitteennttuukkaann..

MMeennuurruutt SSttoonneerr ((22001111::22)) bbaahhwwaa kkiinneerrjjaa kkaarryyaawwaann ddiippeennggaarruuhhii dduuaa ffaakkttoorr yyaakknnii

ffaakkttoorr iinnddiivviidduu ddaann ffaakkttoorr ssyysstteemm.. FFaakkttoorr iinnddiivviidduu mmeelliippuuttii :: kkeemmaammppuuaann kkeerrjjaa ddaann

kkoommppeetteennssii ppeeggaawwaaii,, ddaann ffaakkttoorr ssiisstteemm mmeelliippuuttii:: kkaarraakktteerriissttiikk oorrggaanniissaassii,, kkaarraakktteerriissttiikk

ppeekkeerrjjaaaann,, lliinnggkkuunnggaann kkeerrjjaa,, bbuuddaayyaa oorrggaanniissaassii ddaann ddeessaaiinn ppeekkeerrjjaaaann..

MMeennuurruutt RReessttaannttoo ((22001111::9900)) kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann aaddaallaahh aattrriibbuutt--aattrriibbuutt ttuuggaass

bbeerrssiiffaatt yyaanngg aaddaa ddii ddaallaamm ppeekkeerrjjaaaann aattaauu iissii ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg ddiirraassaakkaann ppeeggaawwaaii

sseebbaaggaaii ppeemmeeggaanngg ppeekkeerrjjaaaann.. SSeellaaiinn vvaarriiaabbeell kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg ddaappaatt

mmeemmppeennggaarruuhhii kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii,, vvaarriiaabbeell llaaiinn yyaanngg mmeenneennttuukkaann nnaaiikk ttuurruunn kkiinneerrjjaa

aaddaallaahh vvaarriiaabbeell kkoommppeetteennssii.. IIddeennttiiffiikkaassii kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg tteeppaatt tteerrkkaaiitt

ddeennggaann ppeekkeerrjjaaaann tteerrtteennttuu mmeemmiilliikkii ppeerraann ppeennttiinngg tteerrkkaaiitt ddeennggaann bbeerrbbaaggaaii ssiikkaapp



kkaarryyaawwaann ddii ddaallaamm oorrggaanniissaassii..

MMeennuurruutt tteeoorrii kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann iinnii,, sseebbuuaahh ppeekkeerrjjaaaann ddaappaatt mmeellaahhiirrkkaann ttiiggaa

kkeeaaddaaaann ppssiikkoollooggiiss ddaallaamm ddiirrii sseeoorraanngg kkaarryyaawwaann yyaakknnii mmeennggaallaammii mmaakknnaa kkeerrjjaa,,

mmeemmiikkuull ttaanngggguunngg jjaawwaabb aakkaann hhaassiill kkeerrjjaa,, ddaann ppeennggeettaahhuuaann aakkaann hhaassiill kkeerrjjaa.. AAkkhhiirrnnyyaa,,

kkeettiiggaa kkoonnddiissii ppssiikkoollooggiiss iinnii aakkaann mmeemmppeennggaarruuhhii mmoottiivvaassii kkeerrjjaa sseeccaarraa iinntteerrnnaall,, kkuuaalliittaass

kkiinneerrjjaa,, kkeeppuuaassaann kkeerrjjaa,, kkeettiiddaakkhhaaddiirraann ddaann ppeerrppuuttaarraann kkaarryyaawwaann.. KKeeaaddaaaann ppssiikkoollooggiiss

kkrriittiiss iinnii ddiippeennggaarruuhhii oolleehh ddiimmeennssii iinnttii ddaarrii sseebbuuaahh ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg tteerrddiirrii ddaarrii kkeerraaggaammaann

kkeeaahhlliiaann,, iiddeennttiittaass ttuuggaass,, ssiiggnniiffiikkaannssii ttuuggaass,, oottoonnoommii ttuuggaass ddaann uummppaann bbaalliikk..

SSeessuuaaii hhaassiill ppeenneelliittiiaann SSooaarreess ((22001100::5566)) mmeennjjeellaasskkaann ppeennttiinnggnnyyaa kkaarraakktteerriissttiikk

ppeekkeerrjjaaaann ddaallaamm mmeennccaappaaii kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii ddaappaatt tteerrwwuujjuudd aappaabbiillaa ppeeggaawwaaii mmeemmiilliikkii

kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg sseessuuaaii ddeennggaann bbiiddaanngg ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg mmeennuunnjjaanngg.. SSeettiiaapp

oorrggaanniissaassii hhaarruuss mmeennggeettaahhuuii kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann ppeeggaawwaaii sseeccaarraa rriinnccii,, kkaarreennaa

kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann bbaaggii iinnssttaannssii ppeemmeerriinnttaahh mmeemmiilliikkii ppeerraann ppeennttiinngg ddaallaamm

mmeewwuujjuuddkkaann ttuujjuuaann yyaanngg aakkaann ddiiccaappaaii,, ppeerraannaann kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa

ppeeggaawwaaii yyaakknnii aaddaannyyaa ppeemmaahhaammaann ppeeggaawwaaii tteerrhhaaddaapp iissii//ttuuggaass ddii ddaallaamm ppeekkeerrjjaaaannnnyyaa..

SSeellaannjjuuttnnyyaa KKoommppeetteennssii mmeerruuppaakkaann ssuuaattuu kkeemmaammppuuaann uunnttuukk mmeellaakkssaannaakkaann

aattaauu mmeellaakkuukkaann ssuuaattuu ppeekkeerrjjaaaann aattaauu ttuuggaass yyaanngg ddiillaannddaassii aattaass kkeetteerraammppiillaann ddaann

ppeennggeettaahhuuaann sseerrttaa ddiidduukkuunngg oolleehh ssiikkaapp kkeerrjjaa yyaanngg ddiittuunnttuutt oolleehh ppeekkeerrjjaaaann tteerrsseebbuutt..

DDeennggaann ddeemmiikkiiaann,, kkoommppeetteennssii mmeennuunnjjuukkkkaann kkeetteerraammppiillaann ddaann ppeennggeettaahhuuaann yyaanngg

ddiicciirriikkaann oolleehh pprrooffeessiioonnaalliissmmee ddaallaamm ssuuaattuu bbiiddaanngg tteerrtteennttuu sseebbaaggaaii sseessuuaattuu yyaanngg

tteerrppeennttiinngg aattaauu sseebbaaggaaii uunngggguullaann bbiiddaanngg tteerrsseebbuutt.. KKaarreennaa ppaaddaa uummuummnnyyaa kkoommppeetteennssii

mmeennyyaannggkkuutt kkeemmaammppuuaann ddaassaarr sseesseeoorraanngg uunnttuukk mmeellaakkuukkaann ppeekkeerrjjaaaann.. SSeellaammaa iinnii



bbaannyyaakk iinnssttaannssii ppeemmeerriinnttaahh yyaanngg bbeelluumm mmeemmppuunnyyaaii ppeeggaawwaaii ddeennggaann kkoommppeetteennssii yyaanngg

mmeemmaaddaaii,, iinnii ddiibbuukkttiikkaann ddeennggaann rreennddaahhnnyyaa pprroodduukkttiivviittaass ppeeggaawwaaii ddaann ssuulliittnnyyaa

mmeenngguukkuurr kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii ((MMaannooppoo,, 22001111::3344))..

