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TTIINNJJAAUUAANN PPUUSSTTAAKKAA,, KKEERRAANNGGKKAA PPEEMMIIKKIIRRAANN,, DDAANN HHIIPPOOTTEESSIISS

22..11.. KKoonnsseepp AAddmmiinniissttrraassii ddaann AAddmmiinniissttrraassii PPuubblliikk

22..11..11 KKoonnsseepp AAddmmiinniissttrraassii

IIllmmuu AAddmmiinniissttrraassii llaahhiirr kkaarreennaa ddiibbuuttuuhhkkaann oolleehh mmaassyyaarraakkaatt,, ddaann llaahhiirrnnyyaa iillmmuu iinnii

ttiiddaakk ddeennggaann sseennddiirriinnyyaa tteettaappii mmeellaalluuii ppeerrjjuuaannggaann yyaanngg ccuukkuupp llaammaa oolleehh ppaarraa

ppeenncciinnttaannyyaa.. SSeellaannjjuuttnnyyaa aaggaarr iillmmuu iinnii ddaappaatt bbeerrkkeemmbbaanngg sseeppaannjjaanngg mmaassaa ddaallaamm

mmeemmeennuuhhii kkeebbuuttuuhhaann mmaassyyaarraakkaatt,, mmaakkaa iillmmuu iinnii mmeemmeerrlluukkaann ppeemmbbiinnaaaann ddaann

ppeennggeemmbbaannggaann.. SSuuddaahh ppaassttii bbaahhwwaa oorraanngg--oorraanngg yyaanngg mmeennjjaaddii ppeemmbbiinnaa ddaann

ppeennggeemmbbaanngg iillmmuu aaddmmiinniissttrraassii iinnii aaddaallaahh oorraanngg--oorraanngg yyaanngg tteellaahh mmeennssppeessiiaalliissaassiikkaann

ddiirriinnyyaa ddaallaamm bbiiddaanngg iillmmuu aaddmmiinniissttrraassii,, bbeerriikkuutt oorraanngg--oorraanngg yyaanngg mmeemmbbuuttuuhhkkaannnnyyaa

aattaauu mmaassyyaarraakkaatt ppaaddaa uummuummnnyyaa..

DDaallaamm bbeebbeerraappaa ddeekkaaddee tteerraakkhhiirr iinnii mmaassyyaarraakkaatt tteerruuss mmeennuunnttuutt ppeellaayyaannaann

ppuubblliikk yyaanngg sseemmaakkiinn bbaaiikk.. MMaassyyaarraakkaatt jjuuggaa sseemmaakkiinn lluuggaass ddaallaamm mmeennuunnjjuukkkkaann

kkeettiiddaakkppuuaassaannnnyyaa tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa lleemmbbaaggaa ppeellaayyaannaann ppuubblliikk yyaanngg mmeerreekkaa aannggggaapp

bbuurruukk.. SSeellaaiinn iittuu,, ttuunnttuuttaann tteerrhhaaddaapp ppeenneeggaakkaann ddeemmookkrraassii jjuuggaa mmeerruuppaakkaann iissuu sseerriiuuss

yyaanngg ttiiddaakk ddaappaatt ddiiaabbaaiikkaann.. HHaall--hhaall yyaanngg ddiikkeemmuukkaakkaann ddii aattaass jjuuggaa tteerrjjaaddii ddii IInnddoonneessiiaa,,

ddaann bbeerrgguulliirr sseemmaakkiinn kkeennccaanngg tteerruuttaammaa sseetteellaahh eerraa rreeffoorrmmaassii ttaahhuunn 11999988.. TTiiddaakk aaddaa

ppiilliihhaann llaaiinn bbaaggii sseettiiaapp ppeemmeerriinnttaahhaann ddii dduunniiaa sseellaaiinn mmeerreessppoonn ttuunnttuuttaann mmaassyyaarraakkaatt

aattaass ppeellaayyaannaann ppuubblliikk yyaanngg lleebbiihh bbaaiikk.. DDii IInnddoonneessiiaa,, yyaanngg ddiillaakkuukkaann oolleehh ppeemmeerriinnttaahh

ssaallaahh ssaattuunnyyaa aaddaallaahh ddeennggaann mmeellaakkuukkaann rreeffoorrmmaassii aaddmmiinniissttrraassii ppuubblliikk,, yyaanngg ppooppuulleerr

ddiikkeennaall sseebbaaggaaii rreeffoorrmmaassii bbiirrookkrraassii..



SSeeccaarraa eettiimmoollooggiiss ppeerrkkaattaaaann IInnddoonneessiiaa ““AAddmmiinniissttrraassii”” yyaanngg bbaahhaassaa IInnggggrriissnnyyaa

““AAddmmiinniissttrraattiioonn””,, bbeerraassaall ddaarrii kkaattaa LLaattiinn,, yyaaiittuu :: ““AAdd ++ mmiinniissttrraarree”” ddaann ““AAddmmiinniissttrraattiioo””.. AAdd

++ mmiinniissttrraattee bbeerraarrttii mmeellaayyaannii,, mmeemmbbaannttuu aattaauu mmeemmeennuuhhii.. ((GGiiee,, 22001100::5566)) SSeeddaannggkkaann

AAddmmiinniissttrraattiioo bbeerraarrttii ppeemmbbeerriiaann bbaannttuuaann,, ppeellaakkssaannaaaann,, ppiimmppiinnaann,, ddaann

ppeemmeerriinnttaahhaann..((AAttmmoossuuddiirrddjjoo,, 22001100::2211)).. AAddmmiinniissttrraassii ppaaddaa hhaakkeekkaattnnyyaa aaddaallaahh uussaahhaa

uunnttuukk mmeennoolloonngg,, uussaahhaa uunnttuukk mmeemmbbaannttuu,, uussaahhaa uunnttuukk mmeemmiimmppiinn aattaauu mmeennggaarraahhkkaann

sseemmuuaa kkeeggiiaattaann ddaallaamm ppeennccaappaaiiaann ttuujjuuaann yyaanngg tteellaahh ddiitteennttuukkaann..

AAddmmiinniissttrraassii mmeerruuppaakkaann rraannggkkaaiiaann kkeeggiiaattaann ((pprroosseess)) yyaanngg wwuujjuuddnnyyaa::

mmeerreennccaannaakkaann,, mmeemmuuttuusskkaann,, mmeennyyuussuunn,, mmeennggaattuurr,, mmeemmiimmppiinn,, mmeenngguurruuss,,

mmeennggaarraahhkkaann,, mmeemmbbiimmbbiinngg,, mmeennsseellaarraasskkaann,, mmeennggeennddaalliikkaann,, mmeennggaawwaassii,,

mmeeyyeemmppuurrnnaakkaann ddaann kkeeggiiaattaann--kkeeggiiaattaann sseemmaaccaamm iittuu.. UUnnttuukk rriinnggkkaassnnyyaa kkeeggiiaattaann--

kkeeggiiaattaann sseemmaaccaamm iittuu tteerrccaakkuupp ddaallaamm ssuuaattuu iissttiillaahh yyaaiittuu yyaanngg ddiisseebbuutt ””mmeennaattaa”” aattaauu

““ppeennaattaaaann””.. OOlleehh kkaarreennaa iittuu kkeeggiiaattaann--kkeeggiiaattaann yyaanngg tteerrmmaassuukk ddaallaamm ppeennggeerrttiiaann

AAddmmiinniissttrraassii aaddaallaahh rraannggkkaaiiaann kkeeggiiaattaann ppeennaattaaaann..

MMeennuurruutt DDuunnnn ((22001111::1122)) kkeebbiijjaakkaann ddiiaarrttiikkaann sseebbaaggaaii ssuuaattuu ttiinnddaakkaann yyaanngg

mmeennggaarraahh kkeeppaaddaa ttuujjuuaann yyaanngg ddiiuussuullkkaann oolleehh sseesseeoorraanngg,, kkeelloommppookk aattaauu ppeemmeerriinnttaahh

ddaallaamm lliinnggkkuunnggaann tteerrtteennttuu sseehhuubbuunnggaann ddeennggaann aaddaannyyaa hhaammbbaattaann--hhaammbbaattaann tteerrtteennttuu,,

sseerraayyaa mmeennccaarrii ppeelluuaanngg--ppeelluuaanngg uunnttuukk mmeennccaappaaii ttuujjuuaann aattaauu mmeewwuujjuuddkkaann ssaassaarraann

yyaanngg ddiiiinnggiinnkkaann.. DDeeffiinniissii iinnii bbeerraarrttii ppeemmeerriinnttaahh hhaarruuss mmeemmppuunnyyaaii kkeemmaammppuuaann yyaanngg

ddaappaatt ddiiaannddaallkkaann aappaappuunn bbeennttuukknnyyaa uunnttuukk mmeerreessppoonn ddaann mmeennaanngggguullaannggii

ppeerrmmaassaallaahhaann yyaanngg ddiihhaaddaappii,, ddeennggaann mmeemmppeerrhhaattiikkaann ssuummbbeerr ddaayyaa yyaanngg ddiimmiilliikkii sseerrttaa

mmeenneerriimmaa mmaassuukkaann aattaauu uussuullaann ddaarrii sseesseeoorraanngg// kkeelloommppookk,, sseehhiinnggggaa aaddaa jjaallaann kkeelluuaarr

yyaanngg tteerrbbaaiikk,, ddiihhaassiillkkaann mmeellaalluuii pprroosseess yyaanngg ffaaiirr..



DDaarrii bbeerrbbaaggaaii ddeeffiinniissii--ddeeffiinniissii yyaanngg ddiissaammppaaiikkaann ppaarraa aahhllii,, ddaappaatt ddiittaarriikk

kkeessiimmppuullaann sseebbaaggaaiimmaannaa ppeennddaappaatt ((22001111::5555)) bbaahhwwaa cciirrii kkeebbiijjaakkaann ppuubblliikk aaddaallaahh::

11)) MMeemmeeccaahhkkaann mmaassaallaahh yyaanngg ddiihhaaddaappii ppuubblliikk yyaanngg ttiiddaakk ddaappaatt ddiiaattaassii oolleehh ppuubblliikk
sseennddiirrii.. BBiillaa ddaappaatt ddiippeeccaahhkkaann ppuubblliikk sseennddiirrii,, kkeebbuuttuuhhaann ddaassaarr oolleehh ppaassaarr,, mmaakkaa ttaakk
uussaahh aaddaa kkeebbiijjaakkaann ppuubblliikk..

22)) TTiinnddaakkaann oottoorriittaassii ddaarrii ppeemmeerriinnttaahh ((hhaannyyaa ddaappaatt ddiillaakkuukkaann ppeemmeerriinnttaahh yyaanngg ddaappaatt
mmeemmaakkssaa aaggaarr kkeebbiijjaakkaann ddiillaakkuukkaann))..

33)) MMeellaakkssaannaakkaann ttuuggaass ddaann ffuunnggssii ddaarrii ppeemmeerriinnttaahh..

DDaallaamm mmeennggaammbbiill sseebbuuaahh kkeebbiijjaakkaann mmaakkaa ddiippeerrlluukkaann ttaahhaapp--ttaahhaapp ppeennggaammbbiillaann

kkeebbiijjaakkaann tteerrsseebbuutt.. TTaahhaapp--ttaahhaapp ppeennggaammbbiillaann kkeebbiijjaakkaann iinnii mmeerruuppaakkaann pprriinnssiipp--pprriinnssiipp

yyaanngg ppeerrlluu ddiippeerrhhaattiikkaann ddaallaamm ppeennggaammbbiillaann kkeebbiijjaakkaann.. PPrriinnssiipp--pprriinnssiipp ddaassaarr ddaarrii

ppeerrmmaassaallaahhaann kkeebbiijjaakkaann iinnii mmeerruuppaakkaann sseebbuuaahh pprroosseess aannaalliissaa kkeebbiijjaakkaann yyaanngg aakkaann

ddiitteerraappkkaann.. AAnnaalliissaa kkeebbiijjaakkaann iinnii ppaaddaa ddaassaarrnnyyaa mmeerruuppaakkaann pprroosseess kkooggnniittiiff,, sseemmeennttaarraa

ppeemmbbuuaattaann kkeebbiijjaakkssaannaaaann bbeerrssiiffaatt ppoolliittiiss ((DDuunnnn,, 22001111;;7722))..

22..11..22.. KKoonnsseepp AAddmmiinniissttrraassii PPuubblliikk

AAddmmiinniissttrraassii ppuubblliikk tteerrddiirrii ddaarrii dduuaa kkaattaa,, yyaaiittuu aaddmmiinniissttrraassii ddaann ppuubblliikk..

AAddmmiinniissttrraassii ddiiaarrttiikkaann sseebbaaggaaii kkeeggiiaattaann aattaauu kkeerrjjaassaammaa ddaallaamm rraannggkkaa mmeennccaappaaii ttuujjuuaann

yyaanngg ssuuddaahh ddiitteennttuukkaann aattaauu ddiiaarraahhkkaann.. DDeeffiinniissii llaaiinnnnyyaa yyaanngg ddaappaatt ddiiaajjuukkaann aaddaallaahh

kkeeggiiaattaann iimmpplleemmeennttaassii kkeebbiijjaakkaann11 .. PPuubblliikk ddaappaatt ddiiaarrttiikkaann sseebbaaggaaii nneeggaarraa,, kklliieenn,,

kkoonnssuummeenn,, wwaarrggaa mmaassyyaarraakkaatt,, ddaann kkeelloommppookk kkeeppeennttiinnggaann.. DDaarrii ppeennggeerrttiiaann dduuaa kkaattaa

tteerrsseebbuutt,, mmaakkaa aaddmmiinniissttrraassii ppuubblliikk ddaappaatt ddiiaarrttiikkaann sseebbaaggaaii sseebbuuaahh pprroosseess mmeennjjaallaannkkaann

kkeeppuuttuussaann//kkeebbiijjaakkaann uunnttuukk kkeeppeennttiinnggaann nneeggaarraa,, wwaarrggaa mmaassyyaarraakkaatt.. DDeennggaann ddeemmiikkiiaann



aaddmmiinniissttrraassii ppuubblliikk mmeerruuppaakkaann pprroosseess ppeemmeerriinnttaahhaann ppuubblliikk,, uunnttuukk ppuubblliikk ddaann oolleehh

ppuubblliikk..

AAddmmiinniissttrraassii ppuubblliikk ddaappaatt bbeerrppeerraann ppoossiittiiff ddaallaamm mmeennggaawwaall ppeemmbbaanngguunnaann ssuuaattuu

nneeggaarraa ssaammppaaii ppaaddaa ttuujjuuaann yyaanngg ddiicciittaa--cciittaakkaann.. DDeennggaann kkaattaa llaaiinn,, aaddmmiinniissttrraassii ppuubblliikk

bbuukkaann ssaajjaa bbeerruurruussaann ddeennggaann ccaarraa--ccaarraa yyaanngg eeffiissiieenn uunnttuukk mmeellaakkuukkaann pprroosseess

ppeemmbbaanngguunnaann,, mmeellaaiinnkkaann jjuuggaa mmeemmppuunnyyaaii kkeemmaammppuuaann ddaallaamm mmeenneennttuukkaann ttuujjuuaann ddaarrii

pprroosseess ppeemmbbaanngguunnaann iittuu sseennddiirrii,, tteerruuttaammaa ddaallaamm bbeennttuukk ppeennyyeelleennggggaarraaaann ppeellaayyaannaann

ppuubblliikk sseeccaarraa eeffeekkttiiff sseebbaaggaaii wwuujjuudd ddaarrii ppeennjjaammiinnaann hhaakk--hhaakk kkoonnssttiittuussiioonnaall sseelluurruuhh

wwaarrggaa..

AAddaa bbeebbeerraappaa iissuu aattaauu ppeerrmmaassaallaann ppeennttiinngg yyaanngg sseerriinngg ddiibbaahhaass ddaallaamm iillmmuu

aaddmmiinniissttrraassii ppuubblliikk,, aannttaarraa llaaiinn ::

11)) PPeellaayyaannaann PPuubblliikk.. AAddmmiinniissttrraassii ppuubblliikk sseebbaaggaaii pprroosseess aaddmmiinniissttrraassii uunnttuukk ppuubblliikk,,
ppaaddaa hhaakkeekkaattnnyyaa aaddaallaahh mmeemmbbeerrii ppeellaayyaannaann ppuubblliikk.. HHaall iinnii sseejjaallaann ddeennggaann
ddeemmookkrraassii yyaanngg mmaannaa mmaassyyaarraakkaatt mmeemmppuunnyyaaii hhaakk yyaanngg ssaammaa uunnttuukk mmeenneerriimmaa
ppeellaayyaannaann ddaarrii ppeemmeerriinnttaahh.. DDaallaamm mmaassaallaahh iinnii yyaanngg tteerrppeennttiinngg aaddaallaahh bbaaggaaiimmaannaa
ppeemmeerriinnttaahh//nneeggaarraa mmeemmbbeerriikkaann ppeellaayyaannaann yyaanngg bbaaiikk,, cceeppaatt ddaann bbeerrkkuuaalliittaass kkeeppaaddaa
sseelluurruuhh wwaarrggaa mmaassyyaarraakkaatt..

22)) MMoottiivvaassii PPeellaayyaannaann PPuubblliikk.. DDaallaamm mmaassaallaahh iinnii iissuu tteerrppeennttiinngg aaddaallaahh mmeemmbbaahhaass
mmoottiivvaassii sseeppeerrttii aappaa yyaanngg ddiimmiilliikkii oolleehh aaddmmiinniissttrraattoorr ddaallaamm mmeemmbbeerriikkaann ppeellaayyaannaann
ppuubblliikk.. AAddaa yyaanngg bbeerrddaassaarrkkaann nnoorrmmaa,, rraassiioonnaall ddaann ppeerraassaaaann..

33)) MMaall--AAddmmiinniissttrraassii.. MMaall--aaddmmiinniissttrraassii mmeerruuppaakkaann kkeessaallaahhaann ddaallaamm pprraakktteekk
aaddmmiinniissttrraassii.. PPeemmbbaahhaassaann tteeoorrii aaddmmiinniissttrraassii ppuubblliikk jjuuggaa aakkaann mmeemmbbaahhaass mmaassaallaahh
kkeessaallaahhaann--kkeessaallaahhaann tteerrsseebbuutt sseebbaaggaaii kkaajjiiaann uuttaammaa,, sseeppeerrttii llaammbbaannnnyyaa bbiirrookkrraassii,,
rruuttiinniittaass ddaann ffoorrmmaalliittaass ppeellaayyaannaann..

44)) EEttiikkaa AAddmmiinniissttrraassii PPuubblliikk.. MMaassaallaahh ppeennttiinngg llaaiinnnnyyaa ddaallaamm aaddmmiinniissttrraassii ppuubblliikk aaddaallaahh
eettiikkaa aaddmmiinniissttrraassii.. DDaallaamm hhaall iinnii yyaanngg mmeennjjaaddii ssoorroottaann aaddaallaahh nniillaaii bbaaiikk ddaann bbuurruukk..
AAppaakkaahh ppeellaayyaannaann aattaauu pprroosseedduurr aaddmmiinniissttrraassii ppuubblliikk ddiinniillaaii bbaaiikk aattaauu bbuurruukk oolleehh
mmaassyyaarraakkaatt.. DDaallaamm hhaall iinnii tteerrmmaassuukk kkoorruuppssii mmeennjjaaddii bbaahhaassaann uuttaammaa..