SSeettiiaapp oorrggaanniissaassii bbaaiikk ppeemmeerriinnttaahh mmaauuppuunn sswwaassttaa ddiibbeennttuukk uunnttuukk mmeennccaappaaii

ttuujjuuaann tteerrtteennttuu,, ddaann aappaabbiillaa tteerrccaappaaii bbaarruullaahh ddaappaatt ddiikkaattaakkaann bbeerrhhaassiill.. UUnnttuukk mmeennccaappaaii

kkeebbeerrhhaassiillaann,, ddiippeerrlluukkaann llaannddaassaann yyaanngg kkuuaatt bbeerruuppaa kkoommppeetteennssii.. DDeennggaann ddeemmiikkiiaann,,

kkoommppeetteennssii mmeennjjaaddii ssaannggaatt bbeerrgguunnaa uunnttuukk mmeemmbbaannttuu oorrggaanniissaassii mmeenniinnggkkaattkkaann

kkiinneerrjjaannyyaa.. KKoommppeetteennssii ssaannggaatt ddiippeerrlluukkaann ddaallaamm sseettiiaapp pprroosseess ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa..

SSeemmaakkiinn bbaannyyaakk kkoommppeetteennssii ddiippeerrttiimmbbaannggkkaann,, mmaakkaa sseemmaakkiinn mmeenniinnggkkaatt ppuullaa

kkiinneerrjjaannyyaa

KKeebbeerraaddaaaann kkoommppeetteennssii ppeeggaawwaaii ssaannggaatt ddiibbuuttuuhhkkaann ddaallaamm ssuuaattuu oorrggaanniissaassii

ppeemmeerriinnttaahhaann ttiiddaakk tteerrkkeeccuuaallii ppeemmeerriinnttaahhaann kkeeccaammaattaann,, kkaarreennaa kkoommppeetteennssii ppeeggaawwaaii

sseeccaarraa iinnddiivviidduuaall hhaarruuss mmaammppuu mmeenndduukkuunngg ppeellaakkssaannaaaann ssttrraatteeggii oorrggaanniissaassii ddaann

mmaammppuu mmeenndduukkuunngg sseettiiaapp ppeerruubbaahhaann yyaanngg ddiillaakkuukkaann mmaannaajjeemmeenn sseessuuaaii ddeennggaann

ppeerraannaannnnyyaa ddaallaamm oorrggaanniissaassiinnyyaa.. MMeennuurruutt hhaassiill ppeenneelliittiiaann IIssmmaaiill ddaann AAbbiiddiinn ((22001100::111111))

mmeennggaannaalliissiiss ddaammppaakk kkoommppeetteennssii ppeekkeerrjjaa tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii ddii sseekkttoorr jjaassaa

sswwaassttaa,, hhaall iinnii bbeerraarrttii kkoommppeetteennssii mmeemmiilliikkii ppeerraann ppeennttiinngg ddaallaamm mmeennccaappaaii ttuujjuuaann

oorrggaanniissaassii..

KKoottaa PPeekkaannbbaarruu sseebbaaggaaii ddaaeerraahh oottoonnoomm tteerrlleettaakk aannttaarraa 110011°°1144'' -- 110011°°3344'' BBuujjuurr

TTiimmuurr ddaann 00°°2255'' -- 00°°4455'' LLiinnttaanngg UUttaarraa.. DDeennggaann kkeettiinnggggiiaann ddaarrii ppeerrmmuukkaaaann llaauutt bbeerrkkiissaarr

55 -- 5500 mmeetteerr.. PPeerrmmuukkaaaann wwiillaayyaahh bbaaggiiaann uuttaarraa llaannddaaii ddaann bbeerrggeelloommbbaanngg ddeennggaann

kkeettiinnggggiiaann bbeerrkkiissaarr aannttaarraa 55 -- 1111 mmeetteerr.. BBeerrddaassaarrkkaann PPeerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh NNoo.. 1199

TTaahhuunn 11998877 TTaannggggaall 77 SSeepptteemmbbeerr 11998877 DDaaeerraahh KKoottaa PPeekkaannbbaarruu ddiippeerrlluuaass ddaarrii ±± 6622,,9966



KKmm²² mmeennjjaaddii ±± 444466,,5500 KKmm²²,, tteerrddiirrii ddaarrii 88 KKeeccaammaattaann ddaann 4455 KKeelluurraahhaann//DDeessaa.. DDaarrii hhaassiill

ppeenngguukkuurraann//ppeemmaattookkaann ddii llaappaannggaann oolleehh BBPPNN TTkk.. II RRiiaauu mmaakkaa ddiitteettaappkkaann lluuaass wwiillaayyaahh

KKoottaa PPeekkaannbbaarruu aaddaallaahh 663322,,2266 KKmm²²..

DDeennggaann mmeenniinnggkkaattnnyyaa kkeeggiiaattaann ppeemmbbaanngguunnaann mmeennyyeebbaabbkkaann mmeenniinnggkkaattnnyyaa

kkeeggiiaattaann ppeenndduudduukk ddiisseeggaallaa bbiiddaanngg yyaanngg ppaaddaa aakkhhiirrnnyyaa mmeenniinnggkkaattkkaann ppuullaa ttuunnttuuttaann

ddaann kkeebbuuttuuhhaann mmaassyyaarraakkaatt tteerrhhaaddaapp ppeennyyeeddiiaaaann ffaassiilliittaass ddaann uuttiilliittaass ppeerrkkoottaaaann sseerrttaa

kkeebbuuttuuhhaann LLaaiinnnnyyaa.. UUnnttuukk lleebbiihh tteerrcciippttaannyyaa tteerrttiibb ppeemmeerriinnttaahhaann ddaann ppeemmbbiinnaaaann wwiillaayyaahh

yyaanngg ccuukkuupp lluuaass,, mmaakkaa ddiibbeennttuukkllaahh KKeeccaammaattaann BBaarruu ddeennggaann PPeerraattuurraann DDaaeerraahh KKoottaa

PPeekkaannbbaarruu NNoommoorr 44 TTaahhuunn 22000033 mmeennjjaaddii 1122 KKeeccaammaattaann ddaann KKeelluurraahhaann//DDeessaa bbaarruu

ddeennggaann PPeerrddaa ttaahhuunn 22000033 mmeennjjaaddii 5588 KKeelluurraahhaann//DDeessaa.. SSeellaannjjuuttnnyyaa bbeerrddaassaarrkkaann

PPeerraattuurraann DDaaeerraahh KKoottaa PPeekkaannbbaarruu NNoommoorr 44 TTaahhuunn 22001166 tteennttaanngg PPeemmeekkaarraann

KKeelluurraahhaann ddii KKoottaa PPeekkaannbbaarruu mmaakkaa KKoottaa PPeekkaannbbaarruu ssaaaatt iinnii mmeemmiilliikkii 8833 KKeelluurraahhaann..