55)) KKiinneerrjjaa ddaann EEffeekkttiivviittaass.. SSeerriinnggkkaallii mmaassaallaahh kkiinneerrjjaa ddaann eeffeekkttiivviittaass mmeennjjaaddii iissuu sseennttrraall
ddaarrii aaddmmiinniissttrraassii ppuubblliikk.. HHaall tteerrsseebbuutt ddiippaahhaammii kkaarreennaa aaddmmiinniissttrraassii sseebbaaggaaii pprroosseess
mmeennccaappaaii ttuujjuuaann,, mmaakkaa ppeerrssooaallaann ppeennccaappaaiiaann ddaann ddaann ccaarraa mmeennccaappaaii tteerrsseebbuutt
mmeennjjaaddii ppeennttiinngg.. OOlleehh kkaarreennaa iittuu bbaaggaaiimmaannaa ccaarraa kkeerrjjaa ((kkiinneerrjjaa)) yyaanngg ddiijjaallaannkkaann
aappaakkaahh ssuuddaahh bbaaiikk sseehhiinnggggaa ttuujjuuaann ddaappaatt tteerrccaappaaii ((eeffeekkttiiff))..

66)) AAkkuunnttaabbiilliittaass PPuubblliikk AAddmmiinniissttrraassii ppuubblliikk yyaanngg ddiijjaallaannkkaann oolleehh ppeemmeerriinnttaahh hhaarruuss bbiissaa
ddiippeerrttaanngggguunnggjjaawwaabbkkaann kkeeppaaddaa sseelluurruuhh wwaarrggaa.. AAddaa kkeewwaajjiibbaann uunnttuukk mmeellaakkuukkaann



ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg ddaappaatt ddiikkoonnttrrooll,, ddiiaawwaassii ddaann ddiippeerrttaanngggguunnggjjaawwaabbkkaann kkeeppaaddaa
wwaarrggaa//ppuubblliikk.. HHaall tteerrsseebbuutt mmeerruuppaakkaann mmaassaallaahh ppookkookknnyyaa.. ((DDuunnnn,, 22001111;;8800))..

DDaallaamm mmeemmbbuuaatt ddaann mmeenneerraappkkaann kkeebbiijjaakkaann aaddaa bbeebbeerraappaa pprriinnssiipp yyaanngg hhaarruuss

ddiippeerrhhaattiikkaann yyaakknnii::

11)) AAddaannyyaa ttuujjuuaann,, yyaakknnii aaddaannyyaa sseebbuuaahh ttuujjuuaann yyaanngg iinnggiinn ddii ccaappaaii,, mmeellaalluuii uussaahhaa--
uussaahhaa yyaanngg tteellaahh ddii sseeppaakkaattii ddeennggaann bbaannttuuaann ffaakkttoorr ppeenndduukkuunngg yyaanngg aaddaa aattaauu yyaanngg
ddiippeerrlluukkaann..

22)) AAddaannyyaa rreennccaannaa yyaanngg mmeerruuppaakkaann aallaatt aattaauu ccaarraa tteerrtteennttuu uunnttuukk mmeennccaappaaiinnyyaa..
33)) AAddaannyyaa pprrooggrraamm,, yyaaiittuu ccaarraa yyaanngg tteellaahh ddiisseeppaakkaattii ddaann mmeennddaappaatt ppeerrsseettuujjuuaann sseerrttaa
ppeennggeessaahhaann uunnttuukk mmeennccaappaaii ttuujjuuaann yyaanngg ddiimmaakkssuudd..

44)) AAddaannyyaa kkeeppuuttuussaann,, yyaaiittuu ttiinnddaakkaann tteerrtteennttuu yyaanngg ddiiaammbbiill uunnttuukk mmeenneennttuukkaann ttuujjuuaann,,
mmeemmbbuuaatt ddaann mmeennyyeessuuaaiikkaann rreennccaannaa,, mmeellaakkssaannaakkaann ddaann mmeennggeevvaalluuaassii pprrooggrraamm
yyaanngg ssuuddaahh aaddaa..

55)) DDaammppaakk,, yyaakknnii ppeennggaarruuhh yyaanngg tteerrjjaaddii aattaauu ttiimmbbuull ddaarrii ssuuaattuu pprrooggrraamm ddaallaamm
mmaassyyaarraakkaatt ((SSuubbaarrssoonnoo,, 22001122::6666))..

22..22.. KKoonnsseepp OOrrggaanniissaassii ddaann OOrrggaanniissaassii PPuubblliikk

22..22..11.. KKoonnsseepp OOrrggaanniissaassii

SSttuuddii OOrrggaanniissaassii aaddaallaahh ssttuuddii mmeennggeennaaii ccaarraa oorraanngg mmeemmaannddaanngg oobbyyeekk--oobbyyeekk,,

jjuuggaa ssttuuddii mmeennggeennaaii oobbyyeekk--oobbyyeekk iittuu sseennddiirrii.. ((PPaaccee ddaann FFaauulleess,, 22001100::22)).. BBaannyyaakk

ppeemmiikkiirraann ddaarrii ppaarraa aahhllii yyaanngg mmeemmbbaahhaass mmeennggeennaaii oorrggaanniissaassii,, ssaallaahh ssaattuunnyyaa aaddaallaahh

ddeeffiinniissii yyaanngg ddiittuulliiss oolleehh OOlliivveerr SShheellddoonn yyaanngg mmeennyyaattaakkaann bbaahhwwaa oorrggaanniissaassii aaddaallaahh

pprroosseess ppeennggggaabbuunnggaann ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg ppaarraa iinnddiivviidduu aattaauu kkeelloommppookk--kkeelloommppookk hhaarruuss

mmeellaakkuukkaann ddeennggaann bbaakkaatt--bbaakkaatt yyaanngg ppeerrlluu ddiillaakkuukkaann uunnttuukk mmeellaakkuukkaann ttuuggaassttuuggaass,,

sseeddeemmiikkiiaann rruuppaa mmeemmbbeerriikkaann ssaalluurraann tteerrbbaaiikk uunnttuukk mmeellaakkuukkaann ppeemmaakkaaiiaann yyaanngg eeffiissiieenn,,

ssiisstteemmaattiiss,, ppoossiittiiff ddaann tteerrkkoooorrddiinnaassii ddaarrii uussaahhaa yyaanngg tteerrsseeddiiaa.. HHaall sseerruuppaa jjuuggaa

ddiikkeemmuukkaakkaann oolleehh BBeerrnnaarrdd ((22001100::9900)),, yyaaiittuu oorrggaanniissaassii aaddaallaahh ssuuaattuu ssiisstteemm tteennttaanngg

aakkttiivviittaass--aakkttiivviittaass kkeerrjjaassaammaa ddaarrii dduuaa oorraanngg aattaauu lleebbiihh,, sseessuuaattuu yyaanngg ttaakk tteerrwwuujjuudd ddaann

ttaakk bbeerrssiiffaatt pprriibbaaddii,, sseebbaaggiiaann bbeessaarr mmeennggeennaaii hhaall hhuubbuunnggaann--hhuubbuunnggaann.. DDaallaamm kkaattaa--

kkaattaa yyaanngg lleebbiihh sseeddeerrhhaannaa,, oorrggaanniissaassii aaddaallaahh sseekkeelloommppookk oorraanngg yyaanngg bbeerrssaattuu ppaadduu



bbeekkeerrjjaa uunnttuukk ssuuaattuu ttuujjuuaann bbeerrssaammaa ddiibbaawwaahh kkeeppeemmiimmppiinnaann bbeerrssaammaa ddeennggaann aallaatt--aallaatt

yyaanngg tteeppaatt.. SSeeddaannggkkaann SSuuttaarrttoo ((22001111::4400)) mmeennyyiimmppuullkkaann bbaahhwwaa sseeccaarraa kkeesseelluurruuhhaann,,

oorrggaanniissaassii aaddaallaahh ssiisstteemm ssaalliinngg mmeemmppeennggaarruuhhii aannttaarr oorraanngg ddaallaamm kkeelloommppookk yyaanngg

bbeekkeerrjjaassaammaa uunnttuukk mmeennccaappaaii ttuujjuuaann tteerrtteennttuu.. OOrrggaanniissaassii jjuuggaa ddaappaatt ddiikkaattaakkaann sseebbaaggaaii

kkeessaattuuaann ssoocciiaall yyaanngg ddiikkoooorrddiinnaassiikkaann sseeccaarraa ssaaddaarr,, ddeennggaann sseebbuuaahh bbaattaassaann yyaanngg

rreellaattiiff ddiiddeeffiinniissiikkaann ddaann bbeekkeerrjjaa sseeccaarraa tteerruuss mmeenneerruuss uunnttuukk mmeennccaappaaii ttuujjuuaann bbeerrssaammaa

aattaauu sseekkeelloommppookk ttuujjuuaann,, ddeeffiinniissii iinnii ddiikkeemmuukkaakkaann oolleehh RRoobbbbiinnss ((22001111:: 66))..

OOrrggaanniissaassii mmeerruuppaakkaann sseebbuuaahh wwaaddaahh yyaanngg mmeennaammppuunngg oorraanngg oorraannggddaann oobbyyeekk--

oobbyyeekk,, oorraanngg--oorraanngg ddaallaamm oorrggaanniissaassii yyaanngg bbeerruussaahhaa mmeennccaappaaii ttuujjuuaann bbeerrssaammaa.. BBiillaa

oorrggaanniissaassii sseehhaatt,, bbaaggiiaann--bbaaggiiaann yyaanngg iinntteerrddeeppeennddeenn bbeekkeerrjjaa ddeennggaann ccaarraa yyaanngg

ssiisstteemmaattiiss uunnttuukk mmeemmppeerroolleehh hhaassiill yyaanngg ddiiiinnggiinnkkaann.. ((PPaaccee ddaann FFaauulleess,, 22001100::1177))..

SSeeccaarraa hhaarrffiiaahh,, oorrggaanniissaassii bbeeaarrttii ppeerrppiinnddaahhaann ddaann bbaaggiiaann--bbaaggiiaann yyaanngg ssaattuu

ssaammaa llaaiinn ssaalliinngg tteerrggaannttuunngg.. BBeerrnnaanndd ((22000088::9922)) mmeennddeeffiinniissiikkaann oorrggaanniissaassii sseebbaaggaaii

ssiisstteemm ddaarrii kkeeggiiaattaann mmaannuussiiaa yyaanngg bbeekkeerrjjaassaammaa.. DDaarrii ddeeffiinniissii--ddeeffiinniissii tteerrsseebbuutt ddaappaatt

ddiilliihhaatt bbeebbeerraappaa hhaakkiikkaatt oorrggaanniissaassii,, yyaaiittuu::

11)) OOrrggaanniissaassii mmeerruuppaakkaann sseebbuuaahh ssiisstteemm yyaanngg ssttaabbiill aattaauu bbaaiikk ddaarrii sseeggii hhuukkuumm mmaauuppuunn
ssoossiiaall.. PPaaddaa ddaassaarrnnyyaa ssiisstteemm ssuuaattuu oorrggaanniissaassii ddiiddaallaammnnyyaa tteerrddaappaatt jjaarriinnggaann--
jjaarriinnggaann hhuubbuunnggaann yyaanngg ddiippeerrppaannjjaanngg sseebbaaggaaii sseebbuuaahh ssyysstteemm ssoossiiaall..

22)) OOrrggaanniissaassii mmeerruuppaakkaann ssuuaattuu kkuummppuullaann oorrnngg--oorraanngg yyaanngg mmeellaakkuukkaann kkeerrjjaassaammaa,,
aarrttiinnyyaa sseettiiaapp oorraanngg ddaallaamm oorrggaanniissaassii hhaarruuss bbeerrppaarrttiissiippaassii.. PPaarrttiissiippaassii ssaannggaatt eerraatt
kkaaiittaannnnyyaa ddeennggaann kkeerrssjjaassaammaa,, aaddaappuunn ppeennggeerrttiiaannnnyyaa aaddaallaahh kkeetteerrlliibbaattaann ssppoonnttaann
yyaanngg ddiisseerrttaaii kkeessaaddaarraann ttaanngggguunngg jjaawwaabb tteerrhhaaddaapp kkeeppeennttiinnggaann kkeelloommppookk uunnttuukk
mmeennccaappaaii ssuuaattuu ttuujjuuaann..

BBeerrddaassaarrkkaann ddeeffiinniissii--ddeeffiinniissii ddiiaattaass,, mmaakkaa ddaappaatt ddiiaammbbiill kkeessiimmppuullaann bbaahhwwaa

oorrggaanniissaassii aaddaallaahh ssuuaattuu bbeennttuukk ppeerrkkuummppuullaann ddaarrii iinnddiivviidduu--iinnddiivviidduu yyaanngg ddiiddaallaammnnyyaa

tteerrddaappaatt jjaarriinnggaann--jjaarriinnggaann hhuubbuunnggaann yyaanngg ddiippaannddaanngg sseebbaaggaaii ssuuaattuu ssiisstteemm yyaanngg ssaalliinngg

mmeelleennggkkaappii kkeebbuuttuuhhaann ssaattuu ssaammaa llaaiinn sseehhiinnggggaa tteerrccaappaaiinnyyaa ttuujjuuaann bbeerrssaammaa..



22..22..22.. KKoonnsseepp OOrrggaanniissaassii PPuubblliikk

DDaallaamm lliitteerraattuurr mmaannaajjeemmeenn ppuubblliikk,, ppeennggeerrttiiaann oorrggaanniissaassii ppuubblliikk bbeerrmmuullaa ddaarrii

kkoonnsseepp ““bbaarraanngg ppuubblliikk”” ((ppuubblliicc ggooooddss)),, yyaaiittuu aaddaannyyaa pprroodduukkpprroodduukktteerrtteennttuu bbeerruuppaa

bbaarraanngg ddaann jjaassaa yyaanngg ttiiddaakk ddaappaatt ddiippeennuuhhii ddeennggaann mmeekkaanniissmmee ppaassaarr yyaanngg ddiillaakkuukkaann

iinnddiivviidduu--iinnddiivviidduu ((SSyyaaffrrii,, 22001122::8899)).. KKoonnsseepp iinnii mmeennuunnjjuukkkkaann aaddaannyyaa pprroodduukk--pprroodduukk yyaanngg

bbeerrssiiffaattkkoolleekkttiiff ddaann hhaarruuss ddiiuuppaayyaakkaann sseeccaarraa kkoolleekkttiiff ppuullaa..BBeebbeerraappaa bbiiddaanngg tteerrtteennttuu

yyaanngg bbeerrssiiffaatt kkoolleekkttiiff ddii mmaannaa oorrggaanniissaassii ppuubblliikk mmeemmaaiinnkkaann ppeerraannaannnnyyaa,, mmiissaallnnyyaa

ppeenneeggaakkkkaann hhuukkuumm,, ppeellaayyaannaann kkeesseehhaattaann,, ppeennddiiddiikkaann,, kkeeaammaannaann nnaassiioonnaall,, ddaann llaaiinn

sseebbaaggaaiinnyyaa.. SSeemmuuaa iinnii ttiiddaakk bbiissaa ddiiuuppaayyaakkaann sseeccaarraa iinnddiivviidduuaall.. OOrrggaanniissaassii ppuubblliikk

ddiiaaddaakkaann uunnttuukk mmeemmbbeerriikkaann ppeellaayyaannaann kkeeppaaddaa mmaassyyaarraakkaatt,, yyaaiittuu ppeellaayyaannaann--ppeellaayyaannaann

yyaanngg ttiiddaakk ddaappaatt ddiiuussaahhaakkaann sseennddiirrii sseeccaarraa tteerrppiissaahh oolleehh mmaassiinngg--mmaassiinngg iinnddiivviidduu.. OOlleehh

kkaarreennaa iittuu,, ffuunnggssii oorrggaanniissaassii ppuubblliikk aaddaallaahh mmeennggaattuurr ppeellaayyaannaann yyaanngg ddiibbuuttuuhhkkaann oolleehh

mmaassyyaarraakkaatt sseeccaarraa uummuumm..

CCiirrii--cciirrii oorrggaanniissaassii ppuubblliikk mmeennuurruutt RRoobbbbiinnss ((22001111::1122)) aaddaallaahh sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::

11)) OOrrggaanniissaassii ppuubblliikk ttuuggaass--ttuuggaassnnyyaa lleebbiihh kkoommpplleekkss ddaann aammbbiigguu
22)) OOrrggaanniissaassii ppuubblliikk lleebbiihh bbaannyyaakk mmeenngghhaaddaappii mmaassaallaahh ddaallaamm iimmpplleemmeennttaassii
kkeeppuuttuussaannnnyyaa..

33)) OOrrggaanniissaassii ppuubblliikk mmeemmppeekkeerrjjaakkaann lleebbiihh bbaannyyaakk ppeeggaawwaaii ddeennggaann mmoottiivvaassii bbeerraaggaamm
44)) OOrrggaanniissaassii ppuubblliikk lleebbiihh mmeemmppeerrhhaattiikkaann bbaaggaaiimmaannaa mmeennggaammaannkkaann
ppeelluuaanngg//kkaappaassiittaass yyaanngg aaddaa

55)) OOrrggaanniissaassii ppuubblliikk lleebbiihh mmeemmppeerrhhaattiikkaann uussaahhaa kkoommppeennssaassii kkeeggaaggaallaann ppaassaarr
66)) OOrrggaanniissaassii ppuubblliikk lleebbiihh bbaannyyaakk kkeeggiiaattaann ddeennggaann ssiiggnniiffiikkaann ssiimmbboolliiss lleebbiihh bbeessaarr

77)) OOrrggaanniissaassii ppuubblliikk mmeemmeeggaanngg ssttaannddaarr lleebbiihh kkeettaatt ddaallaamm kkoommiittmmeenn ddaann lleeggaalliittaass
88)) OOrrggaanniissaassii ppuubblliikk lleebbiihh ffookkuuss mmeennjjaawwaabb kkeettiiddaakkaaddiillaann
99)) OOrrggaanniissaassii ppuubblliikk bbeerrooppeerraassii uunnttuukk kkeeppeennttiinnggaann ppuubblliikk
1100)) OOrrggaanniissaassii ppuubblliikk hhaarruuss mmeennjjaaggaa dduukkuunnggaann mmiinniimmaall mmaassyyaarraakkaatt ddaallaamm ttiinnggkkaattaann
yyaanngg lleebbiihh ttiinnggggii ddaarrii ppaaddaa sseekkttoorr pprriivvaatt..