SSeebbaaggaaii ggaammbbaarraann lluuaass wwiillaayyaahh KKoottaa PPeekkaannbbaarruu ddaappaatt ddiilliihhaatt ppaaddaa ttaabbeell 11..11..

bbeerriikkuutt iinnii::

TTaabbeell 11..11 LLuuaass WWiillaayyaahh KKeeccaammaattaann ddii KKoottaa PPeekkaannbbaarruu
SSuummbbeerr::
KKoottaa
PPeekkaannbbaarruu
DDaallaamm
AAnnggkkaa
TTaahhuunn
22001177

SSeemmeennttaarr

aa iittuu

KKeeccaammaattaa

nn BBuukkiitt

NNoo KKeeccaammaattaann LLuuaass WWiillaayyaahh %%

11 TTaammppaann 5599 99
22 PPaayyuunngg SSeekkaakkii 4433 66
33 BBuukkiitt RRaayyaa 2222 33
44 MMaarrppooyyaann DDaammaaii 2299 44
55 TTeennaayyaann RRaayyaa 117711 2277
66 LLiimmaa PPuulluuhh 44 00
77 SS aa ii ll 33 00
88 PPeekkaannbbaarruu KKoottaa 22 00
99 SSuukkaajjaaddii 33 00
1100 SSeennaappeellaann 66 11
1111 RR uu mm bb aa ii 112288 2200
1122 RRuummbbaaii PPeessiissiirr 115577 2244

JJuummllaahh 663322,,2266 110000



RRaayyaa mmeerruuppaakkaann ssaallaahh ssaattuu kkeeccaammaattaann yyaanngg aaddaa ddii wwiillaayyaahh KKoottaa PPeekkaannbbaarruu..

KKeeccaammaattaann BBuukkiittrraayyaa mmeemmiilliikkii lluuaass sseebbeessaarr 2222,,0055 kkmm22 ddeennggaann yyaanngg tteerrddiirrii aattaass 5577 RRWW

ddaann 225500 RRTT.. BBeerrddaassaarrkkaann ddaattaa ddaarrii BBaaddaann PPuussaatt SSttaattiissttiikk ((BBPPSS)) KKoottaa PPeekkaannbbaarruu

JJuummllaahh ppeenndduudduukk KKeeccaammaattaann BBuukkiittrraayyaa ppaaddaa ttaahhuunn 22001166 mmeennccaappaaii 9999..337755 jjiiwwaa.. AAnnggkkaa

iinnii mmeennggaallaammii ppeenniinnggkkaattaann sseebbeessaarr 11,,1188 ppeerrsseenn ddaarrii ttaahhuunn 22001144.. KKeeppaaddaattaann

ppeenndduudduukknnyyaa mmeennccaappaaii 44..550077 jjiiwwaa//kkmm22,, ddeennggaann kkeelluurraahhaann tteerrppaaddaatt aaddaallaahh TTaannggkkeerraanngg

UUttaarraa sseebbeessaarr 2222..997722 jjiiwwaa//kkmm22.. DDeennggaann jjuummllaahh ppeenndduudduukk mmeennccaappaaii 9999..337755 jjiiwwaa mmaakkaa

KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa mmeerruuppaakkaann kkeeccaammaattaann ddeennggaann ppeenndduudduukk tteerrbbaannyyaakk nnoommoorr 22 ddii

KKoottaa PPeekkaannbbaarruu sseetteellaahh KKeeccaammaattaann TTaammppaann yyaaiittuu sseebbeessaarr 220066..226677 jjiiwwaa..

SSeemmeennttaarraa iittuu vviissii ppeemmbbaanngguunnaann ddaarrii KKeeccaammaattaann BBuukkiittrraayyaa aaddaallaahh

““TTeerrwwuujjuuddnnyyaa KKeeccaammaattaann BBuukkiittrraayyaa YYaanngg PPrrooffeessiioonnaall DDaallaamm PPeennyyeelleennggggaarraaaann

PPeemmeerriinnttaahhaann DDaann PPeellaayyaannaann KKeeppaaddaa MMaassyyaarraakkaatt”” .. PPrrooffeessiioonnaall aaddaallaahh bbaaggaaiimmaannaa

KKeeccaammaattaann BBuukkiittrraayyaa ddaappaatt mmeemmiilliikkii kkeemmaammppuuaann yyaanngg lleebbiihh bbaaiikk uunnttuukk mmeerreennccaannaakkaann,,

mmeennggkkoooorrddiinnaassiikkaann ddaann mmeellaakkssaannaakkaann ffuunnggssiinnyyaa sseeccaarraa eeffiissiieenn,, fflleekkssiibbeell ddaann

mmeemmppuunnyyaaii eettooss kkeerrjjaa yyaanngg ttiinnggggii.. DDaallaamm hhaall ppeennyyeelleennggggaarraaaann ppeemmeerriinnttaahhaann,, tteennttuunnyyaa

ddiikkaaiittkkaann ddeennggaann ttuuggaass ppookkookk ddaann ffuunnggssii KKeeccaammaattaann BBuukkiittrraayyaa yyaaiittuu ddaappaatt mmeewwuujjuuddkkaann

ppeennyyeelleennggggaarraaaann ttuuggaass uummuumm ppeemmeerriinnttaahhaann sseerrttaa ppeennyyeelleennggggaarraaaann kkeewweennaannggaann

ppeemmeerriinnttaahh yyaanngg ddiilliimmppaahhkkaann oolleehh WWaalliikkoottaa sseeccaarraa pprrooffeessiioonnaall..

AAddaappuunn ttuuggaass ddaann ffuunnggssii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa bbeerrddaassaarrkkaann PPeerraattuurraann

WWaalliikkoottaa PPeekkaammbbaarruu NNoommoorr 112200 TTaahhuunn 22001166 tteennttaanngg KKeedduudduukkaann,, SSuussuunnaann OOrrggaanniissaassii,,

TTuuggaass DDaann FFuunnggssii SSeerrttaa TTaattaa KKeerrjjaa KKeeccaammaattaann TTiippee AA DDii LLiinnggkkuunnggaann PPeemmeerriinnttaahh KKoottaa

PPeekkaannbbaarruu ddiiaannttaarraannyyaa sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::

11)) MMeenniinnggkkaattkkaann kkuuaalliittaass ppeellaayyaannaann kkeeppaaddaa mmaassyyaarraakkaatt
22)) MMeewwuujjuuddkkaann kkoooorrddiinnaassii yyaanngg eeffeekkttiiff ddeennggaann ssaattkkeerr tteerrkkaaiitt



33)) MMeenniinnggkkaattkkaann kkuuaalliittaass aappaarraatt kkeeccaammaattaann
44)) MMeenniinnggkkaattkkaann ppeemmbbiinnaaaann ppeennyyeelleennggggaarraaaann ppeemmeerriinnttaahhaann kkeelluurraahhaann
55)) MMeenniinnggkkaattkkaann ppaarrttiissiippaassii mmaassyyaarraakkaatt ddaallaamm ppeemmbbaanngguunnaann

SSeeddaannggkkaann jjeenniiss--jjeenniiss ppeellaayyaannaann yyaanngg aaddaa ddii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa aaddaallaahh

sseebbeeggaaii bbeerriikkuutt::

11)) SSuurraatt KKeetteerraannggaann
22)) KKaarrttuu KKeelluuaarrggaa ((KKKK))
33)) KKaarrttuu TTaannddaa PPeenndduudduukk ((KKTTPP))
44)) SSuurraatt KKeetteerraannggaann DDaattaanngg
55)) SSuurraatt KKeetteerraannggaann PPiinnddaahh ((SSKKPP))
66)) SSuurraatt IIzziinn GGaanngggguuaann // HHOO
77)) SSuurraatt RReekkoommeennddaassii UUssaahhaa
88)) SSuurraatt RReekkoommeennddaassii PPeennddiiddiikkaann // SSeekkoollaahh
99)) SSuurraatt RReekkoommeennddaassii IIzziinn MMeennddiirriikkaann TToowweerr // MMeennaarraa TTeelleekkoommuunniikkaassii
1100))SSuurraatt RReekkoommeennddaassii MMeennddiirriikkaann LLSSMM

SSeeccaarraa uummuumm ggaammbbaarraann ssttrruukkttuurr oorrggaanniissaassii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa tteerrddiirrii ddaarrii::

11)) CCaammaatt
22)) SSeekkeerrttaarriiss CCaammaatt
33)) JJaabbaattaann FFuunnggssiioonnaall
44)) KKaassuubbbbaagg UUmmuumm,, KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeerrlleennggkkaappaann
55)) KKaassuubbbbaagg KKeeuuaannggaann
66)) KKaassuubbbbaagg PPrrooggrraamm PPeerreennccaannaaaann
77)) SSeekkssii PPeemmeerriinnttaahhaann
88)) SSeekkssii TTrraannttiibb
99)) SSeekkssii PPeemmbbeerrddaayyaaaann MMaassyyaarraakkaatt
1100))SSeekkssii SSoossiiaall ddaann KKeesseejjaahhtteerraaaann RRaakkyyaatt..
1111))SSeekkssii PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu

UUnnttuukk lleebbiihh jjeellaassnnyyaa ggaammbbaarraann jjuummllaahh ppeeggaawwaaii yyaanngg aaddaa ddii KKaannttoorr CCaammaatt BBuukkiitt

RRaayyaa tteerrlliihhaatt ppaaddaa ttaabbeell 11..22 bbeerriikkuutt iinnii::

TTaabbeell 11..22.. JJuummllaahh PPeeggaawwaaii KKaannttoorr CCaammaatt BBuukkiitt RRaayyaa

NNoo NNaammaa JJaabbaattaann JJeenniiss KKeellaammiinn TTiinnggkkaatt
PPeennddiiddiikkaann

JJuummllaahh
LLaakkii--LLaakkii PPeerreemmppuuaann

11 CCaammaatt 11 -- SS22 11
22 SSeekkrreettaarriiss CCaammaatt 11 -- SS22 11
33 KKeeppaallaa SSuubb BBaaggiiaann 22 11 SS11 33
44 KKeeppaallaa SSeekkssii 33 22 SS11 55
55 FFuunnggssiioonnaall 11 11 SS11 22



66 SSttaaff KKeeccaammaattaann 1100 88 SS22,, SS11 ddaann
DD33

1188

JJuummllaahh PPeeggaawwaaii 1188 1122 3300
SSuummbbeerr:: SSeekkrreettaarriiaatt KKaannttoorr KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaaTTaahhuunn 22001177

DDaarrii ddaattaa ddii aattaass ddaappaatt ddiikkeettaahhuuii bbaahhwwaa jjuummllaahh ppeeggaawwaaii yyaanngg bbeekkeerrjjaa ddii KKaannttoorr

CCaammaatt BBuukkiitt RRaayyaa sseebbaannyyaakk 3300 oorraanngg yyaanngg tteerrddiirrii ddaarrii 1188 oorraanngg ppeeggaawwaaii llaakkii--llaakkii ddaann

1122 oorraanngg ppeeggaawwaaii ppeerreemmppuuaann ddeennggaann llaattaarr ppeennddiiddiikkaann yyaanngg bbeerrbbeeddaa bbeeddaa,, nnaammuunn

yyaanngg ppaalliinngg bbaannyyaakk aaddaallaahh ppeeggaawwaaii ddeennggaann llaattaarr bbeellaakkaanngg ppeennddiiddiikkaann ssaarrjjaannaa ssttrraattaa 11

ddaann 22.. HHaall iinnii mmeerruuppaakkaann mmooddaall yyaanngg ssaannggaatt bbaaiikk ddaallaamm rraannggkkaa mmeemmbbeerriikkaann ppeellaayyaannaann

yyaanngg tteerrbbaaiikk kkeeppaaddaa mmaassyyaarraakkaatt kkaarreennaa ddeennggaann llaattaarr ppeennddiiddiikkaann yyaanngg ttiinnggggii ppeeggaawwaaii

aakkaann mmeemmiilliikkii ttiinnggkkaatt ppeennggeettaahhuuaann ddaann ppeemmaahhaammaann kkeerrjjaa yyaanngg bbaaiikk..