BBeerrddaassaarrkkaann tteeoorrii ddii aattaass,, ttaammppaakk bbaahhwwaa oorrggaanniissaassii ppuubblliikk mmeemmiilliikkii kkaarraakktteerriissttiikk

lliinnggkkuunnggaann yyaanngg lleebbiihh rruummiitt ddiibbaannddiinnggkkaann ddeennggaann oorrggaanniissaassii bbiissnniiss.. OOrrggaanniissaassii bbiissnniiss

hhaannyyaa mmeemmppeerrhhiittuunnggkkaann kkoonnssuummeenn ddaann ppaarraa ppeessaaiinngg.. SSeemmeennttaarraa oorrggaanniissaassii ppuubblliikk

hhaarruuss mmeemmppeerrhhiittuunnggkkaann bbeerrbbaaggaaii kkoommppoonneenn yyaanngg lleebbiihh lluuaass..

22..33.. KKoonnsseepp MMaannaajjeemmeenn ddaann MMaannaajjeemmeenn PPuubblliikk

22..33..11.. KKoonnsseepp MMaannaajjeemmeenn

SSeeccaarraa eettiimmoollooggiiss kkaattaa mmaannaajjeemmeenn\\ bbeerraassaall ddaarrii bbaahhaassaa PPeerraanncciiss KKuunnoo

mméénnaaggeemmeenntt,, yyaanngg bbeerraarrttii sseennii mmeellaakkssaannaakkaann ddaann mmeennggaattuurr.. SSeeddaannggkkaann sseeccaarraa

tteerrmmiinnoollooggiiss ppaarraa ppaakkaarr mmeennddeeffiinniissiikkaann mmaannaajjeemmeenn sseeccaarraa bbeerraaggaamm,, ddiiaannttaarraannyyaa::

FFoolllleett yyaanngg ddiikkuuttiipp oolleehh WWiijjaayyaannttii ((22000088::11)) mmeennggaarrttiikkaann mmaannaajjeemmeenn sseebbaaggaaii sseennii ddaallaamm

mmeennyyeelleessaaiikkaann ppeekkeerrjjaaaann mmeellaalluuii oorraanngg llaaiinn.. MMeennuurruutt SSttoonneerr yyaanngg ddiikkuuttiipp oolleehh

WWiijjaayyaannttii ((22000088::11)) mmaannaajjeemmeenn aaddaallaahh pprroosseess ppeerreennccaannaaaann,, ppeennggoorrggaanniissaassiiaann,,

ppeennggaarraahhaann,, ddaann ppeennggaawwaassaann uussaahhaa--uussaahhaa ppaarraa aannggggoottaa oorrggaanniissaassii ddaann ppeenngggguunnaaaann

ssuummbbeerr ddaayyaa--ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa oorrggaanniissaassii llaaiinnnnyyaa aaggaarr mmeennccaappaaii ttuujjuuaann oorrggaanniissaassii

yyaanngg tteellaahh ddiitteettaappkkaann..

GGuulliicckk ddaallaamm WWiijjaayyaannttii ((22000088::11)) mmeennddeeffiinniissiikkaann mmaannaajjeemmeenn sseebbaaggaaii ssuuaattuu

bbiiddaanngg iillmmuu ppeennggeettaahhuuaann ((sscciieennccee)) yyaanngg bbeerruussaahhaa sseeccaarraa ssiisstteemmaattiiss uunnttuukk mmeemmaahhaammii

mmeennggaappaa ddaann bbaaggaaiimmaannaa mmaannuussiiaa bbeekkeerrjjaa bbeerrssaammaa--ssaammaa uunnttuukk mmeennccaappaaii ttuujjuuaann ddaann

mmeemmbbuuaatt ssiisstteemm iinnii lleebbiihh bbeerrmmaannffaaaatt bbaaggii kkeemmaannuussiiaaaann.. SScchheeiinn ((22001111::22)) mmeemmbbeerrii

ddeeffiinniissii mmaannaajjeemmeenn sseebbaaggaaii pprrooffeessii.. MMeennuurruuttnnyyaa mmaannaajjeemmeenn mmeerruuppaakkaann ssuuaattuu pprrooffeessii

yyaanngg ddiittuunnttuutt uunnttuukk bbeekkeerrjjaa sseeccaarraa pprrooffeessiioonnaall,, kkaarraakktteerriissttiikknnyyaa aaddaallaahh ppaarraa pprrooffeessiioonnaall

mmeemmbbuuaatt kkeeppuuttuussaann bbeerrddssaarrkkaann pprriinnssiipp--pprriinnssiipp uummuumm,, ppaarraa pprrooffeessiioonnaall mmeennddaappaattkkaann



ssttaattuuss mmeerreekkaa kkaarreennaa mmeerreekkaa mmeennccaappaaii ssttaannddaarr pprreessttaassii kkeerrjjaa tteerrtteennttuu,, ddaann ppaarraa

pprrooffeessiioonnaall hhaarruuss ddiitteennttuukkaann ssuuaattuu kkooddee eettiikk yyaanngg kkuuaatt.. HHaassiibbuuaann ((22001100::1199)) mmeemmbbeerrii

ppeennggeerrttiiaann mmaannaajjeemmeenn yyaaiittuu ssuuaattuu pprroosseess aattaauu kkeerraannggkkaa kkeerrjjaa,, yyaanngg mmeelliibbaattkkaann

bbiimmbbiinnggaann aattaauu ppeebbggaarraahhaann ssuuaattuu kkeelloommppookk oorraanngg--oorraanngg kkeeaarraahh ttuujjuuaann--ttuujjuuaann

oorrggaanniissaassiioonnaall aattaauu mmaakkssuuddmmaakkssuudd yyaanngg nnyyaattaa.. HHaall tteerrsseebbuutt mmeelliippuuttii ppeennggeettaahhuuaann

tteennttaanngg aappaa yyaanngg hhaarruuss ddiillaakkuukkaann,, mmeenneettaappkkaann ccaarraa bbaaggaaiimmaannaa mmeellaakkuukkaannnnyyaa,,

mmeemmaahhaammii bbaaggaaiimmaannaa mmeerreekkaa hhaarruuss mmeellaakkuukkaannnnyyaa ddaann mmeenngguukkuurr eeffeekkttiivviittaass ddaarrii

uussaahhaa--uussaahhaa yyaanngg tteellaahh ddiillaakkuukkaann..

DDaarrii bbeebbeerraappaa ddeeffiinniissii yyaanngg tteerrsseebbuutt ddii aattaass,, ddaappaatt ddiissiimmppuullkkaann bbaahhwwaa mmaannaajjeemmeenn

mmeerruuppaakkaann uussaahhaa yyaanngg ddiillaakkuukkaann sseeccaarraa bbeerrssaammaa--ssaammaa uunnttuukk mmeenneennttuukkaann ddaann

mmeennccaappaaii ttuujjuuaann--ttuujjuuaann oorrggaanniissaassii ddeennggaann ppeellaakkssaannaaaann ffuunnggssii--ffuunnggssii ppeerreennccaannaaaann

((ppllaannnniinngg)),, ppeennggoorrggaanniissaassiiaann ((oorrggaanniizziinngg)),, ppeellaakkssaannaaaann ((aaccttuuaattiinngg)),, ddaann ppeennggaawwaassaann

((ccoonnttrroolllliinngg)).. MMaannaajjeemmeenn mmeerruuppaakkaann sseebbuuaahh kkeeggiiaattaann;; ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa ddiisseebbuutt

mmaannaajjiinngg ddaann oorraanngg yyaanngg mmeellaakkuukkaannnnyyaa ddiisseebbuutt mmaannaajjeerr

SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa mmeerruuppaakkaann ffaakkttoorr yyaanngg ssaannggaatt ppeennttiinngg ddaallaamm sseebbuuaahh

mmaannaajjeemmeenn bbaaiikk uunnttuukk sseettiiaapp uussaahhaa,, bbeeggiittuu ppuullaa uunnttuukk ppeemmeerriinnttaahhaann aaggaarr ddaappaatt

mmeennjjaallaannkkaann ffuunnggssiinnyyaa sseebbeennaarr--bbeennaarrnnyyaa.. BBaannyyaakk ddeeffeenniissii yyaanngg ddaappaatt ddiigguunnaakkaann

uunnttuukk mmeennddeeffeenniissiikkaann ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa.. MMeennuurruutt SSuussttaarrttoo ((22000011::33)) ””ssuummbbeerr ddaayyaa

mmaannuussiiaa aaddaallaahh ppiillaarr ppeennyyaannggggaa uuttaammaa sseekkaalliigguuss ppeennggggeerraakk rrooddaa oorrggaanniissaassii ddaallaamm

uussaahhaa mmeewwuujjuuddkkaann vviissii ddaann mmiissii ddaann ttuujjuuaannnnyyaa””..

SSuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa hhaarruuss ddiiddeeffiinniissiikkaann bbuukkaann ddeennggaann aappaa yyaanngg ssuummbbeerr ddaayyaa

mmaannuussiiaa llaakkuukkaann,, tteettaappii aappaa yyaanngg ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa hhaassiillkkaann””,, sseebbaaggaaiimmaannaa yyaanngg

ddiikkeemmuukkaakkaann oolleehh MMaatthhiiss ddaann JJaacckkssoonn ((22000033::44)).. MMaakkaa ddaarrii iittuu,, SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa



mmeerruuppaakkaann ffaakkttoorr yyaanngg ppeennttiinngg bbaaggii sseettiiaapp uussaahhaa.. SSuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa yyaanngg

bbeerrkkuuaalliittaass aakkaann mmeenneennttuukkaann kkeejjaayyaaaann aattaauu kkeeggaaggaallaann ddaallaamm ppeerrssaaiinnggaann..

NNiillaaii ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa aaddaallaahh jjuummllaahh nniillaaii ddaarrii ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa ppaaddaa

sseebbuuaahh oorrggaanniissaassii yyaanngg ddaappaatt jjuuggaa ddiisseebbuutt sseebbaaggaaii mmooddaall iinntteelleekkttuuaall yyaanngg tteerrddiirrii ddaarrii

oorraanngg--oorraanngg ddaallaamm oorrggaanniissaassii,, kkeemmaammppuuaann yyaanngg mmeerreekkaa mmiilliikkii,, ddaann mmeenngggguunnaakkaannnnyyaa

ddaallaamm ppeekkeerrjjaaaann mmeerreekkaa.. SSeehhiinnggggaa bbaaggiiaann tteerrppeennttiinngg ddaarrii ppeenniinnggkkaattaann nniillaaii ssuummbbeerr

ddaayyaa mmaannuussiiaa aaddaallaahh ddeennggaann mmeennddaayyaagguunnaakkaann sseemmuuaa bbaakkaatt--bbaakkaatt oorraanngg--oorraanngg yyaanngg

aaddaa ddaallaamm oorrggaanniissaassii ddaann mmeennggaammbbiill yyaanngg tteerrbbaaiikk ddaarrii ppooppuullaassii yyaanngg bbeerrvvaarriiaassii ddii lluuaarr

oorrggaanniissaassii.. DDiisseebbaabbkkaann ppeerruubbaahhaann kkeeppeenndduudduukkaann tteennaaggaa kkeerrjjaa,, mmaannaajjeemmeenn ssuummbbeerr

ddaayyaa mmaannuussiiaa hhaarruuss mmeemmaakkssiimmaallkkaann kkaappaabbiilliittaass ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa yyaanngg bbeerrvvaarriiaassii..

DDiittaammbbaahhkkaann,, pprraakkttiissii ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa hhaarruussllaahh oorraanngg--oorraanngg yyaanngg mmeeyyaakkiinnkkaann

sseemmuuaa tteennaaggaa kkeerrjjaa ttaannppaa mmeelliihhaatt llaattaarr bbeellaakkaanngg mmeerreekkaa,, mmeennyyeeddiiaakkaann kkeesseemmppaattaann

uunnttuukk mmeennggeemmbbaannggkkaann kkaappaabbiilliittaass mmeerreekkaa ””sseebbaaggaaiimmaannaa ddiikkeemmuukkaakkaann oolleehh MMaatthhiiss

ddaann JJaacckkssoonn ((22000033::2299)).. BBeeggiittuu jjuuggaa ddeennggaann ppeemmeerriinnttaahhaann,, aappaabbiillaa ddii ddaallaammnnyyaa

tteerrddaappaatt ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa yyaanngg bbeerrkkuuaalliittaass tteennttuu aakkaann mmeennjjaaddiikkaann ddaaeerraahh tteerrsseebbuutt

bbeerrjjaayyaa.. BBaaggii ppeerreekkoonnoommiiaann nneeggaarraa,, kkeejjaayyaaaann ssuuaattuu ppeemmeerriinnttaahhaann aakkaann mmeennjjaaddiikkaann

ppeerreekkoonnoommiiaann ssuuaattuu nneeggaarraa lleebbiihh bbaaiikk.. OOlleehh kkaarreennaa iittuu mmeenniinnggkkaattkkaann kkuuaalliittaass ssuummbbeerr

ddaayyaa mmaannuussiiaa ssaannggaatt ppeennttiinngg ddiillaakkuukkaann uunnttuukk mmeenniinnggkkaattkkaann kkiinneerrjjaa ddaallaamm bbiissnniiss..

MMaannaajjeemmeenn ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa mmeerruuppaakkaann ppeennggeelloollaaaann oorraanngg ddiiddaallaamm

oorrggaanniissaassii sseeccaarraa ooppttiimmaall aaggaarr kkiinneerrjjaa oorrggaanniissaassii ppuunn sseeppeerrttii yyaanngg ddiihhaarraappkkaann.. AAssuummssii

yyaanngg llaahhiirr ddaarrii mmaannaajjeemmeenn ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa aaddaallaahh bbaahhwwaa mmaannuussiiaa mmeemmiilliikkii aakkaall,,

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

kkaarrssaa.. SSeemmuuaa ppootteennssii iinnii mmeemmppeennggaarruuhhii uuppaayyaa oorrggaanniissaassii ddaallaamm ppeennccaappaaiiaann



ttuujjuuaannnnyyaa.. BBaaggaaiimmaannaa bbaagguussnnyyaa rruummuussaann ttuujjuuaann ddaann rreennccaannaa oorrggaanniissaassii,, mmaakkaa aakkaann

ssiiaa –– ssiiaa jjiikkaa uunnssuurr ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa ttiiddaakk ddiikkeelloollaa sseeccaarraa pprrooffeessiioonnaall.. AAddaa

bbeebbeerraappaa ddeeffiinniissii yyaanngg ddaappaatt ddiigguunnaakkaann uunnttuukk mmeennddeeffiinniissiikkaann mmaannaajjeemmeenn ssuummbbeerr ddaayyaa

mmaannuussiiaa.. MMeennuurruutt SSttoonneerr ((22001111::2200)) ““MMaannaajjeemmeenn SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa aaddaallaahh ssuuaattuu

pprroosseedduurr yyaanngg bbeerrkkeellaannjjuuttaann yyaanngg bbeerrttuujjuuaann uunnttuukk mmeemmaassookk ssuuaattuu oorrggaanniissaassii aattaauu

ppeerruussaahhaaaann ddeennggaann oorraanngg –– oorraanngg yyaanngg tteeppaatt uunnttuukk ddiitteemmppaattkkaann ppaaddaa ppoossiissii ddaann

jjaabbaattaann yyaanngg tteeppaatt ppaaddaa ssaaaatt oorrggaanniissaassii mmeemmeerrlluukkaannnnyyaa””..

MMeennuurruutt HHaannddookkoo ((22001122::4477)) MMaannaajjeemmeenn SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa aaddaallaahh

ppeennaarriikkaann,, sseelleekkssii,, ppeennggeemmbbaannggaann,, ppeemmeelliihhaarraaaann,, ddaann ppeenngggguunnaaaann ssuummbbeerr ddaayyaa

mmaannuussiiaa uunnttuukk mmeennccaappaaii ttuujjuuaann,, bbaaiikk ttuujjuuaann iinnddiivviidduu mmaauuppuunn ttuujjuuaann oorrggaanniissaassii.. UUnnttuukk

iittuu mmaannaajjeemmeenn ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa ppeerrlluu ddiikkeelloollaa sseeccaarraa pprrooffeessiioonnaall ddaann bbaaiikk aaggaarr

ddaappaatt tteerrwwuujjuuddnnyyaa kkeessiinnaammbbuunnggaann aannttaarraa kkeebbuuttuuhhaann ppeeggaawwaaii ddeennggaann ttuunnttuuttaann

ppeerrkkeemmbbaannggaann tteekknnoollooggii ddaann lliinnggkkuunnggaann sseerrttaa kkeemmaammppuuaann oorrggaanniissaassii.. KKeesseeiimmbbaannggaann

tteerrsseebbuutt mmeerruuppaakkaann kkuunnccii uuttaammaa ssuuaattuu oorrggaanniissaassii aaggaarr ddaappaatt bbeerrkkeemmbbaanngg sseeccaarraa

pprroodduukkttiiff ddaann wwaajjaarr.. MMeennuurruutt MMaatthhiiss ddaann JJaacckkssoonn ((22000033::44)) ““mmaannaajjeemmeenn ssuummbbeerr ddaayyaa

mmaannuussiiaa bbeerrhhuubbuunnggaann ddeennggaann ssiisstteemm rraannccaannggaann ffoorrmmaall ddaallaamm ssuuaattuu oorrggaanniissaassii uunnttuukk

mmeenneennttuukkaann eeffeekkttiivviittaass ddaann eeffiissiieennssii ddiilliihhaatt ddaarrii bbaakkaatt sseesseeoorraanngg uunnttuukk

mmeewwuujjuuddkkaann ssaassaarraann ssuuaattuu oorrggaanniissaassii..

DDaarrii ppeennggeerrttiiaann –– ppeennggeerrttiiaann ddiiaattaass ddaappaatt ddiiaammbbiill kkeessiimmppuullaann bbaahhwwaa

mmaannaajjeemmeenn ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa mmeerruuppaakkaann ssuuaattuu ggeerraakkaann ppeennggaakkuuaann tteerrhhaaddaapp

ppeennttiinnggnnyyaa uunnssuurr mmaannuussiiaa sseebbaaggaaii ssuummbbeerr ddaayyaa yyaanngg ppootteennssiiaall ddaann ppeerrlluu

ddiikkeemmbbaannggkkaann sseehhiinnggggaa mmaammppuu mmeemmbbeerriikkaann ddaammppaakk yyaanngg ooppttiimmaall tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa

oorrggaanniissaassii..



PPrroosseess mmaannaajjeemmeenn ssuummbbeerrddaayyaa mmaannuussiiaa mmeenneekkaannkkaann ppaaddaa::

11)) PPeerreennccaannaaaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
22)) PPeerreekkrruuttaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
33)) SSeelleekkssii SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
44)) SSoossiiaalliissaassii aattaauu OOrriieennttaassii
55)) PPeenniillaaiiaann PPrreessttaassii
66)) PPeellaattiihhaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann

BBeerrddaassaarrkkaann ppeennjjeellaassaann ddiiaattaass ddaappaatt ddiissiimmppuullkkaann bbaahhwwaa ttuujjuuaann ddaarrii

mmaannaajjeemmeenn ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa aaddaallaahh mmeenneettaappkkaann kkeebbiijjaakkssaannaaaann oorrggaanniissaassii uunnttuukk

ddaappaatt mmeenniinnggkkaattkkaann kkoonnttrriibbuussii aattaauu ppeerraannaann llaaiinn.. MMaannaajjeemmeenn ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa

bbeerruussaahhaa uunnttuukk mmeenniinnggkkaattkkaann eeffeekkttiivviittaass ppeerruussaahhaaaann mmeellaalluuii kkeebbiijjaakkssaannaaaann,,

pprroosseedduurr ddaann mmeettooddee yyaanngg ddiigguunnaakkaann uunnttuukk mmeennggeelloollaa oorraanngg oorraanngg ddaallaamm oorrggaanniissaassii

tteerrsseebbuutt.. MMeennuurruutt MMaarrttooyyoo ((22001100::8844)) SSeettiiaapp oorrggaanniissaassii aappaappuunn bbeennttuukknnyyaa sseennaannttiiaassaa

aakkaann bbeerruuppaayyaa ddaappaatt tteerrccaappaaiinnyyaa ttuujjuuaann oorrggaanniissaassii yyaanngg bbeerrssaannggkkuuttaann ddeennggaann eeffeekkttiiff

ddaann eeffiissiieenn.. EEffiissiieennssii mmaauuppuunn eeffeekkttiivviittaass oorrggaanniissaassii ssaannggaatt tteerrggaannttuunngg ppaaddaa bbaaiikk ddaann

bbuurruukknnyyaa ppeennggeemmbbaannggaann ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa//aannggggoottaa oorrggaanniissaassii iittuu sseennddiirrii.. IInnii

bbeerraarrttii bbaahhwwaa ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa yyaanngg aaddaa ddaallaamm oorrggaanniissaassii tteerrsseebbuutt sseeccaarraa

pprrooppoorrssiioonnaall hhaarruuss ddiibbeerriikkaann ppeennddiiddiikkaann ddaann llaattiihhaann yyaanngg sseebbaaiikk–– bbaaiikknnyyaa,, bbaahhkkaann

hhaarruuss sseesseemmppuurrnnaa mmuunnggkkiinn..

22..33..22.. KKoonnsseepp MMaannaajjeemmeenn PPuubblliikk

MMaannaajjeemmeenn ppuubblliikk aattaauu ddaappaatt jjuuggaa ddiisseebbuutt mmaannaajjeemmeenn ppeemmeerriinnttaahh sseeccaarraa uummuumm

mmeerruuppaakkaann ssuuaattuu uuppaayyaa ppeemmeerriinnttaahh ddaallaamm ppeemmeennuuhhaann kkeebbuuttuuhhaann ppuubblliikk ddeennggaann

mmeenngggguunnaakkaann ssaarraannaa ddaann pprraassaarraannaa yyaanngg tteerrsseeddiiaa.. UUnnssuurr mmaannaajjeemmeenn ssaaaatt iinnii mmeennjjaaddii

ssuuaattuu uunnssuurr ppeennttiinngg ddaallaamm ppeennyyeelleennggggaarraaaann oorrggaanniissaassii,, bbaaiikk oorrggaanniissaassii ppaaddaa sseekkttoorr

sswwaassttaa mmaauuppuunn ddaallaamm sseekkttoorr ppuubblliikk sseeppeerrttii oorrggaanniissaassii ppeemmeerriinnttaahhaann.. MMaannaajjeemmeenn ppaaddaa

sseekkttoorr ppuubblliikk yyaanngg ddiiaannggkkaatt ddaarrii mmaannaajjeemmeenn sseekkttoorr sswwaassttaa ttiiddaakk mmeennjjaaddiikkaann oorriieennttaassii



ttuujjuuaann ddaann ppeellaakkssaannaaaann ppaaddaa oorrggaanniissaassii sseekkttoorr ppuubblliikk mmeennjjaaddii ssaammaa ddeennggaann sseekkttoorr

sswwaassttaa.. MMaahhmmuuddii ((22001100::3388)) mmeenngguunnggkkaappkkaann aaddaa sseettiiddaakknnyyaa ttuujjuuhh kkaarraakktteerriissttiikk

mmaannaajjeemmeenn sseekkttoorr ppuubblliikk yyaanngg mmeemmbbeeddaakkaannnnyyaa ddeennggaann sseekkttoorr sswwaassttaa::

11)) SSeekkttoorr ppuubblliikk ttiiddaakk mmeennddaassaarrkkaann kkeeppuuttuussaann ppaaddaa ppiilliihhaann iinnddiivviidduuaall ddaallaamm ppaassaarr,,
aakkaann tteettaappii ppiilliihhaann kkoolleekkttiiff ddaallaamm ppeemmeerriinnttaahhaann ddiimmaannaa ttuunnttuuttaann mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg
ssiiffaattnnyyaa kkoolleekkttiiff ((mmaassssaa)) aakkaann ddiissaammppaaiikkaann mmeellaalluuii ppeerrwwaakkiillaannnnyyaa yyaanngg ddaallaamm hhaall iinnii
aaddaallaahh ppaarrttaaii ppoolliittiikk aattaauu DDPPRR..

22)) PPeennggggeerraakk sseekkttoorr ppuubblliikk aaddaallaahh kkaarreennaa aaddaannyyaa kkeebbuuttuuhhaann ssuummbbeerr ddaayyaa,, sseeppeerrttii aaiirr
bbeerrssiihh,, lliissttrriikk,, kkeemmaannaann,, kkeesseehhaattaann,, ppeennddiiddiikkaann,, ttrraannssppoorrttaassii,, ddaann sseebbaaggaaiinnyyaa yyaanngg
mmeennjjaaddii aallaassaann uuttaammaa sseekkttoorr ppuubblliikk uunnttuukk mmeennyyeeddiiaakkaannnnyyaa..

33)) DDaallaamm oorrggaanniissaassii sseekkttoorr ppuubblliikk,, iinnffoorrmmaassii hhaarruuss ddiibbeerriikkaann kkeeppaaddaa ppuubblliikk sseelluuaass
mmuunnggkkiinn uunnttuukk mmeenniinnggkkaattkkaann ttrraannssppaarraannssii ddaann aakkuunnttaabbiilliittaass

44)) OOrrggaanniissaassii sseekkttoorr ppuubblliikk bbeerrkkeeppeennttiinnggaann uunnttuukk mmeenncciippttaakkaann aaddaannyyaa kkeesseemmppaattaann
yyaanngg ssaammaa bbaaggii mmaassyyaarraakkaatt uunnttuukk mmeemmeennuuhhii kkeebbuuttuuhhaann uuttaammaa hhiidduuppnnyyaa,, mmiissaallnnyyaa
kkeebbuuttuuhhaann tteerrhhaaddaapp kkeesseehhaattaann,, ppeennddiiddiikkaann,, ttrraannssppoorrttaassii ddaann ssaarraannaa--ssaarraannaa uummuumm
llaaiinnnnyyaa..

55)) SSeekkttoorr ppuubblliikk ddiihhaaddaappkkaann ppaaddaa ppeerrmmaassaallaahhaann kkeeaaddiillaann ddiissttrriibbuussii kkeesseejjaahhtteerraaaann
ssoossiiaall,, sseeddaannggkkaann sseekkttoorr sswwaassttaa ttiiddaakk ddiibbeebbaannii ttaanngggguunngg jjaawwaabb uunnttuukk mmeellaakkuukkaann
kkeeaaddiillaann sseeppeerrttii iittuu..

66)) DDaallaamm oorrggaanniissaassii sseekkttoorr ppuubblliikk,, kkeekkuuaassaaaann tteerrttiinnggggii aaddaallaahh mmaassyyaarraakkaatt.. DDaallaamm hhaall
tteerrtteennttuu mmaassyyaarraakkaatt aaddaallaahh ppeellaannggggaann,, aakkaann tteettaappii ddaallaamm kkeeaaddaaaann tteerrtteennttuu jjuuggaa
mmaassyyaarraakkaatt bbuukkaann mmeennjjaaddii ppeellaannggggaann..

77)) DDaallaamm sseekkttoorr sswwaassttaa ppeerrssaaiinnggaann ((kkoommppeettiissii)) mmeerruuppaakkaann iinnssttrruummeenntt ppaassaarr,,
sseeddaannggkkaann ddaallaamm sseekkttoorr ppuubblliikk ttiinnddaakkaann kkoolleekkttiiff mmeennjjaaddii iinnssttrruummeenntt ppeemmeerriinnttaahhaann..
SSaannggaatt ssuulliitt bbaaggii ppeemmeerriinnttaahh uunnttuukk mmeemmeennuuhhii kkeeiinnggiinnaann ddaann kkeeppuuaassaann ttiiaapp--ttiiaapp
oorraanngg ddaann yyaanngg mmuunnggkkiinn ddiillaakkuukkaann aaddaallaahh ppeemmeennuuhhaann kkeeiinnggiinnaann kkoolleekkttiiff..

PPaaddaa ppeennddeekkaattaann mmaannaajjeerriiaalliissmmee,, ffuunnggssii--ffuunnggssii ssttrraatteeggiikk sseeppeerrttii ppeerruummuussaann

ssttrraatteeggii,, ppeerreennccaannaaaann ssttrraatteeggiikk,, ddaann ppeemmbbuuaattaann pprrooggrraamm mmeerruuppaakkaann hhaall yyaanngg hhaarruuss

ddiillaakkuukkaann oolleehh mmaannaajjeerr ppuubblliikk.. MMaannaajjeerriiaalliissmmee sseekkttoorr ppuubblliikk bbeerroorriieennttaassii ppaaddaa

ppeemmeennuuhhaann ttuujjuuaann,, ppeennccaappaaiiaann vviissii ddaann mmiissii oorrggaanniissaassii yyaanngg ssiiffaatt ppeemmeennuuhhaannnnyyaa

jjaannggkkaa ppaannjjaanngg ((MMaahhmmuuddii,, 22001100::3377)).. UUnnttuukk mmeewwuujjuuddkkaann ppeerruubbaahhaann mmeennuujjuu ssiisstteemm

mmaannaajjeemmeenn ppuubblliikk yyaanngg bbeerroorriinnttaassii ppaaddaa kkeeppeennttiinnggaann ppuubblliikk ddaann lleebbiihh fflleekkssiibbeell,, AAlliissoonn

ddaallaamm MMaahhmmuuddii ((22001100::3377)) mmeennggiiddeennttiiffiikkaassiikkaann aaddaa sseettiiddaakknnyyaa ttiiggaa ffuunnggssii mmaannaajjeemmeenn

yyaanngg sseeccaarraa uummuumm bbeerrllaakkuu ddii sseekkttoorr ppuubblliikk mmaauuppuunn sswwaassttaa,, yyaaiittuu::



11.. FFuunnggssii ssttrraatteeggii,, mmeelliippuuttii::
aa)) PPeenneettaappaann ttuujjuuaann ddaann pprriioorriittaass oorrggaanniissaassii;;
bb)) mmeemmbbuuaatt rreennccaannaa ooppeerraassiioonnaall uunnttuukk mmeennccaappaaii ttuujjuuaann..

22.. FFuunnggssii mmaannaajjeemmeenn kkoommppoonneenn iinntteerrnnaall,, mmeelliippuuttii::
aa)) PPeennggoorrggaanniissaassiiaann ddaann ppeennyyuussuunnaann ssttaaff;;
bb)) ppeennggaarraahhaann ddaann mmaannaajjeemmeenn ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa;;
cc)) ppeennggeennddaalliiaann kkiinneerrjjaa..

33.. FFuunnggssii mmaannaajjeemmeenn kkoonnssttiittuueenn eekksstteerrnnaall,, mmeelliippuuttii::
aa)) HHuubbuunnggaann ddeennggaann uunniitt eekksstteerrnnaall oorrggaanniissaassii;;
bb)) HHuubbuunnggaann ddeennggaann oorrggaanniissaassii llaaiinn;;
cc)) HHuubbuunnggaann ddeennggaann ppeerrss ddaann ppuubblliikk..

22..44.. KKoonnsseepp KKaarraakktteerriissttiikk PPeekkeerrjjaaaann

TTeeoorrii ddaallaamm kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann mmeerruuppaakkaann uurraaiiaann kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann

ddaarrii ssuuaattuu ppeekkeerrjjaaaann tteerrtteennttuu.. KKoonnsseepp ddaarrii kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann ddiiddaassaarrii oolleehh aaddaannyyaa

ssuuaattuu ppoollaa ppiikkiirr bbaaggaaiimmaannaa ccaarraa mmeemmbbuuaatt sseessuuaattuu mmeemmiilliikkii ssiiffaatt yyaanngg ddaappaatt

mmeenniinnggkkaattkkaann ppeenniinnggkkaattaann tteerrhhaaddaapp kkeemmaammppuuaann kkeerrjjaa ddaann kkeeppuuaassaann kkeerrjjaa sseerrttaa

ppeennuurruunnaann ttiinnggkkaatt kkeemmaannggkkiirraann ddaann kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann tteerrtteennttuu,, sseessuuaaii kkeebbuuttuuhhaann

iinnddiivviidduu tteennttuu ddaappaatt mmeemmbbeerriikkaann kkeeppuuaassaann ppaaddaa pprroosseess sseellaannjjuuttnnyyaa ddaappaatt

mmeemmppeennggaarruuhhii mmoottiivvaassii kkeerrjjaa.. TTeeoorrii iinnii hhaannyyaa mmeelliibbaattkkaann aassppeekk ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg

bbeerrffuunnggssii sseebbaaggaaii ppeennddoorroonngg mmoottiivvaassii bbaaggii iinnddiivviidduu yyaanngg mmeennggeerrjjaakkaann ssuuaattuu ppeekkeerrjjaaaann

sseeccaarraa eeffeekkttiiff ddaann eeffiissiieenn..

MMeennuurruutt MMoorrggeessoonn aanndd HHuummpphhrreeyy ((22000066::5566)) mmeennddeeffiinniissiikkaann kkaarraakktteerriissttiikk

ppeekkeerrjjaaaann sseebbaaggaaii ccaarraa yyaanngg ddiillaakkuukkaann uunnttuukk mmeennyyeelleessaaiikkaann ssuuaattuu ppeekkeerrjjaaaann sseerrttaa

ccaakkuuppaann ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg ddiibbeerriikkaann.. MMeennuurruutt GGuunnaassttrrii ((22001122::3322)) kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann

aaddaallaahh ssiiffaatt aattaauu ttuuggaass yyaanngg mmeelliippuuttii ttaanngggguunngg jjaawwaabb,, mmaaccaamm ttuuggaass ddaann ttiinnggkkaatt

kkeeppuuaassaann yyaanngg ddiirraassaakkaann ddaarrii ppeekkeerrjjaaaann iittuu sseennddiirrii.. PPeekkeerrjjaaaann yyaanngg sseeccaarraa iinnssttrriinnssiikk

mmeemmbbeerriikkaann kkeeppuuaassaann aakkaann lleebbiihh mmeemmoottiivvaassii bbaaggii kkeebbaannyyaakkaann oorraanngg ddaann ppaaddaa

ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg ttiiddaakk mmeemmuuaasskkaann.. MMeennuurruutt RReessttaannttoo ((22001111::9900)) kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann



mmeerruuppaakkaann ddiimmeennssii iinnttii ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg bbeerriissii ssiiffaatt--ssiiffaatt ttuuggaass yyaanngg aaddaa ddaallaamm ssuuaattuu

ppeekkeerrjjaaaann.. MMeennuurruutt RReessttaannttoo ((22001111::1122)) jjuuggaa mmeenneeggaasskkaann bbaahhwwaa kkaarraakktteerriissttiikk

ppeekkeerrjjaaaann aaddaallaahh aattrriibbuutt-- aattrriibbuutt ttuuggaass bbeerrssiiffaatt yyaanngg aaddaa ddaallaamm ppeekkeerrjjaaaann..

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..

MMeennuurruutt SSiimmaammoorraa,, ((22001100::9922)) kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann ((JJoobb cchhaarraacctteerriissttiiccss))

mmeerruuppaakkaann ssuuaattuu ppeennddeekkaattaann tteerrhhaaddaapp ppeemmeerrkkaayyaaaann ppeekkeerrjjaann ((jjoobb eennrriicchhmmeenntt))..

PPrrooggrraamm ppeemmeerrkkaayyaaaann ppeekkeerrjjaaaann ((jjoobb eennrriicchhmmeenntt)) bbeerruussaahhaa mmeerraannccaanngg ppeekkeerrjjaaaann

ddeennggaann ccaarraa mmeemmbbaannttuu ppaarraa ppeemmaannggkkuu jjaabbaattaann mmeemmuuaasskkaann kkeebbuuttuuhhaann mmeerreekkaa aakkaann

ppeerrttuummbbuuhhaann,, ppeennggaakkuuaann,, ddaann ttaanngggguunngg jjaawwaabb.. PPeemmeerrkkaayyaaaann ppeekkeerrjjaaaann

mmeennaammbbaahhkkaann ssuummbbeerr kkeeppuuaassaann kkeeppaaddaa ppeekkeerrjjaaaann.. MMeettooddee iinnii mmeenniinnggkkaattkkaann

ttaanngggguunngg jjaawwaabb,, oottoonnoommii,, ddaann kkeennddaallii.. PPeennaammbbaahhaann eelleemmeenn tteerrsseebbuutt kkeeppaaddaa

ppeekkeerrjjaaaann kkaaddaannggkkaallaa ddiisseebbuutt ppeemmuuaattaann kkeerrjjaa sseeccaarraa vveerrttiikkaall ((vveerrttiiccaall jjoobb llooaaddiinngg))..

PPeemmeerrkkaayyaaaann ppeekkeerrjjaaaann ((jjoobb eennrriicchhmmeenntt)) iittuu sseennddiirrii mmeerruuppaakkaann ssaallaahh ssaattuu ddaarrii tteekknniikk

ddeessaaiinn ppeekkeerrjjaaaann,,

SSiimmaammoorraa ((22001100::9900)) mmeennggaattaakkaann tteerrddaappaatt lliimmaa ((55)) ddiimmeennssii uunnttuukk mmeenngguukkuurr

kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg ddiikkeemmuukkaakkaann ddaallaamm mmooddeell iinnii,, yyaaiittuu::

11)) VVaarriiaassii kkeetteerraammppiillaann ((sskkiillll vvaarriieettyy)),, yyaaiittuu ssuuaattuu ttiinnggkkaatt kkeerraaggaammaann kkeetteerraammppiillaann yyaanngg
ddiibbuuttuuhhkkaann ppeekkeerrjjaa uunnttuukk mmeellaakkssaannaakkaann bbeerrbbaaggaaii kkeeggiiaattaann ddaallaamm ssuuaattuu ppeekkeerrjjaaaann..



JJiikkaa ssuuaattuu ppeekkeerrjjaaaann mmeenngghhaarruusskkaann sseesseeoorraanngg mmeenngggguunnaakkaann sseemmaakkiinn bbaannyyaakk
kkeettrraammppiillaann,, mmaakkaa ppeekkeerrjjaaaann iittuu ddiirraassaakkaann sseemmaakkiinn bbeerraarrttii..