TTeerrccaappaaiinnyyaa kkiinneerrjjaa AASSNN mmeerruuppaakkaann cceerrmmiinnaann hhaassiill kkeerrjjaa kkeerraass sseelluurruuhh ppeeggaawwaaii

yyaanngg bbeerraaddaa ddiilliinnggkkuunnggaannnnyyaa.. KKiinneerrjjaa mmeennuunnjjuukk ppaaddaa ssuuaattuu hhaassiill kkeeggiiaattaann ssuummbbeerr

ddaayyaa mmaannuussiiaa yyaanngg aaddaa ddaallaamm oorrggaanniissaassii sseeccaarraa bbeerrssaammaa--ssaammaa mmeemmbbaawwaa hhaassiill aakkhhiirr

yyaanngg ddiiddaassaarrkkaann ppaaddaa ttiinnggkkaatt mmuuttuu ddaann ssttaannddaarr yyaanngg tteellaahh ddiitteettaappkkaann.. TTuunnttuuttaann kkiinneerrjjaa

yyaanngg ttiinnggggii mmeemmaanngg ssuuddaahh mmeennjjaaddii bbaaggiiaann ddaarrii oorrggaanniissaassii,, nnaammuunn ppaaddaa kkeennyyaattaaaannnnyyaa

bbeelluumm sseemmuuaa ppeeggaawwaaii mmeemmiilliikkii kkiinneerrjjaa yyaanngg ttiinnggggii sseessuuaaii ddeennggaann yyaanngg ddiihhaarraappkkaann oolleehh

oorrggaanniissaassii.. SSeeccaarraa kkuuaalliittaass ddaann kkuuaannttiittaass uunnttuukk mmeenniillaaii kkiinneerrjjaa AASSNN ddii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt

RRaayyaa ddaappaatt ddiilliihhaatt ddaarrii hhaassiill kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii ddaallaamm ppeerriiooddee tteerrtteennttuu.. GGuunnaa mmeennggeettaahhuuii

kkiinneerrjjaa AASSNN ddii ppeenneelliittii mmeegggguunnaakkaann hhaassiill LLaappoorraann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa PPeeggaawwaaii

((LLAAKKIIPP)) ddaarrii bbuullaann OOkkttoobbeerr,, NNoovveemmbbeerr ddaann DDeesseemmbbeerr ttaahhuunn 22001177..

TTaabbeell 11..33.. LLaappoorraann RReekkaapp SSaassaarraann KKeerrjjaa PPeeggaawwaaii ((SSKKPP)) KKaannttoorr CCaammaatt BBuukkiitt RRaayyaa
BBuullaann JJuullii,, AAgguussttuuss ddaann SSeepptteemmbbeerr TTaahhuunn 22001177

AAssppeekk YYaanngg HHaassiill KKiinneerrjjaa TTaarrggeett
DDiinniillaaii PPeennccaappaaiiaann

JJuullii AAgguussttuuss SSeepptteemmbbeerr



PPeerriillaakkuu KKeerrjjaa 5566,,0099%% 5566,,3355%% 5522,,4422%% 6600%%

PPrreessttaassii KKeerrjjaa 3366,,5577%% 3366,,8800%% 3366,,8800%% 4400%%

TToottaall 9922,,6666%% 9933,,8800%% 8899,,2222%% 110000%%

SSuummbbeerr :: SSeekkrreettaarriiaatt KKaannttoorr KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa TTaahhuunn 22001177..

DDaarrii TTaabbeell 33 tteerrsseebbuutt ddaappaatt ddiikkeettaahhuuii bbaahhwwaa hhaassiill kkiinneerrjjaa ppaaddaa bbuullaann JJuullii aaddaallaahh

9922,,6666%% yyaanngg sseemmuullaa ddiittaarrggeettkkaann sseebbeessaarr 110000%%,, ppaaddaa bbuullaann AAgguussttuuss mmeennggaallaammii

kkeennaaiikkaann mmeennjjaaddii 9933,,8800%% tteettaappii ddaallaamm hhaall iinnii ppaaddaa jjuuggaa bbeelluumm mmeennccaappaaii ttaarrggeett yyaanngg

tteellaahh ddiitteettaappkkaann yyaaiittuu 110000%% ddaann ppaaddaa bbuullaann SSeepptteemmbbeerr kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii mmeennggaallaammii

ppeennuurruunnaann yyaaiittuu 8899,,2222%% sseehhiinnggggaa ddaappaatt ddiijjeellaasskkaann kkiinneerrjjaa yyaanngg tteellaahh ddiittaarrggeettkkaann ddaarrii

bbuullaann JJuullii,, AAgguussttuuss ddaann SSeepptteemmbbeerr ttaahhuunn 22001177 bbeelluumm tteerrccaappaaii..

AAddaappuunn yyaanngg mmeennjjaaddii ffeennoommeennaa mmaassaallaahh tteerrkkaaiitt kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg aaddaa

ddii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa aaddaallaahh sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::

11)) MMaassiihh aaddaannyyaa ppeeggaawwaaii yyaanngg kkuurraanngg mmeennggeettaahhuuii ddeennggaann bbaaiikk ttuuggaass ppookkookk ddaann

ffuunnggssiinnyyaa ddaallaamm bbeekkeerrjjaa,, mmeerreekkaa lleebbiihh cceennddeerruunngg ddiiaamm ddaann ppaassiiff ddaallaamm bbeekkeerrjjaa

sseehhiinnggggaa ddaallaamm kkeesseehhaarriiaannnnyyaa lleebbiihh bbaannyyaakk mmeennuunngggguu ppeerriinnttaahh aattaassaann ssaajjaa.. DDaarrii

oobbsseerrvvaassii aawwaall ppeennuulliiss ddeennggaann 2200 oorraanngg ppeeggaawwaaii yyaanngg bbeerrttuuggaass ddii KKaannttoorr

KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa sseebbaannyyaakk 1111 oorraanngg ppeeggaawwaaii kkuurraanngg ppaahhaamm sseeccaarraa ddeettaaiill

ttuuggaass ppookkookk ddaann ffuunnggssii mmeerreekkaa sseebbaaggaaii sseeoorraanngg ppeeggaawwaaii,, mmeerreekkaa cceennddeerruunngg

mmeennjjaawwaabb lleebbiihh bbaannyyaakk mmeennuunngggguu ppeerriinnttaahh aattaassaann ssaajjaa ddaann mmeennjjaallaannkkaann ppeekkeerrjjaaaann

aappaabbiillaa ddiibbeerriikkaann llaannggssuunngg kkeeppaaddaannyyaa ttaannppaa aaddaa iinniissiiaattiiff ddaallaamm bbeekkeerrjjaa..

22)) PPeeggaawwaaii yyaanngg bbeekkeerrjjaa ddii KKaannttoorr KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa cceennddeerruunngg mmeemmbbeerriikkaann

bbeebbaann ppeekkeerrjjaaaann ddaann ttaanngggguunnggjjaawwaabbnnyyaa ddaallaamm bbeekkeerrjjaa kkeeppaaddaa ppeeggaawwaaii hhoonnoorr aattaauu

kkoonnttrraakk uunnttuukk mmeemmbbaannttuu ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg mmeennjjaaddii ttaanngggguunngg jjaawwaabbnnyyaa sseehhiinnggggaa hhaall



iinnii bbeerrddaammppaakk kkeeppaaddaa rreennddaahhnnyyaa hhaassiill ccaappaaiiaann ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg ddiihhaarraappkkaann oolleehh

aattaassaann sseebbaaggaaii ppeemmbbeerrii ppeekkeerrjjaaaann sseebbaabb ppeeggaawwaaii hhoonnoorr//kkoottrraakk mmeemmiilliikkii

kkeewweennaannggaann yyaanngg tteerrbbaattaass ddaallaamm bbeekkeerrjjaa sseehhiinnggggaa aappaabbiillaa mmeemmbbuuttuuhhkkaann lleeggaalliittaass

aattaauuppuunn pprroosseess ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg lleebbiihh ttiinnggggii llaaggii mmeerreekkaa hhaarruuss bbeerruurruussaann kkeemmbbaallii

ddeennggaann ppeeggaawwaaii yyaanngg mmeemmbbeerr ttuuggaass sseehhiinnggggaa bbeerrddaammppaakk kkeeppaaddaa bbiirrookkrraassii yyaanngg

ccuukkuupp rruummiitt..

AAddaappuunn ffeennoommeennaa ppeerrmmaassaallaahhaann yyaanngg bbeerrkkaaiittaann ddeennggaann rreennddaahhnnyyaa kkoommppeetteennssii

PPeeggaawwaaii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa yyaakknnii sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::

11)) MMaassiihh ssuulliittnnyyaa ppeeggaawwaaii ddaallaamm mmeennyyeelleessaaiikkaann ppeekkeerrjjaaaann--ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg tteerrmmaassuukk

kkaatteeggoorrii cceeppaatt uunnttuukk ddiisseelleessaaiikkaann bbaahhkkaann mmeennggaallaammii kkeetteerrllaammbbaattaann ddaarrii bbaattaass

wwaakkttuu ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg ssuuddaahh ddiitteennttuukkaann.. HHaall iinnii ddaappaatt ddiilliihhaatt ppaaddaa ttaabbeell bbeerriikkuutt iinnii::

TTaabbeell 11..44.. WWaakkttuu PPeennyyeelleessaaiiaann PPeellaayyaannaann ddii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa

NNoo UUrraaiiaann TTuuggaass
WWaakkttuu

PPeennyyeelleessaaaaiinn
SSttaannddaarr SSOOPP

KKeetteerrllaammbbaattaann
PPeennyyeelleessaaiiaann

11 SSuurraatt KKeetteerraannggaann 11 HHaarrii 22 HHaarrii
22 KKaarrttuu KKeelluuaarrggaa ((KKKK)) 1155 HHaarrii 4422 HHaarrii
33 KKaarrttuu TTaannddaa PPeenndduudduukk 77 HHaarrii 6600 HHaarrii
44 SSuurraatt KKeetteerraannggaann DDaattaanngg 11 HHaarrii 22 HHaarrii
55 SSuurraatt KKeetteerraannggaann PPiinnddaahh 11 HHaarrii 11 HHaarrii
66 SSuurraatt IIzziinn GGaanngggguuaann // HHOO 11 HHaarrii 77 HHaarrii
77 SSuurraatt RReekkoommeennddaassii UUssaahhaa 11 HHaarrii 11 HHaarrii
88 SSuurraatt RReekkoommeennddaassii PPeennddiiddiikkaann 11 HHaarrii 11 HHaarrii
99 SSuurraatt RReekkoommeennddaassii IIzziinn

MMeennddiirriikkaann TToowweerr // MMeennaarraa
22 HHaarrii 44 HHaarrii

1100 SSuurraatt RReekkoommeennddaassii MMeennddiirriikkaann
LLSSMM

33 HHaarrii 33 HHaarrii

SSuummbbeerr:: OOllaahhaann PPeennuulliiss TTaahhuunn 22001177

22)) KKeetteerraammppiillaann ddaann ppeennggeettaahhuuaann ppeeggaawwaaii tteerrkkaaiitt ppeellaayyaannaann yyaanngg mmaassiihh rreennddaahh hhaall

iinnii ddaappaatt ddiikkeettaahhuuii mmaassiihh aaddaannyyaa kkeelluuhhaann mmaassyyaarraakkaatt tteerrkkaaiitt kkuuaalliittaass llaayyaannaann yyaanngg



ddiibbeerriikkaann oolleehh ppeettuuggaass kkeeppaaddaa mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg ddaattaa kkee KKaannttoorr KKeeccaammaattaann BBuukkiitt

RRaayyaa.. SSeebbaaggaaii ddaattaa ddaappaatt ddiikkeettaahhuuii ddaarrii ttaabbeell bbeerriikkuutt iinnii::

TTaabbeell 11..55.. KKeelluuhhaann MMaassyyaarraakkaatt YYaanngg DDiitteerriimmaa MMeellaalluuii KKoottaakk SSaarraann PPeellaayyaannaann

NNoo TTaahhuunn JJuummllaahh
KKeelluuhhaann

JJeenniiss KKeelluuhhaann

11 22001144 2200 1155 LLaayyaannaann PPeettuuggaass,, 55 FFaassiilliittaass KKeeccaammaattaann

22 22001155 1188 1144 LLaayyaannaann PPeettuuggaass,, 44 FFaassiilliittaass KKeeccaammaattaann

33 22001166 2211 1188 LLaayyaannaann PPeettuuggaass,, 33 FFaassiilliittaass KKeeccaammaattaann

44 22001177 2255 2222 LLaayyaannaann PPeettuuggaass,, 33 FFaassiilliittaass KKeeccaammaattaann

JJuummllaahh 8844

SSuummbbeerr:: OOllaahhaann PPeennuulliiss TTaahhuunn 22001177

33)) ddaarrii 2255 ssuurraatt yyaanngg ddiimmaassuukkkkaann kkeeddaallaamm kkoottaakk ssaarraann sseellaammaa ppeerriiooddee jjaannuuaarrii 22001177

ss//dd OOkkttoobbeerr 22001177 sseebbaannyyaakk 2200 ssuurraatt yyaanngg bbuunnyyiinnyyaa mmeennggeelluuhhkkaann ssiikkaapp,,

ppeennggeettaahhuuaann ddaann kkeetteerraammppiillaann ppeeggaawwaaii ddaallaamm bbeekkeerrjjaa mmaassiihh tteerrggoolloonngg bbeelluumm

mmeemmuuaasskkaann..

44)) KKuurraannggnnyyaa ttaannggggaappnnyyaa ppeeggaawwaaii ddaallaamm mmeemmbbeerriikkaann llaayyaannaann kkeeppaaddaa mmaassyyaarraakkaatt

ddiimmaannaa ppaarraa ppeeggaawwaaii kkuurraanngg aakkttiiff mmeennggaarraahhkkaann mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg ddaattaanngg uunnttuukk

mmeennddaappaattkkaann llaayyaannaann ddii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa,, ddiimmaannaa ppaarraa ppeeggaawwaaii cceennddeerruunngg

mmeennuunngggguu mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg ddaattaanngg uunnttuukk mmeennddaappaattkkaann ppeellaayyaannaann ttaannppaa aaddaa

iinniissiiaattiiff uunnttuukk mmeennaannyyaakkaann kkeeppeerrlluuaann mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg ddaattaanngg kkee KKeeccaammaattaann BBuukkiitt

RRaayyaa..