22)) IIddeennttiittaass ttuuggaass ((ttaasskk iiddeennttiittyy)),, yyaaiittuu ssuuaattuu ttiinnggkkaatt ppeennyyeelleessaaiiaann ppeekkeerrjjaaaann sseeccaarraa
mmeennyyeelluurruuhh sseerrttaa ttaahhaappaann ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg tteerrlliihhaatt jjeellaass.. SSeesseeoorraanngg aakkaann lleebbiihh
mmeenngghhaarrggaaii ppeekkeerrjjaaaannnnyyaa jjiikkaa ppeekkeerrjjaaaann ddiillaakkuukkaann sseeccaarraa mmeennyyeelluurruuhh,, ddaann bbuukkaann
mmeerruuppaakkaann sseebbaaggiiaann kkeecciill ddaarrii kkeesseelluurruuhhaann ppeekkeerrjjaaaann..

33)) MMaakknnaa ttuuggaass ((ttaasskk ssiiggnniiffiiccaannccee)),, yyaaiittuu ssuuaattuu ddaammppaakk yyaanngg ddiittiimmbbuullkkaann ppeekkeerrjjaaaann
bbaaggii kkeehhiidduuppaann sseesseeoorraanngg ddaallaamm oorrggaanniissaassii aattaauu mmaassyyaarraakkaatt lluuaass.. PPeekkeerrjjaaaann aakkaann
tteerraassaa lleebbiihh bbeerraarrttii jjiikkaa mmeenniimmbbuullkkaann ddaammppaakk ppeennttiinngg bbaaggii ffiissiikk aattaauu mmeennttaall oorraanngg
llaaiinn..

44)) OOttoonnoommii ((aauuttoonnoommyy)),, yyaaiittuu ttiinnggkkaatt kkeelleelluuaassaaaann yyaanngg ddiimmiilliikkii ppeekkeerrjjaa uunnttuukk
mmeenneennttuukkaann jjaaddwwaall sseerrttaa pprroosseedduurr yyaanngg ddiigguunnaakkaann ddaallaamm bbeekkeerrjjaa.. JJiikkaa oottoonnoommii
yyaanngg ddiibbeerriikkaann kkeeppaaddaa sseesseeoorraanngg mmaakkiinn bbeessaarr,, mmaakkaa ttiimmbbuull rraassaa ttaanngggguunngg jjaawwaabb
aattaass kkeebbeerrhhaassiillaann aattaauu kkeeggaaggaallaann ppeekkeerrjjaaaann..

55)) UUmmppaann bbaalliikk ppeekkeerrjjaaaaaann ((ffeeeeddbbaacckk)),, yyaaiittuu iinnffoorrmmaassii llaannggssuunngg ddaann jjeellaass ddaarrii ppiihhaakk
llaaiinn mmeennggeennaaii eeffeekkttiivviittaass ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg ddiillaakkuukkaann.. JJiikkaa uummppaann bbaalliikk sseemmaakkiinn
bbeessaarr,, sseeoorraanngg ppeekkeerrjjaa aakkaann mmeennggeettaahhuuii iinnffoorrmmaassii tteennttaanngg hhaassiill kkeerrjjaa yyaanngg
ddiillaakkuukkaann sseehhiinnggggaa mmeenniimmbbuullkkaann ppeerraassaaaann ppuuaass aattaauu ttiinnddaakkaann eevvaalluuaassii..

22..55.. KKoonnsseepp KKoommppeetteennssii

KKoommppeetteennssii sseebbaaggaaii kkeemmaammppuuaann sseesseeoorraanngg uunnttuukk mmeenngghhaassiillkkaann ppaaddaa ttiinnggkkaatt

yyaanngg mmeemmuuaasskkaann ddiitteemmppaatt kkeerrjjaa tteerrmmaassuukk ddiiaannttaarraannyyaa sseesseeoorraanngg uunnttuukk mmeennttrraassffeerr

ddaann mmeennggaapplliikkaassiikkaann kkeetteerraammppiillaann ddaann ppeennggeettaahhuuaann tteerrsseebbuutt ddaallaamm ssiittuuaassii yyaanngg bbaarruu..

((MMaannooppoo,, 22001111::3344)) KKoommppeetteennssii tteerrddiirrii ddaarrii 55 ((lliimmaa)) ttiippee kkaarraakktteerriissttiikk,, yyaaiittuu mmoottiiff

((kkeemmaauuaann kkoonnssiisstteenn sseekkaalliigguuss mmeennjjaaddii sseebbaabb ddaarrii ttiinnddaakkaann)),, ffaakkttoorr bbaawwaaaann ((kkaarraakktteerr

ddaann rreessppoonn yyaanngg kkoonnssiisstteenn)),, kkoonnsseepp ddiirrii ((ggaammbbaarraann ddiirrii)),, ppeennggeettaahhuuaann ((iinnffoorrmmaassii ddaallaamm

bbiiddaanngg tteerrtteennttuu)) ddaann kkeetteerraammppiillaann ((kkeemmaammppuuaann uunnttuukk mmeellaakkssaannaakkaann ttuuggaass))..

HHaall iinnii sseejjaallaann ddeennggaann ppeennddaappaatt BBeecckkeerr ddaann UUllrriicchh ddaallaamm SSuuppaarrnnoo ((22001122::9900))

bbaahhwwaa ccoommppeetteennccyy rreeffeerrss ttoo aann iinnddiivviidduuaall’’ss kknnoowwlleeddggee,, sskkiillll,, aabbiilliittyy oorr ppeerrssoonnaalliittyy

cchhaarraacctteerriissttiiccss tthhaatt ddiirreeccttllyy iinnfflluueennccee jjoobb ppeerrffoorrmmaannccee.. AArrttiinnyyaa,, kkoommppeetteennssii

mmeennggaanndduunngg aassppeekk--aassppeekk ppeennggeettaahhuuaann,, kkeettrraammppiillaann ((kkeeaahhlliiaann)) ddaann kkeemmaammppuuaann

aattaauuppuunn kkaarraakktteerriissttiikk kkeepprriibbaaddiiaann yyaanngg mmeemmppeennggaarruuhhii kkiinneerrjjaa.. PPeennggeerrttiiaann kkoommppeetteennssii



yyaanngg ddiikkeemmuukkaakkaann oolleehh ppaarraa aahhllii,, mmeennuurruutt WWiibboowwoo ((22001100::7788)) mmeennggeemmuukkaakkaann bbaahhwwaa

ssuuaattuu kkeemmaammppuuaann uunnttuukk mmaallaakkssaannaakkaann aattaauu mmeellaakkuukkaann ssuuaattuu ppeekkeerrjjaaaann aattaauu ttuuggaass

yyaanngg ddiillaannddaassii aattaass kkeetteerraammppiillaann ddaann ppeennggeettaahhuuaann sseerrttaa ddiidduukkuunngg oolleehh ssiikkaapp kkeerrjjaa

yyaanngg ddiittuunnttuutt oolleehh ppeekkeerrjjaaaann iittuu tteerrsseebbuutt.. PPeenngguukkuurraann kkoommppeetteennssii hhaarruuss ddiillaakkuukkaann gguunnaa

mmeennggeettaahhuuii ttiinnggkkaatt ppeennccaappaaiiaann sseessuuaaii ddeennggaann ssttaannddaarr kkoommppeetteennssii yyaanngg ddiitteettaappkkaann,,

sseehhiinnggggaa ppaaddaa aakkhhiirrnnyyaa tteerrddaappaatt kkeeppuuttuussaann aappaakkaahh ppeeggaawwaaii yyaanngg bbeerrssaannggkkuuttaann

bbeerrkkoommppeetteenn aattaauu ttiiddaakk bbeerrkkoommppeetteenn ddaallaamm jjaabbaattaann ppeekkeerrjjaaaann tteerrsseebbuutt..

MMeennuurruutt MMaannooppoo,, ((22001111::3344)) ppeenniillaaiiaann kkoommppeetteennssii aattaauu mmooddeell kkoommppeetteennssii aaddaallaahh

mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii kkeeaahhlliiaann,, ppeennggeettaahhuuaann ddaann kkaarraakktteerriissttiikk pprriibbaaddii yyaanngg ddiibbuuttuuhhkkaann uunnttuukk

mmeennccaappaaii kkiinneerrjjaa tteerrbbaaiikk ddaallaamm ppeekkeerrjjaaaannyyaa.. PPeenniillaaiiaann kkoommppeetteennssii iinnii ddiillaakkuukkaann

ddeennggaann mmeemmaassttiikkaann ppaarraa ppeeggaawwaaii mmeennddaappaattkkaann ppeellaattiihhaann ddaann ppeennggeemmbbaannggaann yyaanngg

ddiippeerrlluukkaann uunnttuukk mmeerreeaalliissaassiikkaann ddaann mmeenniinnggkkaattkkaann ppootteennssii yyaanngg ddiimmiilliikkii.. PPeenniillaaiiaann

kkoommppeetteennssii ddiiaapplliikkaassiikkaann ppaaddaa ssuuaattuu oorrggaanniissaassii yyaanngg ddiillaakkuukkaann ppaaddaa ssaaaatt oorrggaanniissaassii

aakkaann mmeemmuuttuusskkaann kkrriitteerriiaa kkeessuukksseessaann yyaanngg tteeppaatt ddaann mmeenngghhuubbuunnggkkaannnnyyaa ddeennggaann

kkeemmaammppuuaann yyaanngg ddiibbuuttuuhhkkaann oolleehh sseesseeoorraanngg ppeeggaawwaaii uunnttuukk mmeellaakkssaannaakkaann

ppeekkeerrjjaaaannnnyyaa.. PPeellaakkssaannaaaann ppeenniillaaiiaann kkoommppeetteennssii ddeennggaann ccaarraa mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii aassppeekk--

aassppeekk yyaanngg mmeemmbbeerrii kkoonnttrriibbuussii tteerrhhaaddaapp kkeessuukksseessaann yyaanngg ddiiccaappaaii oolleehh ppeeggaawwaaii yyaanngg

mmeenngghhaassiillkkaann kkiinneerrjjaa tteerrbbaaiikk ddiiddaallaamm oorrggaanniissaassii tteerrsseebbuutt.. DDaarrii ppeennggeerrttiiaann kkoommppeetteennssii

tteerrsseebbuutt ddii aattaass,, tteerrlliihhaatt bbaahhwwaa ffookkuuss kkoommppeetteennssii aaddaallaahh uunnttuukk mmeemmaannffaaaattkkaann

ppeennggeettaahhuuaann ddaann kkeettrraammppiillaann kkeerrjjaa gguunnaa mmeennccaappaaii kkiinneerrjjaa ooppttiimmaall..

BBeerrbbaaggaaii ppeennddaappaatt tteerrsseebbuutt ddaappaatt ddiippaahhaammii bbaahhwwaa kkoommppeetteennssii mmeennuunnjjuukk ppaaddaa

kkiinneerrjjaa sseesseeoorraanngg ddaallaamm ssuuaattuu ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg bbiissaa ddiilliihhaatt ddaarrii ppiikkiirraann,, ssiikkaapp,, ddaann



ppeerriillaakkuu.. LLeebbiihh llaannjjuutt MMaannooppoo ((22001111::3388)),, mmeemmbbaaggii 55 ((lliimmaa)) kkaarraakktteerriissttiikk kkoommppeetteennssii

ddaappaatt ddiiuukkuurr mmeellaalluuii::

11)) MMoottiiff,, yyaaiittuu sseessuuaattuu yyaanngg oorraanngg ppiikkiirrkkaann ddaann iinnggiinnkkaann yyaanngg mmeennyyeebbaabbkkaann sseessuuaattuu..
22)) SSiiffaatt,, yyaaiittuu kkaarraakktteerriittiikk ffiissiikk ttaannggggaappaann kkoonnssiisstteenn tteerrhhaaddaapp ssiittuuaassii..
33)) KKoonnsseepp ddiirrii,, yyaaiittuu ssiikkaapp,, nniillaaii,, ddaann iimmaaggee ddaarrii sseessoorraanngg..
44)) PPeennggeettaahhuuaann,, yyaaiittuu iinnffoorrmmaassii yyaanngg ddiimmiilliikkii sseesseeoorraanngg ddaallaamm bbiiddaanngg tteerrtteennttuu..
55)) KKeettrraammppiillaann,, yyaaiittuu kkeemmaammppuuaann uunnttuukk mmeellaakkuukkaann ttuuggaass--ttuuggaass yyaanngg bbeerrkkaaiittaann
ddeennggaann ffiissiikk ddaann mmeennttaall

SSeekkaallii oorrggaanniissaassii tteellaahh bbeerrhhaassiill mmeennddiiffiinniissiikkaann kkoommppeetteennssii yyaanngg ddiippeerrlluukkaann uunnttuukk

ssuuaattuu ppeekkeerrjjaaaann aattaauu jjaabbaattaann tteerrtteennttuu,, ssaannggaatt mmuunnggkkiinn bbaaggii ppeeggaawwaaii iittuu sseennddiirrii ddaann

ppiihhaakk llaaiinn yyaanngg tteerrkkaaiitt uunnttuukk mmeenniillaaii aappaakkaahh kkoommppeetteennssii ppeeggaawwaaii tteellaahh sseessuuaaii ddeennggaann

kkeebbuuttuuhhaann oorrggaanniissaassii,, bbaaiikk kkeebbuuttuuhhaann mmaassaa kkiinnii mmaauuppuunn mmaassaa yyaanngg aakkaann ddaattaanngg..

PPeenniillaaiiaann kkoommppeetteennssii ppeeggaawwaaii iinnii ddaappaatt ddiillaakkuukkaann ddeennggaann ccaarraa--ccaarraa bbeerriikkuutt::

11)) PPeenniillaaiiaann sseennddiirrii ((SSeellff--aasssseessssmmeenntt)).. DDeennggaann mmeettooddee ppeenniillaaiiaann sseennddiirrii,, ddiibbuuttuuhhkkaann
aaddaannyyaa iinnddiikkaattoorr--iinnddiikkaattoorr pprriillaakkuu yyaanngg ddaappaatt ddiigguunnaakkaann sseebbaaggaaii ssttaannddaarr uunnttuukk
mmeenniillaaii ppeerrffoorrmmaannccee ttiinnggkkaatt kkoommppeetteennssii aattaauu ppeenngguuaassaaaann uunnttuukk jjaabbaattaann aattaauu ffuunnggssii
tteerrtteennttuu.. DDii ssiinnii ppeenniillaaiiaann ppeerrffoorrmmaannccee mmeenngggguunnaakkaann ttiinnggkkaatt sseekkaallaa yyaanngg uummuumm
sseeppeerrttii sskkaallaa lliimmaa lleevveell aattaauu sseekkaallaa mmuullaaii ddaarrii ttiiddaakk ppeerrnnaahh hhiinnggggaa sseellaalluu.. HHaassiill
ppeenniillaaiiaann tteerrsseebbuutt aakkaann ddiikkoommppiillaassii ddaann ddiibbuuaattkkaann llaappoorraannnnyyaa,, ddii mmaannaa llaappoorraann
tteerrsseebbuutt mmeemmuuaatt hhaassiill--hhaassiill ppeenniillaaiiaann sseemmuuaa kkoommppeetteennssii,, mmeennjjeellaasskkaann kkeekkuuaattaann--
kkeekkuuaattaann yyaanngg ddiimmiilliikkii ppeeggaawwaaii ddaann jjuuggaa kkoommppeetteennssii--kkoommppeetteennssii ppeeggaawwaaii yyaanngg
kkiirraannyyaa mmeemmeerrlluukkaann ppeenniinnggkkaattaann.. IInnffoorrmmaassii yyaanngg aaddaa ddaallaamm llaappoorraann iinnii sseellaannjjuuttnnyyaa
aakkaann ddiigguunnaakkaann uunnttuukk ppeerrttiimmbbaannggaann ppeennggeemmbbaannggaann rreennccaannaa ppeellaattiihhaann ppeeggaawwaaii..

22)) PPeenniillaaiiaann bbeerrbbaaggaaii ssuummbbeerr//336600 ddeerraajjaatt.. CCaarraa mmuullttii--ssoouurrccee aattaauu uummppaann bbaalliikk 336600
ddeerraajjaatt hhaammppiirr mmiirriipp ddeennggaann sseellff--aasssseessssmmeenntt pprroocceessss kkeeccuuaallii jjuummllaahh ppeenniillaaii
((eevvaalluuaattoorr)),, ddii mmaannaa mmeettooddee iinnii mmeemmeerrlluukkaann lleebbiihh ddaarrii ssaattuu ppeenniillaaii.. CCaarraa iinnii ppaalliinngg
ttiiddaakk mmeemmaassuukkkkaann uunnssuurr ppeenniillaaiiaann ppeeggaawwaaii sseejjaawwaatt ddaann aattaassaann mmeerreekkaa,, ddaann ddaappaatt
jjuuggaa ddiimmaassuukkkkaann ppeenniillaaiiaann ddaarrii ppiihhaakk--ppiihhaakk kkeeppaaddaa ssiiaappaa ppeeggaawwaaii bbeerriinntteerraakkssii
((aannggggoottaa ttiimm,, kklliieenn,, ddaann sseebbaaggaaiinnyyaa))..

33)) PPeenniillaaiiaann mmeellaalluuii mmeettooddee llaaiinnnnyyaa.. PPeenniillaaiiaann kkoommppeetteennssii ddaappaatt ddiillaakkuukkaann mmeellaalluuii
bbeerrbbaaggaaii mmeettooddee,, tteerrmmaassuukk mmeettooddee--mmeettooddee yyaanngg bbiiaassaannyyaa ddiigguunnaakkaann ppaaddaa pprroosseess
sseelleekkssii sseeppeerrttii:: iinntteerrvviiuu pprriillaakkuu bbeerrbbaassiiss kkoommppeetteennssii ((ccoommppeetteennccyy--bbaasseedd bbeehhaavviioouurraall
iinntteerrvviieewwss)),, iinn--bbaasskkeettss,, rroollee--ppllaayyss aanndd ssiimmuullaattiioonnss,, ttrraacckk rreeccoorrdd // ppoorrttffoolliioo
rreevviieewwss,,ddaann sseebbaaggaaiinnyyaa.. SSeellaaiinn iittuu,, ppeenniillaaiiaann ffoorrmmaall sseerriinngg ddiimmaassuukkkkaann sseebbaaggaaii
kkoommppoonneenn pprrooggrraamm ppeennggeemmbbaannggaann ppeeggaawwaaii yyaanngg bbeerrttuujjuuaann mmeenniillaaii kkeeaahhlliiaann aattaauu
kkoommppeetteennssii ddaassaarr yyaanngg ddiimmiilliikkii ppeeggaawwaaii yyaanngg aakkaann mmeennggiikkuuttii pprrooggrraamm
ddiikkllaatt,, pprrooggrreess sseellaammaa mmeennggiikkuuttii ddiikkllaatt aattaauu ttiinnggkkaatt kkeessuukksseessaann mmeerreekkaa ddiiaakkhhiirr
pprrooggrraamm ddiikkllaatt.. ((WWiibboowwoo,, 22001100::8800))



22..66.. KKoonnsseepp KKiinneerrjjaa

MMeennuurruutt tteeoorrii ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa,, kkiinneerrjjaa mmeerruuppaakkaann hhaassiill yyaanngg tteellaahh ddiiccaappaaii

ddaarrii yyaanngg tteellaahh ddiillaakkuukkaann,, ddiikkeerrjjaakkaann sseesseeoorraanngg ddaallaamm mmeellaakkssaannaakkaann kkeerrjjaa aattaauu ttuuggaass..