SSeeddaannggkkaann tteerrkkaaiitt ffeennoommeennaa mmaassaallaahh tteerrkkaaiitt kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt

RRaayyaa sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::

11)) MMaassiihh mmiinniimmnnyyaa kkeemmaammppuuaann ppeeggaawwaaii yyaanngg bbeerrkkuuaalliittaass bbaaiikk ddaallaamm bbiiddaanngg iinnffoorrmmaassii



ddaann tteekknnoollooggii ((IITT)) yyaanngg ddiimmiilliikkii oolleehh KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa tteerruuttaammaa ddaallaamm

mmeennggaapplliikkaassiikkaann ssiisstteemm ppeellaayyaannaann bbeerrbbaassiiss tteekknnoollooggii yyaanngg ssuuddaahh mmuullaaii ddiitteerraappkkaann

sseejjaakk ttaahhuunn 22001133 ddiimmaannaa ddaarrii ttoottaall 2200 ssttaaff ppaaddaa bbaaggiiaann ppeellaayyaannaann hhaannyyaa 66 oorraanngg

ssaajjaa yyaanngg mmeemmiilliikkii kkeemmaammppuuaann yyaanngg bbaaiikk ddaallaamm bbiiddaanngg iinnffoorrmmaassii ddaann tteekknnoollooggii,, hhaall

iinnii ddaappaatt ddiilliihhaatt ddaarrii kkeebbiijjaakkaann ppeellaayyaannaann ddii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa yyaanngg mmaassiihh

mmeemmbbuuttuuhhkkaann ddookkuummeenn--ddookkuummeenn tteerrttuulliiss kkeeppaaddaa mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg mmeenngguurruuss

ppeerriizziinnaann aattaauu ppeerreekkaammaann ddaattaa KKTTPP,, ppeemmbbeerriiaann rreekkoommeennddaassii KKKK ddaann AAkkttee CCaattaattaann

SSiippiill..

22)) KKoooorrddiinnaassii kkeerrjjaa yyaanngg tteerrjjaalliinn sseellaammaa iinnii bbeelluumm tteerrllaalluu ppaadduu aannttaarr ppeerraannggkkaatt

kkeeccaammaattaann yyaanngg aaddaa ddii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa ddiimmaannaa mmaassiihh bbeelluumm bbeerrjjaallaann

mmaakkssiimmaall ccoonnttoohhnnyyaa ssaajjaa ddaallaamm ppeenngguurruussaann ee--KKTTPP,, KKKK aattaauu AAkkttee CCaattaattaann SSiippiill

yyaanngg ddaallaamm SSOOPP nnyyaa ddaappaatt ddiisseelleessaaiikkaann ddaallaamm 11 hhaarrii nnaammuunn kkaarreennaa kkuurraannggnnyyaa

kkoooorrddiinnaassii aannttaarr aappaarraattuurr mmeennjjaaddii mmoolloorr ssaammppaaii 55 hhaarrii,, ddiimmaannaa bbeerrddaassaarrkkaann ddaattaa

llaayyaannaann yyaanngg ddiimmiilliikkii oolleehh KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa sseebbeessaarr 1100 PPeerrsseenn llaayyaannaann

tteerrllaakkssaannaa ttiiddaakk sseelleessaaii tteeppaatt ppaaddaa wwaakkttuunnyyaa..

33)) PPrroosseess aaddmmiinniissttrraassii ssuurraatt mmeennyyuurraatt kkeeccaammaattaann yyaanngg mmaassiihh bbeelluumm tteerrttaattaa ddeennggaann

bbaaiikk ddaann rraappii,, ddiimmaannaa mmaassiihh tteerrlliihhaatt ppeennuummppuukkaann bbeerrkkaass--bbeerrkkaass ddiimmeejjaa ppeellaayyaannaann..

44)) MMaassiihh sseerriinngg tteerrllaammbbaattnnyyaa ppeeggaawwaaii uunnttuukk mmeellaakkssaannaakkaann uuppaaccaarraa ppaaggii yyaaiittuu ppuukkuull

77..3300 WWiibb sseettiiaapp hhaarriinnyyaa ddiimmaannaa ddaallaamm llaappoorraann hhaassiill aabbsseennssii uuppaaccaarraa ppaaggii yyaanngg

bbeerraassaall ddaarrii KKaassuubbbbaagg UUmmuumm,, KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeerrlleennggkkaappaann ddiimmaannaa sseebbeessaarr

2299%% ppeeggaawwaaii ttiiddaakk mmeellaakkssaannaakkaann aappeell ppaaggii sseessuuaaii jjaaddwwaall yyaanngg tteellaahh ddiitteettaappkkaann..

TTaabbeell 11..66.. LLaappoorraann AAppeell PPaaggii PPeeggaawwaaii KKaannttoorr CCaammaatt BBuukkiitt RRaayyaa TTaahhuunn 22001166

NNoo BBuullaann//HHaarrii JJuummllaahh
PPeeggaawwaaii

JJuummllaahh
HHaarrii
xx

JJuummllaahh

TTiiddaakk AAppeell//
TTaannppaa

KKeetteerraannggaann
DDaallaamm SSaattuu

PPeerrsseennttaassee
((%%))



PPeeggaawwaaii BBuullaann

11.. JJaannuuaarrii ((2211 HHaarrii KKeerrjjaa)) 3300 663300 113300 2200..6633
22.. FFeebbrruuaarrii ((1199 HHaarrii KKeerrjjaa)) 3300 557700 115555 2277..1199
33.. MMaarreett ((2222 HHaarrii KKeerrjjaa)) 3300 666600 118800 2277..2277
44.. AApprriill ((2211 HHaarrii KKeerrjjaa)) 3300 663300 220011 3311..9900
55.. MMeeii ((1199 HHaarrii KKeerrjjaa)) 3300 557700 114433 2255..0099
66.. JJuunnii ((2211 HHaarrii KKeerrjjaa)) 3300 663300 112222 1199..3377
77.. JJuullii ((1199 HHaarrii KKeerrjjaa)) 3300 557700 117788 3311..2233
88.. AAgguussttuuss ((2200 HHaarrii KKeerrjjaa)) 3300 660000 119900 3311..6677
99.. SSeepptt ((2211 HHaarrii KKeerrjjaa)) 3300 663300 221100 3333..3333
1100.. OOkkttoobbeerr ((2211 HHaarrii KKeerrjjaa)) 3300 663300 223322 3366..8833
1111.. NNoovveemmbbeerr ((2211 KKeerrjjaa)) 3300 663300 117700 2266..9988
1122.. DDeess ((2200 HHaarrii KKeerrjjaa)) 3300 660000 118877 3311..1177
SSuummbbeerr:: OOllaahhaann PPeennuulliiss TTaahhuunn 22001177