KKiinneerrjjaa aaddaallaahh hhaassiill aattaauu ttiinnggkkaatt kkeebbeerrhhaassiillaann sseesseeoorraanngg sseeccaarraa kkeesseelluurruuhhaann sseellaammaa

ppeerriiooddee tteerrtteennttuu ddii ddaallaamm mmeellaakkssaannaakkaann ttuuggaass ddiibbaannddiinnggkkaann ddeennggaann bbeerrbbaaggaaii

kkeemmuunnggkkiinnaann,, sseeppeerrttii ssttaannddaarr hhaassiill kkeerrjjaa,, ttaarrggeett aattaauu ssaassaarraann aattaauu kkrriitteerriiaa yyaanngg tteellaahh

ddiitteennttuukkaann tteerrlleebbiihh ddaahhuulluu ddaann tteellaahh ddiisseeppaakkaattii bbeerrssaammaa..

IIssttiillaahh kkiinneerrjjaa aattaauu pprreessttaassii kkeerrjjaa sseebbeennaarrnnyyaa ppeennggaalliihh bbaahhaassaa ddaarrii bbaahhaassaa

IInnggggrriiss ppeerrffoorrmmaannccee.. KKaammuuss TThhee NNeeww WWeebbsstteerr DDiiccttiioonnaarryy ddaallaamm RRuukkyy ((22001133::1122)),, aaddaa

ttiiggaa aarrttii bbaaggii kkaattaa ppeerrffoorrmmaannccee yyaaiittuu:: 11)) ppeerrffoorrmmaannccee aaddaallaahh pprreessttaassii yyaanngg ddiigguunnaakkaann

ddaallaamm kkoonntteekkss aattaauu kkaalliimmaatt mmiissaallnnyyaa mmoobbiill yyaanngg ssaannggaatt cceeppaatt,, 22)) ppeerrffoorrmmaannccee aaddaallaahh

ppeerrttuunnjjuukkaann yyaanngg bbiiaassaannyyaa ddiigguunnaakkaann ddaallaamm kkaalliimmaatt ffoollkk ddaannccee ppeerrffoorrmmaannccee aattaauu

ppeerrttuunnjjuukkaann ttaarriiaann--ttaarriiaann rraakkyyaatt,, 33)) ppeerrffoorrmmaannccee aaddaallaahh ppeellaakkssaannaaaann ttuuggaass mmiissaallnnyyaa

ddaallaamm kkaalliimmaatt IInn ppeerrffoorrmmiinngg hhiiss//hheerr dduuttiieess..

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 GGoommeess ((22001111::8899)) bbaahhwwaa PPeerrffoorrmmaannccee mmeerruuppaakkaann ccaattaattaann oouuttccoommee

yyaanngg ddiihhaassiillkkaann ddaarrii ffuunnggssii ssuuaattuu ppeekkeerrjjaaaann tteerrtteennttuu aattaauu kkeeggiiaattaann sseellaammaa ssuuaattuu ppeerriiooddee

wwaakkttuu tteerrtteennttuu.. BBeerrddaassaarrkkaann ppeennggeerrttiiaann ddii aattaass ddaappaatt ddiikkaattaakkaann bbaahhwwaa ppeerrffoorrmmaannccee

aattaauu pprreessttaassii aaddaallaahh hhaassiill aattaauu aappaa yyaanngg kkeelluuaarr ((oouuttccoommeess)) ddaarrii sseebbuuaahh ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg

tteellaahh ppeeggaawwaaii llaakkuukkaann ddaarrii ssuuaattuu ffuunnggssii ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg tteellaahh ddiitteettaappkkaann oolleehh oorrggaanniissaassii



aattaauu kkoonnttrriibbuussii mmeerreekkaa ppaaddaa oorrggaanniissaassii ppaaddaa ssuuaattuu ppeerriiooddee wwaakkttuu yyaanngg tteellaahh ddiitteettaappkkaann

oolleehh oorrggaanniissaassii tteerrsseebbuutt

MMeennuurruutt SSuuttaarrttoo ((22001111::1100)) mmeennddeeffiinniissiikkaann kkiinneerrjjaa sseebbaaggaaii hhaassiill ddaarrii uussaahhaa

sseesseeoorraanngg yyaanngg ddiiccaappaaii ddeennggaann aaddaannyyaa kkeemmaammppuuaann ddaann ppeerrbbuuaattaann ddaallaamm ssiittuuaassii

tteerrtteennttuu.. JJaaddii pprreessttaassii kkeerrjjaa mmeerruuppaakkaann hhaassiill kkeetteerrkkaaiittaann aannttaarraa uussaahhaa,, kkeemmaammppuuaann ddaann

ppeerrsseeppssii ttuuggaass.. UUssaahhaa mmeerruuppaakkaann hhaassiill mmoottiivvaassii yyaanngg mmeennuunnjjuukkkkaann jjuummllaahh eenneerrggii ((ffiissiikk

aattaauu mmeennttaall)) yyaanngg ddiigguunnaakkaann oolleehh iinnddiivviidduu ddaallaamm mmeennjjaallaannkkaann ssuuaattuu ttuuggaass.. SSeeddaannggkkaann

kkeemmaammppuuaann mmeerruuppaakkaann kkaarraakktteerriissttiikk iinnddiivviidduu yyaanngg ddiigguunnaakkaann ddaallaamm mmeennjjaallaannkkaann

ssuuaattuu ppeekkeerrjjaaaann.. PPeerrsseeppssii ttuuggaass mmeerruuppaakkaann ppeettuunnjjuukk ddii mmaannaa iinnddiivviidduu ppeerrccaayyaa bbaahhwwaa

mmeerreekkaa ddaappaatt mmeewwuujjuuddkkaann uussaahhaa--uussaahhaa mmeerreekkaa ddaallaamm ppeekkeerrjjaaaann..

KKiinneerrjjaa mmeerruuppaakkaann ppeerrbbaannddiinnggaann hhaassiill kkeerrjjaa yyaanngg ddiiccaappaaii oolleehh ppeeggaawwaaii ddeennggaann

ssttaannddaarr yyaanngg tteellaahh ddiitteennttuukkaann.. KKiinneerrjjaa hhaassiill yyaanngg ddiiccaappaaii oolleehh ppeeggaawwaaii ddeennggaann ssttaannddaarr

yyaanngg ddiitteennttuukkaann.. KKiinneerrjjaa jjuuggaa bbeerraarrttii hhaassiill yyaanngg ddiiccaappaaii oolleehh sseesseeoorraanngg bbaaiikk kkuuaannttiittaass

mmaauuppuunn kkuuaalliittaass sseessuuaaii ddeennggaann ttaanngggguunngg jjaawwaabb yyaanngg ddiibbeerriikkaann kkeeppaaddaannyyaa.. KKiinneerrjjaa

sseesseeoorraanngg ddiippeennggaarruuhhii oolleehh ttiinnggkkaatt ppeennddiiddiikkaann,, iinniissiiaattiiff,, ppeennggaallaammaann kkeerrjjaa ddaann mmoottiivvaassii

ppeeggaawwaaii.. HHaassiill kkeerrjjaa sseesseeoorraanngg aakkaann mmeemmbbeerriikkaann uummppaann bbaalliikk bbaaggii oorraanngg iittuu sseennddiirrii

uunnttuukk sseellaalluu aakkttiiff mmeellaakkuukkaann kkeerrjjaannyyaa sseeccaarraa bbaaiikk ddaann ddiihhaarraappkkaann aakkaann mmeenngghhaassiillkkaann

mmuuttuu ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg bbaaiikk ((MMaassrruukkhhiinn aatt..aall,, 22001133::8877))..

KKiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii mmeerruuppaakkaann ssuuaattuu hhaassiill yyaanngg ddiiccaappaaii oolleehh ppeeggaawwaaii tteerrsseebbuutt

ddaallaamm ppeekkeerrjjaaaannnnyyaa mmeennuurruutt kkrriitteerriiaa tteerrtteennttuu yyaanngg bbeerrllaakkuu uunnttuukk ssuuaattuu ppeekkeerrjjaaaann

tteerrtteennttuu.. MMeennuurruutt RRoobbbbiinnss ((22001111::221111)) kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii aaddaallaahh ffuunnggssii ddaarrii iinntteerraakkssii

aannttaarraa kkeemmaammppuuaann ddaann mmoottiivvaassii.. DDaallaamm ssttuuddii mmaannaajjeemmeenn kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii aaddaa hhaall

yyaanngg mmeemmeerrlluukkaann ppeerrttiimmbbaannggaann yyaanngg ppeennttiinngg sseebbaabb kkiinneerrjjaa iinnddiivviidduu sseeoorraanngg ppeeggaawwaaii



ddaallaamm oorrggaanniissaassii mmeerruuppaakkaann bbaaggiiaann ddaarrii kkiinneerrjjaa oorrggaanniissaassii ddaann ddaann ddaappaatt mmeenneennttuukkaann

kkiinneerrjjaa ddaarrii oorrggaanniissaassii tteerrsseebbuutt..

KKiinneerrjjaa mmeerruuppaakkaann ssuuaattuu hhaall yyaanngg ppeennttiinngg uunnttuukk mmeennggaattuurr kkeebbeerrhhaassiillaann ssuuaattuu

oorrggaanniissaassii ddaallaamm mmeennccaappaaii ttuujjuuaannnnyyaa.. SSeettiiaapp oorraanngg ppeennttiinngg uunnttuukk sseellaalluu mmeellaakkuukkaann

ppeenniillaaiiaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa,, kkaarreennaa hhaall tteerrsseebbuutt ddaappaatt ddiijjaaddiikkaann sseebbaaggaaii mmaassuukkaann uunnttuukk

ppeerrbbaaiikkaann ddaann ppeenniinnggkkaattaann kkiinneerrjjaannyyaa.. DDaallaamm RRiivvaaii ((22001100::2222)) aaddaa bbeebbeerraappaa ppeennddaappaatt

ppaarraa aahhllii mmeennggeennaaii ppeennggeerrttiiaann kkiinneerrjjaa.. PPeennggeerrttiiaann kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii mmeennuurruutt SSiimmaammoorraa

((22001100::6611)) aaddaallaahh ttiinnggkkaatt tteerrhhaaddaapp mmaannaa ppaarraa ppeeggaawwaaii mmeennccaappaaii ppeerrssyyaarraattaann--

ppeerrssyyaarraattaann ppeekkeerrjjaaaann.. SSeeddaannggkkaann mmeennuurruutt MMaannggkkuunneeggaarraa ((22001111::8855)),, ddeeffiinniissii kkiinneerrjjaa

ppeeggaawwaaii aaddaallaahh hhaassiill kkeerrjjaa sseeccaarraa kkuuaalliittaass ddaann kkuuaannttiittaass yyaanngg ddiiccaappaaii oolleehh sseeoorraanngg

ppeeggaawwaaii ddaallaamm mmeellaakkssaannaakkaann ttuuggaassnnyyaa sseessuuaaii ddeennggaann ttaanngggguunngg jjaawwaabb yyaanngg ddiibbeerriikkaann

kkeeppaaddaannyyaa.. KKiinneerrjjaa mmeerruuppaakkaann ppeennaammppiillaann hhaassiill kkaarryyaa sseesseeoorraanngg ddaallaamm bbeennttuukk

kkuuaalliittaass aattaauuppuunn kkuuaannttiittaass ddaallaamm ssuuaattuu oorrggaanniissaassii.. KKiinneerrjjaa ddaappaatt mmeerruuppaakkaann

ppeennaammppiillaann iinnddiivviidduu mmaauuppuunn kkeelloommppookk kkeerrjjaa ppeeggaawwaaii.. TTiiggaa hhaall ppeennttiinngg ddaallaamm kkiinneerrjjaa

aaddaallaahh ttuujjuuaann,, uukkuurraann,, ddaann ppeenniillaaiiaann.. PPeenneennttuuaann ttuujjuuaann sseettiiaapp uunniitt oorrggaanniissaassii

mmeerruuppaakkaann ssttrraatteeggii uunnttuukk mmeenniinnggkkaattkkaann kkiinneerrjjaa..

TTuujjuuaann iinnii aakkaann mmeemmbbeerriikkaann aarraahh ddaann mmeemmppeennggaarruuhhii bbaaggaaiimmaannaa sseehhaarruussnnyyaa

ppeerriillaakkuu kkeerrjjaa yyaanngg ddiihhaarraappkkaann oorrggaanniissaassii ddaarrii sseettiiaapp ppeerrssoonneell.. TTeettaappii tteerrnnyyaattaa ttuujjuuaann

ssaajjaa ttiiddaakk ccuukkuupp,, sseebbaabb iittuu ddiippeerrlluukkaann uukkuurraann aappaakkaahh sseesseeoorraanngg ppeerrssoonneell tteellaahh

mmeennccaappaaii kkiinneerrjjaa yyaanngg ddiihhaarraappkkaann.. PPeenniillaaiiaann kkuuaannttiittaattiiff ddaann kkuuaalliittaattiiff ssttaannddaarr kkiinneerrjjaa

uunnttuukk sseettiiaapp ttuuggaass ddaann jjaabbaattaann ppeerrssoonneell mmeemmeeggaanngg ppeerraannaann yyaanngg ppeennttiinngg.. AAkkhhiirr ddaarrii

pprroosseess kkiinneerrjjaa aaddaallaahh ppeenniillaaiiaann kkiinneerrjjaa iittuu sseennddiirrii yyaanngg ddiikkaaiittkkaann ddeennggaann pprroosseess

ppeennccaappaaiiaann ttuujjuuaann..



DDiimmeennssii--ddiimmeennssii yyaanngg ddiijjaaddiikkaann uukkuurraann kkiinneerrjjaa,, mmeennuurruutt NNaawwaawwii ((22001122::6666))

aaddaallaahh ::

11.. TTiinnggkkaatt kkeemmaammppuuaann kkeerrjjaa ((kkoommppeetteennssii)) ddaallaamm mmeellaakkssaannaakkaann ppeekkeerrjjaaaann bbaaiikk yyaanngg
ddiippeerroolleehh ddaarrii hhaassiill ppeennddiiddiikkaann ddaann ppeellaattiihhaann mmaauuppuunn yyaanngg bbeerrssuummbbeerr ddaarrii
ppeennggaallaammaann kkeerrjjaa..

22.. TTiinnggkkaatt kkeemmaammppuuaann eekksseekkuuttiiff ddaallaamm mmeemmbbeerriikkaann mmoottiivvaassii kkeerrjjaa,, aaggaarr ppeekkeerrjjaa
sseebbaaggaaii iinnddiivviidduu bbeekkeerrjjaa ddeennggaann uussaahhaa mmaakkssiimmuumm,, yyaanngg mmeemmuunnggkkiinnkkaann
tteerrccaappaaiinnyyaa hhaassiill sseessuuaaii ddeennggaann kkeeiinnggiinnaann ddaann kkeebbuuttuuhhaann mmaassyyaarraakkaatt..

MMeennuurruutt MMaannggkkuunneeggaarraa ((22001111::8899)) uunnssuurr--uunnssuurr yyaanngg ddiinniillaaii ddaarrii kkiinneerrjjaa aaddaallaahh

sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::

11)) KKuuaalliittaass kkeerrjjaa.. YYaanngg tteerrddiirrii ddaarrii kkeetteeppaattaann,, kkeetteelliittiiaann,, kkeetteerraammppiillaann,, kkeebbeerrssiihhaann..
22)) KKuuaannttiittaass kkeerrjjaa.. YYaanngg tteerrddiirrii ddaarrii oouuttppuutt ddaann ppeennyyeelleessaaiiaann kkeerrjjaa ddeennggaann eekkssttrraa..
33)) KKeeaannddaallaann KKeerrjjaa.. YYaanngg tteerrddiirrii ddaarrii mmeennggiikkuuttii iinnssttrruukkssii,, iinniissiiaattiiff,, kkeehhaattii--hhaattiiaann,,
kkeerraajjiinnaann..

44)) SSiikkaapp kkeerrjjaa.. YYaanngg tteerrddiirrii ddaarrii ssiikkaapp tteerrhhaaddaapp oorrggaanniissaassii,, kkaarryyaawwaann llaaiinn ddaann
ppeekkeerrjjaaaann sseerrttaa kkeerrjjaassaammaa..

PPeenniillaaiiaann kkiinneerrjjaa mmeerruuppaakkaann ssuuaattuu pprroosseess mmeenniillaaii hhaassiill kkaarryyaa ppeerrssoonnaall ddeennggaann

mmeenngggguunnaakkaann iinnssttrruummeenn ppeenniillaaiiaann kkiinneerrjjaa ddeennggaann mmeemmbbaannddiinnggkkaannyyaa ddeennggaann ssttaannddaarr

bbaakkuu.. MMeellaalluuii ppeenniillaaiiaann iittuu kkiittaa ddaappaatt mmeennggeettaahhuuii aappaakkaahh ppeekkeerrjjaaaann iittuu ssuuddaahh sseessuuaaii

aattaauu bbeelluumm ddeennggaann uurraaiiaann ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg tteellaahh ddiissuussuunn sseebbeelluummnnyyaa.. PPeenniillaaiiaann KKiinneerrjjaa

PPeenniillaaiiaann kkiinneerrjjaa mmeennccaakkuupp ffaakkttoorr--ffaakkttoorr ::

11)) PPeennggaammaattaann,, yyaanngg mmeerruuppaakkaann pprroosseess mmeenniillaaii ddaann mmeenniilliikk ppeerriillaakkuu yyaanngg ddiitteennttuukkaann
oolleehh ssiisstteemm ppeekkeerrjjaaaann..

22)) UUkkuurraann,, yyaanngg ddiippaakkaaii uunnttuukk mmeenngguukkuurr pprreessttaassii kkeerrjjaa sseeoorraanngg ppeerrssoonnaall ddiibbaannddiinnggkkaann
ddeennggaann uurraaiiaann ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg tteellaahh ddiitteettaappkkaann uunnttuukk ppeerrssoonnaall tteerrsseebbuutt..

33)) PPeennggeemmbbaannggaann,, yyaanngg bbeerrttuujjuuaann uunnttuukk mmeemmoottiivvaassii ppeerrssoonnaall mmeennggaattaassii
kkeekkuurraannggaannnnyyaa ddaann mmeennddoorroonngg yyaanngg bbeerrssaannggkkuuttaann uunnttuukk mmeennggeemmbbaannggkkaann
kkeemmaammppuuaann ddaann ppootteennssii yyaanngg aaddaa ppaaddaa ddiirriinnyyaa..