HHaarraappaann tteerrhhaaddaapp pprrooffeessiioonnaalliissmmee PPNNSS iinnii ddiillaattaarrbbeellaakkaannggii oolleehh aaddaannyyaa

kkeesseennjjaannggaann aannttaarraa kkiinneerrjjaa yyaanngg ddiihhaarraappkkaann ((iinntteennddeedd ppeerrffoorrmmaannccee)) ddeennggaann kkiinneerrjjaa

nnyyaattaa yyaanngg ddiihhaassiillkkaann ((aaccttuuaall ppeerrffoorrmmaannccee)) oolleehh PPNNSS..MMaassiihh bbaannyyaakknnyyaa ttiinnggkkaatt

iinneeffiissiieennssii ddaallaamm ppeellaakkssaannaaaann ttuuggaass mmeerruuppaakkaann bbuukkttii nnyyaattaa kkoommppeetteennssii yyaanngg mmaassiihh

rreennddaahh..PPNNSS yyaanngg kkuurraanngg pprrooffeessssiioonnaall ddaann kkuurraanngg mmeemmiilliikkii kkeessaaddaarraann mmoorraall cceennddeerruunngg

mmeellaakkuukkaann ppeennyyaallaahhgguunnaaaann wweewweennaanngg

MMeelliihhaatt kkeennyyaattaaaann--kkeennyyaattaaaann yyaanngg tteellaahh ddiikkeemmuukkaakkaann ddii aattaass mmaakkaa ppeennuulliiss

tteerrttaarriikk uunnttuukk mmeellaakkuukkaann ppeenneelliittiiaann lleebbiihh llaannjjuutt mmeennggeennaaii ““PPeennggaarruuhh KKaarraakktteerriissttiikk

PPeekkeerrjjaaaann DDaann KKoommppeetteennssii TTeerrhhaaddaapp KKiinneerrjjaa AAppaarraattuurr SSiippiill NNeeggaarraa ddii KKaannttoorr

CCaammaatt BBuukkiitt RRaayyaa KKoottaa PPeekkaannbbaarruu””..

11..22.. PPeerruummuussaann MMaassaallaahh

PPeerruummuussaann mmaassaallaahh ddaallaamm ppeenneelliittiiaann iinnii aaddaallaahh sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::



11)) BBaaggaaiimmaannaakkaahh kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann AAppaarraattuurr SSiippiill NNeeggaarraa ddii KKaannttoorr CCaammaatt BBuukkiitt

RRaayyaa KKoottaa PPeekkaannbbaarruu??

22)) BBaaggaaiimmaannaakkaahh kkoommppeetteennssii AAppaarraattuurr SSiippiill NNeeggaarraa ddii KKaannttoorr CCaammaatt BBuukkiitt RRaayyaa KKoottaa

PPeekkaannbbaarruu??

33)) BBaaggaaiimmaannaakkaahh kkiinneerrjjaa AAppaarraattuurr SSiippiill NNeeggaarraa ddii KKaannttoorr CCaammaatt BBuukkiitt RRaayyaa KKoottaa

PPeekkaannbbaarruu??

44)) BBaaggaaiimmaannaakkaahh ppeennggaarruuhh kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann ddaann kkoommppeetteennssii tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa

AAppaarraattuurr SSiippiill NNeeggaarraa ddii KKaannttoorr CCaammaatt BBuukkiitt RRaayyaa KKoottaa PPeekkaannbbaarruu??

11..33.. TTuujjuuaann PPeenneelliittiiaann

AAddaappuunn ttuujjuuaann ddaallaamm ppeenneelliittiiaann iinnii aaddaallaahh sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::

11)) UUnnttuukk mmeennggeettaahhuuii kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann AAppaarraattuurr SSiippiill NNeeggaarraa ddii KKaannttoorr CCaammaatt

KKoottaa PPeekkaannbbaarruu

22)) UUnnttuukk mmeennggeettaahhuuii kkoommppeetteennssii AAppaarraattuurr SSiippiill NNeeggaarraa ddii KKaannttoorr CCaammaatt BBuukkiitt RRaayyaa

KKoottaa PPeekkaannbbaarruu

33)) UUnnttuukk mmeennggeettaahhuuii kkiinneerrjjaa AAppaarraattuurr SSiippiill NNeeggaarraa ddii KKaannttoorr CCaammaatt BBuukkiitt RRaayyaa KKoottaa

PPeekkaannbbaarruu

44)) UUnnttuukk mmeennggeettaahhuuii ppeennggaarruuhh kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann ddaann kkoommppeetteennssii tteerrhhaaddaapp

kkiinneerrjjaa AAppaarraattuurr SSiippiill NNeeggaarraa ddii KKaannttoorr CCaammaatt BBuukkiitt RRaayyaa KKoottaa PPeekkaannbbaarruu

11..44.. MMaannffaaaatt PPeenneelliittiiaann

MMaannffaaaatt yyaanngg ddiihhaarraappkkaann ddiiddaallaamm ppeenneelliittiiaann iinnii aaddaallaahh::

11.. MMaannffaaaatt tteeoorriittiiss



DDiihhaarraappkkaann bbeerrmmaannffaaaatt uunnttuukk ppeerrkkeemmbbaannggaann iillmmuu yyaanngg bbeerrkkaaiittaann ddeennggaann mmaassaallaahh

yyaanngg ddiitteelliittii sseerrttaa ddaappaatt mmeemmppeerrkkaayyaa kkhhaassaannaahh tteeoorrii tteerrhhaaddaapp jjeenniiss ppeenneelliittiiaann

yyaanngg ssaammaa..

22.. MMaannffaaaatt aakkaaddeemmiiss

DDiihhaarraappkkaann ddaappaatt mmeennaammbbaahh wwaawwaassaann ddaann ppeennggeettaahhuuaann,, ppeennggaallaammaann,,

ppeemmaahhaammaann tteennttaanngg ppeennggaarruuhh kkoommppeetteennssii tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa AAppaarraattuurr SSiippiill NNeeggaarraa ddii

KKaannttoorr CCaammaatt BBuukkiitt RRaayyaa KKoottaa PPeekkaannbbaarruu..

33.. MMaannffaaaatt pprraakkttiiss

BBaaggii PPeemmeerriinnttaahh KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa KKoottaa PPeekkaannbbaarruu,, ppeenneelliittiiaann iinnii sseebbaaggaaii

bbaahhaann mmaassuukkaann tteennttaanngg ppeennttiinnggnnyyaa mmeenniinnggkkaattkkaann kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii ddaallaamm bbeekkeerrjjaa..