DDeesssslleerr ((22001144::5544)) mmeennddeeffiinniissiikkaann ppeenniillaaiiaann kkiinneerrjjaa sseebbaaggaaii eevvaalluussii kkiinneerrjjaa

kkaarryyaawwaann ssaaaatt iinnii//aattaauu ddiimmaassaa llaalluu rreellaattiiff tteerrhhaaddaapp ssttaannddaarr pprreessttaassiinnyyaa.. BBeerrnnaarrddiinn ddaann

RRuusssseell ((ddaallaamm GGoommeezz,, 22000044::9900)) ““ AA wwaayy ooff mmeeaassuurriinngg tthhee ccoonnttrriibbuuttiioonn ooff iinnddiivviidduuaallss ttoo



tthheeiirr oorrggaanniizzaattiioonn””.. PPeenniiaaiiaann kkiinneerrjjaa aaddaallaahh ccaarraa mmeenngguukkuurr kkoossttrriibbuussii iinnddiivviidduu

((kkaarryyaawwaann)) kkeeppaaddaa oorrggaanniissaassii tteemmppaatt mmeerreekkaa bbeekkeerrjjaa.. MMooddeell ppeenniillaaiiaann kkiinneerrjjaa yyaanngg

ddiiccoonnttoohhkkaann oolleehh DDeesssslleerr ((22001144::5544)) mmeelliippuuttii iinnddiikkaattoorr sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::

11)) KKuuaalliittaass kkeerrjjaa aaddaallaahh aakkuurraannssii,, kkeetteelliittiiaann,,ddaann bbiissaa ddiitteerriimmaa aattaass ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg
ddiillaakkuukkaann..

22)) PPrroodduukkttiivviittaass aaddaallaahh kkuuaannttiittaass ddaann eeffiissiieennssii kkeerrjjaa yyaanngg ddiihhaassiillkkaann ddaallaamm ppeerriiooddee
wwaakkttuu tteerrtteennttuu..

33)) PPeennggeettaahhuuaann ppeekkeerrjjaaaann aaddaallaahh kkeetteerraammppiillaann ddaann iinnffoorrmmaassii pprraakkttiiss//tteekknniiss yyaanngg
ddiigguunnaakkaann ppaaddaa ppeekkeerrjjaaaann..

44)) BBiissaa ddiiaannddaallkkaann aaddaallaahh sseejjaauuhh mmaannaa sseeoorraanngg kkaarryyaawwaann bbiissaa ddiiaannddaallkkaann aattaass
ppeennyyeelleessaaiiaann ddaann ttiinnddaakk llaannjjuutt ttuuggaass..

55)) KKeehhaaddiirraann aaddaallaahh sseejjaauuhh mmaannaa kkaarryyaawwaann tteeppaatt wwaakkttuu,, mmeennggaammaattii ppeerriiooddee
iissttiirraahhaatt//mmaakkaann yyaanngg ddiitteennttuukkaann ddaann ccaattaattaann kkeehhaaddiirraann sseeccaarraa kkeesseelluurruuhhaann

66)) KKeemmaannddiirriiaann aaddaallaahh sseejjaauuhh mmaannaa ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg ddiillaakkuukkaann ddeennggaann aattaauu ttaannppaa
ppeennggaawwaassaann..

MMaakkaa ddeennggaann ddeemmiikkiiaann,, kkiinneerrjjaa ddaappaatt ddiippaahhaammii sseebbaaggaaii ttiinnggkkaatt kkeebbeerrhhaassiillaann

mmaauuppuunn ttiinnggkkaatt ppeennccaappaaiiaann ttuujjuuaann oorrggaanniissaassii.. KKiinneerrjjaa ddaappaatt mmeennuunnjjuukkkkaann sseebbeerraappaa

jjaauuhh ttiinnggkkaatt kkeemmaammppuuaann ppeellaakkssaannaaaann ttuuggaass--ttuuggaass oorrggaanniissaassii.. SSeellaaiinn iittuu,, kkiinneerrjjaa jjuuggaa

mmeennuunnjjuukkkkaann sseejjaauuhh mmaannaa ttuujjuuaann yyaanngg ddiinnyyaattaakkaann ddaallaamm ppeettuunnjjuukk hhaassiill ddaappaatt ddiiccaappaaii

oolleehh ssuuaattuu oorrggaanniissaassii.. DDeennggaann ddeemmiikkiiaann ppeennggeerrttiiaann kkiinneerrjjaa ssuuaattuu oorrggaanniissaassii mmeemmeennuuhhii

ffuunnggssii sseerrttaa aattuurraann yyaanngg ddiitteettaappkkaann bbaaggii ppeennccaappaaiiaann ttuujjuuaann..PPeenniillaaiiaann kkiinneerrjjaa

((ppeerrffoorrmmaannccee aapppprraaiissaall)) ppaaddaa ddaassaarrnnyyaa mmeerruuppaakkaann ffaakkttoorr kkuunnccii gguunnaa mmeennggeemmbbaannggkkaann

ssuuaattuu oorrggaanniissaassii sseeccaarraa eeffeekkttiiff ddaann eeffiissiieenn,, kkaarreennaa aaddaannyyaa kkeebbiijjaakkaann aattaauu pprrooggrraamm yyaanngg

lleebbiihh bbaaiikk aattaauu ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa yyaanngg aaddaa ddaallaamm oorrggaanniissaassii.. PPeenniillaaiiaann kkiinneerrjjaa

iinnddiivviidduu ssaannggaatt bbeerrmmaannffaaaatt bbaaggii ddiinnaammiikkaa ppeerrttuummbbuuhhaann oorrggaanniissaassii sseeccaarraa kkeesseelluurruuhhaann,,

mmeellaalluuii ppeenniillaaiiaann tteerrsseebbuutt mmaakkaa ddaappaatt ddiikkeettaahhuuii kkoonnddiissii sseebbeennaarrnnyyaa tteennttaanngg bbaaggaaiimmaannaa

kkiinneerrjjaa kkaarryyaawwaann..



22..77.. KKeerraannggkkaa PPeemmiikkiirraann

MMeennuurruutt SSttoonneerr ((22001111::22)) bbaahhwwaa kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii 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..

MMaannggkkuunneeggaarraa ((22001111::8855)),, ddeeffiinniissii kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii aaddaallaahh hhaassiill kkeerrjjaa sseeccaarraa

kkuuaalliittaass ddaann kkuuaannttiittaass yyaanngg ddiiccaappaaii oolleehh sseeoorraanngg ppeeggaawwaaii ddaallaamm mmeellaakkssaannaakkaann

ttuuggaassnnyyaa sseessuuaaii ddeennggaann ttaanngggguunngg jjaawwaabb yyaanngg ddiibbeerriikkaann kkeeppaaddaannyyaa.. DDiimmeennssii--ddiimmeennssii

yyaanngg ddiijjaaddiikkaann uukkuurraann kkiinneerrjjaa mmeennuurruutt MMaannggkkuunneeggaarraa ((22001111::8899)) aaddaallaahh sseebbaaggaaii

bbeerriikkuutt::

11)) KKuuaalliittaass kkeerrjjaa.. YYaanngg tteerrddiirrii ddaarrii kkeetteeppaattaann,, kkeetteelliittiiaann,, kkeetteerraammppiillaann,, kkeebbeerrssiihhaann..
22)) KKuuaannttiittaass kkeerrjjaa.. YYaanngg tteerrddiirrii ddaarrii oouuttppuutt ddaann ppeennyyeelleessaaiiaann kkeerrjjaa ddeennggaann eekkssttrraa..
33)) KKeeaannddaallaann KKeerrjjaa.. YYaanngg tteerrddiirrii ddaarrii mmeennggiikkuuttii iinnssttrruukkssii,, iinniissiiaattiiff,, kkeehhaattii--hhaattiiaann,,
kkeerraajjiinnaann..

44)) SSiikkaapp kkeerrjjaa.. YYaanngg tteerrddiirrii ddaarrii ssiikkaapp tteerrhhaaddaapp oorrggaanniissaassii,, kkaarryyaawwaann llaaiinn ddaann
ppeekkeerrjjaaaann sseerrttaa kkeerrjjaassaammaa..

MMeennuurruutt GGuunnaassttrrii ((22001122::3322)) kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann aaddaallaahh ssiiffaatt aattaauu ttuuggaass yyaanngg

mmeelliippuuttii ttaanngggguunngg jjaawwaabb,, mmaaccaamm ttuuggaass ddaann ttiinnggkkaatt kkeeppuuaassaann yyaanngg ddiirraassaakkaann ddaarrii

ppeekkeerrjjaaaann iittuu sseennddiirrii.. SSiimmaammoorraa ((22001100::9900)) mmeennggaattaakkaann tteerrddaappaatt lliimmaa ((55)) ddiimmeennssii uunnttuukk

mmeenngguukkuurr kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg ddiikkeemmuukkaakkaann ddaallaamm mmooddeell iinnii,, yyaaiittuu::

11)) VVaarriiaassii kkeetteerraammppiillaann ((sskkiillll vvaarriieettyy)),, yyaaiittuu ssuuaattuu ttiinnggkkaatt kkeerraaggaammaann kkeetteerraammppiillaann yyaanngg
ddiibbuuttuuhhkkaann ppeekkeerrjjaa uunnttuukk mmeellaakkssaannaakkaann bbeerrbbaaggaaii kkeeggiiaattaann ddaallaamm ssuuaattuu ppeekkeerrjjaaaann..
JJiikkaa ssuuaattuu ppeekkeerrjjaaaann mmeenngghhaarruusskkaann sseesseeoorraanngg mmeenngggguunnaakkaann sseemmaakkiinn bbaannyyaakk
kkeettrraammppiillaann,, mmaakkaa ppeekkeerrjjaaaann iittuu ddiirraassaakkaann sseemmaakkiinn bbeerraarrttii..

22)) IIddeennttiittaass ttuuggaass ((ttaasskk iiddeennttiittyy)),, yyaaiittuu ssuuaattuu ttiinnggkkaatt ppeennyyeelleessaaiiaann ppeekkeerrjjaaaann sseeccaarraa
mmeennyyeelluurruuhh sseerrttaa ttaahhaappaann ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg tteerrlliihhaatt jjeellaass.. SSeesseeoorraanngg aakkaann lleebbiihh
mmeenngghhaarrggaaii ppeekkeerrjjaaaannnnyyaa jjiikkaa ppeekkeerrjjaaaann ddiillaakkuukkaann sseeccaarraa mmeennyyeelluurruuhh,, ddaann bbuukkaann
mmeerruuppaakkaann sseebbaaggiiaann kkeecciill ddaarrii kkeesseelluurruuhhaann ppeekkeerrjjaaaann..



33)) MMaakknnaa ttuuggaass ((ttaasskk ssiiggnniiffiiccaannccee)),, yyaaiittuu ssuuaattuu ddaammppaakk yyaanngg ddiittiimmbbuullkkaann ppeekkeerrjjaaaann
bbaaggii kkeehhiidduuppaann sseesseeoorraanngg ddaallaamm oorrggaanniissaassii aattaauu mmaassyyaarraakkaatt lluuaass.. PPeekkeerrjjaaaann aakkaann
tteerraassaa lleebbiihh bbeerraarrttii jjiikkaa mmeenniimmbbuullkkaann ddaammppaakk ppeennttiinngg bbaaggii ffiissiikk aattaauu mmeennttaall oorraanngg
llaaiinn..

44)) OOttoonnoommii ((aauuttoonnoommyy)),, yyaaiittuu ttiinnggkkaatt kkeelleelluuaassaaaann yyaanngg ddiimmiilliikkii ppeekkeerrjjaa uunnttuukk
mmeenneennttuukkaann jjaaddwwaall sseerrttaa pprroosseedduurr yyaanngg ddiigguunnaakkaann ddaallaamm bbeekkeerrjjaa.. JJiikkaa oottoonnoommii
yyaanngg ddiibbeerriikkaann kkeeppaaddaa sseesseeoorraanngg mmaakkiinn bbeessaarr,, mmaakkaa ttiimmbbuull rraassaa ttaanngggguunngg jjaawwaabb
aattaass kkeebbeerrhhaassiillaann aattaauu kkeeggaaggaallaann ppeekkeerrjjaaaann..

55)) UUmmppaann bbaalliikk ppeekkeerrjjaaaaaann ((ffeeeeddbbaacckk)),, yyaaiittuu iinnffoorrmmaassii llaannggssuunngg ddaann jjeellaass ddaarrii ppiihhaakk
llaaiinn mmeennggeennaaii eeffeekkttiivviittaass ppeekkeerrjjaaaann yyaanngg ddiillaakkuukkaann.. JJiikkaa uummppaann bbaalliikk sseemmaakkiinn
bbeessaarr,, sseeoorraanngg ppeekkeerrjjaa aakkaann mmeennggeettaahhuuii iinnffoorrmmaassii tteennttaanngg hhaassiill kkeerrjjaa yyaanngg
ddiillaakkuukkaann sseehhiinnggggaa mmeenniimmbbuullkkaann ppeerraassaaaann ppuuaass aattaauu ttiinnddaakkaann eevvaalluuaassii..

MMeennuurruutt MMaannooppoo ((22001111::3344)) 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.. LLeebbiihh llaannjjuutt MMaannooppoo ((22001111::3388)),, mmeemmbbaaggii 55 ((lliimmaa)) kkaarraakktteerriissttiikk

kkoommppeetteennssii ddaappaatt ddiiuukkuurr mmeellaalluuii::

11)) MMoottiiff,, yyaaiittuu sseessuuaattuu yyaanngg oorraanngg ppiikkiirrkkaann ddaann iinnggiinnkkaann yyaanngg mmeennyyeebbaabbkkaann sseessuuaattuu..
22)) SSiiffaatt,, yyaaiittuu kkaarraakktteerriittiikk ffiissiikk ttaannggggaappaann kkoonnssiisstteenn tteerrhhaaddaapp ssiittuuaassii..
33)) KKoonnsseepp ddiirrii,, yyaaiittuu ssiikkaapp,, nniillaaii,, ddaann iimmaaggee ddaarrii sseessoorraanngg..
44)) PPeennggeettaahhuuaann,, yyaaiittuu iinnffoorrmmaassii yyaanngg ddiimmiilliikkii sseesseeoorraanngg ddaallaamm bbiiddaanngg tteerrtteennttuu..
55)) KKeettrraammppiillaann,, yyaaiittuu kkeemmaammppuuaann uunnttuukk mmeellaakkuukkaann ttuuggaass--ttuuggaass yyaanngg bbeerrkkaaiittaann
ddeennggaann ffiissiikk ddaann mmeennttaall

BBeerrddaassaarrkkaann uurraaiiaann hhuubbuunnggaann aannttaarraa kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann ddaann kkoommppeetteennssii

tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii tteerrsseebbuutt ddii aattaass,, kkeerraannggkkaa kkoonnsseepp ppeenneelliittiiaann iinnii ddaappaatt

ddiiggaammbbaarrkkaann sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::

Karakteristik
Pegawai

(X1)

Kompetensi
Pegawai

(X2)

Kinerja Pegawai
Kecamatan Bukit Raya

(Y)



GGaammbbaarr 22..11.. KKeerraannggkkaa PPeenneelliittiiaann

SSuummbbeerr:: SSttoonneerr ((22001111::22))

22..88.. HHiippootteessiiss PPeenneelliittiiaann

BBeerrddaassaarrkkaann kkeerraannggkkaa kkoonnsseeppttuuaall,, mmaakkaa ddaappaatt ddiikkeemmuukkaakkaann hhiippootteessiiss aaddaallaahh::

11)) AAddaannyyaa ppeennggaarruuhh yyaanngg ssiiggnniiffiikkaann kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa AAppaarraattuurr

SSiippiill NNeeggaarraa ddii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa KKoottaa PPeekkaannbbaarruu

22)) AAddaannyyaa ppeennggaarruuhh yyaanngg ssiiggnniiffiikkaann kkoommppeetteennssiitteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa AAppaarraattuurr SSiippiill NNeeggaarraa

ddii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa KKoottaa PPeekkaannbbaarruu

33)) AAddaannyyaa ppeennggaarruuhh ssiiggnniiffiikkaann ppeennggaarruuhh kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann ddaann kkoommppeetteennssii

tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa AAppaarraattuurr SSiippiill NNeeggaarraa ddii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa KKoottaa PPeekkaannbbaarruu

22..99.. HHaassiill PPeenneelliittiiaann TTeerrddaahhuulluu

BBeebbeerraappaa ppeenneelliittiiaann tteerrddaahhuulluu yyaanngg ppeerrnnaahh ddiillaakkuukkaann tteerrkkaaiitt ppeenneelliittiiaann iinnii

aaddaallaahh aannttaarraa llaaiinn::

11)) HHaarrttiiwwii ((22001155)),, ddeennggaann jjuudduull ppeenneelliittiiaann ““AAnnaalliissiiss PPeennggaarruuhh KKaarraakktteerriissttiikk PPeekkeerrjjaaaann

DDaann KKoommppeetteennssii TTeerrhhaaddaapp KKiinneerrjjaa GGuurruu DDeennggaann MMeeddiiaassii KKeeppuuaassaann KKeerrjjaa ((SSttuuddii

PPaaddaa SSMMPP MMuuhhaammmmaaddiiyyaahh SSee KKaabbuuppaatteenn PPaattii))””.. PPeenneelliittiiaann iinnii bbeerrttuujjuuaann uunnttuukk

mmeenngguujjii ddaann mmeennggaannaalliissiiss ppeennggaarruuhh kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann ddaann kkoommppeetteennssii

tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa gguurruu ddeennggaann mmeeddiiaassii kkeeppuuaassaann kkeerrjjaa gguurruu ddii SSMMPP MMuuhhaammmmaaddiiyyaahh

SSee KKaabbuuppaatteenn PPaattii.. PPeennggaammbbiillaann ssaammppeell ddiillaakkuukkaann ddeennggaann mmeettooddee sseennssuuss

sseehhiinnggggaa sseelluurruuhh gguurruu yyaanngg yyaanngg bbeekkeerrjjaa ddii SSMMPP MMuuhhaammmmaaddiiyyaahh ssee--KKaabbuuppaatteenn

PPaattii yyaanngg bbeerrjjuummllaahh 9999 oorraanngg sseebbaaggaaii rreessppoonnddeenn.. PPeenngguummppuullaann ddaattaa ddiillaakkuukkaann



ddeennggaann mmeemmbbaaggiikkaann kkuueessiioonneerr kkeeppaaddaa rreessppoonnddeenn ddaann sseemmuuaa kkuueessiioonneerr kkeemmbbaallii

ddeennggaann lleennggkkaapp.. TTeekknniikk ppeenngguujjiiaann ddaattaa yyaanngg ddiigguunnaakkaann mmeelliippuuttii uujjii vvaalliiddiittaass ddeennggaann

aannaalliissiiss ffaakkttoorr,, uujjii rreelliiaabbiilliittaass ddeennggaann rruummuuss aallpphhaa ccrroonnbbaacchh,, aannaalliissiiss rreeggrreessii

bbeerrggaannddaa,, ddaann uujjii ssiiggnniiffiikkaannssii,, kkooeeffiissiieenn ddeetteerrmmiinnaassii uunnttuukk mmeemmbbuukkttiikkaann kkeebbeennaarraann

hhiippootteessiiss ppeenneelliittiiaann sseerrttaa uujjii mmeeddiiaassii.. HHaassiill ppeenneelliittiiaann mmeennuunnjjuukkkkaann bbaahhwwaa;;

kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann ddaann kkoommppeetteennssii gguurruu bbeerrppeennggaarruuhh ppoossiittiiff ddaann ssiiggnniiffiikkaann

tteerrhhaaddaapp kkeeppuuaassaann kkeerrjjaa,, kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann ddaann kkoommppeetteennssii gguurruu bbeerrppeennggaarruuhh

ppoossiittiiff ddaann ssiiggnniiffiikkaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa gguurruu,, kkeeppuuaassaann kkeerrjjaa ttiiddaakk mmaammppuu mmeemmeeddiiaassii

ppeennggaarruuhh kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa gguurruu,, ddaann kkeeppuuaassaann kkeerrjjaa mmaammppuu

mmeemmeeddiiaassii ppeennggaarruuhh ppeennggaarruuhh kkoommppeetteennssii tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa gguurruu..

22)) HHiiddaayyaattii NNiikkmmaahh ((22001166)),, ddeennggaann jjuudduull ppeenneelliittiiaann ““AAnnaalliissiiss KKoommppeetteennssii PPeeggaawwaaii,, DDaann

KKaarraakktteerriissttiikk PPeekkeerrjjaaaann TTeerrhhaaddaapp KKiinneerrjjaa PPeeggaawwaaii DDeennggaann DDiimmeeddiiaassii KKeeppuuaassaann

KKeerrjjaa PPeeggaawwaaii PPaaddaa LLeemmbbaaggaa TTeekknniiss DDaaeerraahh KKaabbuuppaatteenn JJeeppaarraa””.. PPeenneelliittiiaann iinnii

mmeemmppuunnyyaaii ttuujjuuaann mmeennggaannaalliissiiss ppeennggaarruuhh llaannggssuunngg ddaann ttiiddaakk llaannggssuunngg aannttaarraa

kkoommppeetteennssii,, kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann,, ppeeggaawwaaii tteerrhhaaddaapp kkeeppuuaassaann kkeerrjjaa ddaann kkiinneerrjjaa

ppeeggaawwaaii ppaaddaa LLeemmbbaaggaa TTeekknniiss DDaaeerraahh KKaabbuuppaatteenn KKaabbuuppaatteenn JJeeppaarraa.. SSiisstteemmaattiikkaa

bbaahhaassaann ppaaddaa bbaabb iinnii mmeennccaakkuupp ppeennddeekkaattaann ppeenneelliittiiaann,, tteemmppaatt ddaann wwaakkttuu

ppeenneelliittiiaann,, mmeettooddee ppeennggaammbbiillaann ssaammppeell,, mmeettooddee ppeenngguummppuullaann ddaattaa,, ddeeffiinniissii

ooppeerraassiioonnaall ddaann ppeenngguukkuurraann vvaarriiaabbeell,, sseerrttaa aannaalliissiiss ddaattaa.. PPooppuullaassii yyaanngg

ddiippeerrgguunnaakkaann ddaallaamm ppeenneelliittiiaann iinnii aaddaallaahh ppeeggaawwaaii yyaanngg bbeekkeerrjjaa ppaaddaa LLeemmbbaaggaa

TTeekknniiss DDaaeerraahh KKaabbuuppaatteenn JJeeppaarraa aaddaallaahh sseebbaannyyaakk 111177 ppeeggaawwaaii,, ssaammppeell mmiinniimmaall

ddaallaamm ppeenneelliittiiaann iinnii aaddaallaahh 111100 oorraanngg.. UUjjii iinnssttrruummeenn mmeenngggguunnaakkaann uujjii vvaalliiddiittaass ddaann

uujjii rreelliiaabbiilliittaass.. TTeekknniikk aannaalliissiiss yyaanngg ddiigguunnaakkaann aaddaallaahh SSEEMM ((SSttrruuccttuurraall EEqquuaattiioonn



MMooddeelllliinngg)).. HHaassiill ppeenneelliittiiaann mmeennuunnjjuukkkkaann bbaahhwwaa kkeettuujjuuhh hhiippootteessiiss tteellaahh tteerrbbuukkttii..

PPaaddaa ppeenngguujjiiaann ffuullll mmooddeell,, iinnddeekk ooff ffiitt ddaarrii mmooddeell ddaappaatt ddiitteerriimmaa.. HHaassiill ppeenngguujjiiaann

hhiippootteessiiss ppaaddaa aannaalliissiiss ppeennggaarruuhh llaannggssuunngg mmeennuunnjjuukkkkaann aaddaannyyaa ppeennggaarruuhh ppoossiittiiff

ddaann ssiiggnniiffiikkaann aannttaarraa KKoommppeetteennssii tteerrhhaaddaapp KKeeppuuaassaann PPeeggaawwaaii,, KKaarraakktteerriissttiikk

PPeekkeerrjjaaaann tteerrhhaaddaapp KKeeppuuaassaann PPeeggaawwaaii,, KKoommppeetteennssii tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii,,

KKaarraakktteerriissttiikk PPeekkeerrjjaaaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii,, KKeeppuuaassaann PPeeggaawwaaii tteerrhhaaddaapp

kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii.. DDaann ppaaddaa aannaalliissiiss ppeennggaarruuhh ttiiddaakk llaannggssuunngg mmeennuunnjjuukkkkaann aaddaannyyaa

ppeennggaarruuhh ppoossiittiiff ddaann ssiiggnniiffiikkaann aannttaarraa vvaarriiaabbeell KKoommppeetteennssii tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii

mmeellaalluuii kkeeppuuaassaann ppeeggaawwaaii,, KKaarraakktteerriissttiikk PPeekkeerrjjaaaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii

mmeellaalluuii kkeeppuuaassaann ppeeggaawwaaii..

33)) EEkkaawwaattii ((22001177)),, ddeennggaann jjuudduull ppeenneelliittiiaann ““PPeennggaarruuhh KKeemmaammppuuaann KKeerrjjaa DDaann

KKaarraakktteerriissttiikk PPeekkeerrjjaaaann TTeerrhhaaddaapp KKiinneerrjjaa PPeeggaawwaaii BBaaddaann PPeennggeelloollaaaann KKeeuuaannggaann

DDaann AAsseett DDaaeerraahh KKaabbuuppaatteenn KKoonnaawwee UUttaarraa””.. PPeenneelliittiiaann iinnii bbeerrttuujjuuaann uunnttuukk :: 11))

mmeennggkkaajjii ppeennggaarruuhh sseeccaarraa ssiimmuullttaann kkeemmaammppuuaann kkeerrjjaa ddaann kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann

tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii,, 22)) mmeennggkkaajjii ppeennggaarruuhh kkeemmaammppuuaann kkeerrjjaa tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa

ppeeggaawwaaii,, 33)) mmeennggkkaajjii ppeennggaarruuhh kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa

ppeeggaawwaaii..OObbyyeekk ppeenneelliittiiaann iinnii aaddaallaahh BBaaddaann PPeennggeelloollaaaann KKeeuuaannggaann ddaann AAsseett

DDaaeerraahh ((BBPPKKAADD)) KKaabbuuppaatteenn KKoonnaawwee UUttaarraa.. PPooppuullaassii ppeenneelliittiiaann iinnii aaddaallaahh sseelluurruuhh

ppeeggaawwaaii BBPPKKAADD KKaabbuuppaatteenn KKoonnaawwee UUttaarraa yyaanngg bbeerrjjuummllaahh 4444 oorraanngg,, ppeenneennttuuaann

ssaammppeell mmeenngggguunnaakkaann tteekknniikk sseennssuuss // jjeennuuhh yyaaiittuu sseelluurruuhh ppooppuullaassii ddiijjaaddiikkaann sseebbaaggaaii

ssaammppeell,, ddeennggaann ddeemmiikkiiaann mmaakkaa ssaammppeell ppeenneelliittiiaann bbeerrjjuummllaahh 4444 oorraanngg..

PPeenngguummppuullaann ddaattaa mmeenngggguunnaakkaann kkuuiissoonneerr..AAnnaalliissiiss ddaattaa mmeenngggguunnaakkaann rreeggrreessii

bbeerrggaannddaa ddeennggaann bbaannttuuaann ssooffttwwaarree SSPPSSSS vveerr 2200.. HHaassiill ppeenneelliittiiaann :: 11)) sseeccaarraa



ssiimmuullttaann kkeemmaammppuuaann kkeerrjjaa ddaann kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann bbeerrppeennggaarruuhh ppoossiittiiff ddaann

ssiiggnniiffiikkaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii,, 22)) kkeemmaammppuuaann kkeerrjjaa bbeerrppeennggaarruuhh ppoossiittiiff ddaann

ssiiggnniiffiikkaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii,, 33)) kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann bbeerrppeennggaarruuhh ppoossiittiiff

ddaann ssiiggnniiffiikkaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii..

44)) AAbbdduull KKaaddiirr ((22001177)),, ddeennggaann jjuudduull ppeenneelliittiiaann ““PPeennggaarruuhh KKaarraakktteerriissttiikk PPeekkeerrjjaaaann

TTeerrhhaaddaapp KKoommppeennssaassii DDaann KKeeppuuaassaann KKeerrjjaa KKaarryyaawwaann ppaaddaa PPTT.. JJaappffaa CCoommffeeeedd

IInnddoonneessiiaa,, TTbbkk””.. PPeenneelliittiiaann iinnii bbeerrttuujjuuaann uunnttuukk mmeenngguujjii ppeennggaarruuhh kkaarraakktteerriissttiikk

ppeekkeerrjjaaaann tteerrhhaaddaapp kkoommppeennssaassii ddaann kkeeppuuaassaann kkeerrjjaa kkaarryyaawwaann ppaaddaa PPTT.. JJaappffaa

CCoommffeeeedd IInnddoonneessiiaa,, TTbbkk.. PPooppuullaassii ddaallaamm ppeenneelliittiiaann iinnii aaddaallaahh sseelluurruuhh kkaarryyaawwaann

yyaanngg bbeekkeerrjjaa ppaaddaa PPTT.. JJaappffaa CCoommffeeeedd IInnddoonneessiiaa,, TTbbkk.. SSeebbaannyyaakk 223399 kkaarryyaawwaann,,

ssaammppeell ddaallaamm ppeenneelliittiiaann iinnii sseebbaannyyaakk 7700 rreessppoonnddeenn mmeenngggguunnaakkaann ssiimmppllee rraannddoomm

ssaammpplliinngg.. AAnnaalliissiiss yyaanngg ddiigguunnaakkaann ddaallaamm ppeenngguujjiiaann hhiippootteessiiss aaddaallaahh SSttrruuccttuurraall

EEqquuaattiioonn MMooddeelliinngg ((SSEEMM)) WWaarrppPPLLSS vveerrss,, 55..00.. HHaassiill ppeenneelliittiiaann iinnii mmeennuunnjjuukkkkaann

bbaahhwwaa sseeccaarraa ppaarrssiiaall kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann bbeerrppeennggaarruuhh ppoossiittiiff ddaann ttiiddaakk ssiiggnniiffiikkaann

tteerrhhaaddaapp kkeeppuuaassaann kkeerrjjaa ddaann kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann bbeerrppeennggaarruuhh nneeggaattiiff ddaann

ssiiggnniiffiikkaann tteerrhhaaddaapp kkoommppeennssaassii sseerrttaa kkoommppeennssaassii bbeerrppeennggaarruuhh ppoossiittiiff ddaann ssiiggnniiffiikkaann

tteerrhhaaddaapp kkeeppuuaassaann kkeerrjjaa..

PPeenneelliittiiaann--ppeenneelliittiiaann tteerrddaahhuulluu yyaanngg ttuurruutt mmeennjjaaddii rreeffeerreennssii ddaallaamm ppeenneelliittiiaann iinnii

ddiiuurraaiikkaann ddaallaamm TTaabbeell 22..11 bbeerriikkuutt::



TTaabbeell 22..11.. MMaattrriikkss PPeenneelliittiiaann--PPeenneelliittiiaann TTeerrddaahhuulluu

NNoo NNaammaa PPeenneelliittii JJuudduull ddaann TTaahhuunn
PPeenneelliittiiaann

VVaarriibbeell
PPeenneelliittiiaann KKeessiimmppuullaann

11 HHaarrttiiwwii ((22001155)) AAnnaalliissiiss PPeennggaarruuhh
KKaarraakktteerriissttiikk
PPeekkeerrjjaaaann DDaann
KKoommppeetteennssii
TTeerrhhaaddaapp KKiinneerrjjaa
GGuurruu DDeennggaann MMeeddiiaassii
KKeeppuuaassaann KKeerrjjaa
((SSttuuddii PPaaddaa SSMMPP
MMuuhhaammmmaaddiiyyaahh SSee
KKaabbuuppaatteenn PPaattii))

MMeettooddee RReeggrreessii
LLiinneeaarr
BBeerrggaannddaa

HHaassiill ppeenneelliittiiaann
mmeennuunnjjuukkkkaann bbaahhwwaa;;
kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann ddaann
kkoommppeetteennssii gguurruu
bbeerrppeennggaarruuhh ppoossiittiiff ddaann
ssiiggnniiffiikkaann tteerrhhaaddaapp
kkeeppuuaassaann kkeerrjjaa,, kkaarraakktteerriissttiikk
ppeekkeerrjjaaaann ddaann kkoommppeetteennssii
gguurruu bbeerrppeennggaarruuhh ppoossiittiiff ddaann
ssiiggnniiffiikkaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa
gguurruu,, kkeeppuuaassaann kkeerrjjaa ttiiddaakk
mmaammppuu mmeemmeeddiiaassii
ppeennggaarruuhh kkaarraakktteerriissttiikk
ppeekkeerrjjaaaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa
gguurruu,, ddaann kkeeppuuaassaann kkeerrjjaa
mmaammppuu mmeemmeeddiiaassii
ppeennggaarruuhh ppeennggaarruuhh
kkoommppeetteennssii tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa
gguurruu..

22 HHiiddaayyaattii
HHiikkmmaahh
((22001166))

AAnnaalliissiiss KKoommppeetteennssii
PPeeggaawwaaii,, DDaann
KKaarraakktteerriissttiikk
PPeekkeerrjjaaaann TTeerrhhaaddaapp
KKiinneerrjjaa PPeeggaawwaaii
DDeennggaann DDiimmeeddiiaassii
KKeeppuuaassaann KKeerrjjaa
PPeeggaawwaaii PPaaddaa
LLeemmbbaaggaa TTeekknniiss
DDaaeerraahh KKaabbuuppaatteenn
JJeeppaarraa

MMeettooddee RReeggrreessii
LLiinneeaarr
BBeerrggaannddaa

HHaassiill ppeenneelliittiiaann
mmeennuunnjjuukkkkaann bbaahhwwaa kkeettuujjuuhh
hhiippootteessiiss tteellaahh tteerrbbuukkttii.. PPaaddaa
ppeenngguujjiiaann ffuullll mmooddeell,, iinnddeekk
ooff ffiitt ddaarrii mmooddeell ddaappaatt
ddiitteerriimmaa.. HHaassiill ppeenngguujjiiaann
hhiippootteessiiss ppaaddaa aannaalliissiiss
ppeennggaarruuhh llaannggssuunngg
mmeennuunnjjuukkkkaann aaddaannyyaa
ppeennggaarruuhh ppoossiittiiff ddaann
ssiiggnniiffiikkaann aannttaarraa KKoommppeetteennssii
tteerrhhaaddaapp KKeeppuuaassaann,,
KKaarraakktteerriissttiikk PPeekkeerrjjaaaann
tteerrhhaaddaapp KKeeppuuaassaann
PPeeggaawwaaii,, KKoommppeetteennssii
tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii,,
KKaarraakktteerriissttiikk PPeekkeerrjjaaaann
tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii,,
KKeeppuuaassaann PPeeggaawwaaii tteerrhhaaddaapp
kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii.. DDaann ppaaddaa
aannaalliissiiss ppeennggaarruuhh ttiiddaakk
llaannggssuunngg mmeennuunnjjuukkkkaann
aaddaannyyaa ppeennggaarruuhh ppoossiittiiff ddaann
ssiiggnniiffiikkaann aannttaarraa vvaarriiaabbeell
KKoommppeetteennssii tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa
ppeeggaawwaaii mmeellaalluuii kkeeppuuaassaann
ppeeggaawwaaii,, KKaarraakktteerriissttiikk
PPeekkeerrjjaaaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa
ppeeggaawwaaii mmeellaalluuii kkeeppuuaassaann
ppeeggaawwaaii..



33 EEkkaawwaattii
((22001177))

PPeennggaarruuhh
KKeemmaammppuuaann KKeerrjjaa
DDaann KKaarraakktteerriissttiikk
PPeekkeerrjjaaaann TTeerrhhaaddaapp
KKiinneerrjjaa PPeeggaawwaaii
BBaaddaann PPeennggeelloollaaaann
KKeeuuaannggaann DDaann AAsseett
DDaaeerraahh KKaabbuuppaatteenn
KKoonnaawwee UUttaarraa rroo

MMeettooddee RReeggrreessii
LLiinneeaarr
BBeerrggaannddaa

HHaassiill ppeenneelliittiiaann :: 11)) sseeccaarraa
ssiimmuullttaann kkeemmaammppuuaann kkeerrjjaa
ddaann kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann
bbeerrppeennggaarruuhh ppoossiittiiff ddaann
ssiiggnniiffiikkaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa
ppeeggaawwaaii,, 22)) kkeemmaammppuuaann
kkeerrjjaa bbeerrppeennggaarruuhh ppoossiittiiff
ddaann ssiiggnniiffiikkaann tteerrhhaaddaapp
kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii,, 33))
kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann
bbeerrppeennggaarruuhh ppoossiittiiff ddaann
ssiiggnniiffiikkaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa
ppeeggaawwaaii..

44 AAbbdduull KKaaddiirr
((22001166))

PPeennggaarruuhh
KKaarraakktteerriissttiikk
PPeekkeerrjjaaaann TTeerrhhaaddaapp
KKoommppeennssaassii DDaann
KKeeppuuaassaann KKeerrjjaa
KKaarryyaawwaann ppaaddaa PPTT..
JJaappffaa CCoommffeeeedd
IInnddoonneessiiaa,, TTbbkk””

MMeettooddee RReeggrreessii
LLiinneeaarr
BBeerrggaannddaa

HHaassiill ppeenneelliittiiaann iinnii
mmeennuunnjjuukkkkaann bbaahhwwaa
sseeccaarraa ppaarrssiiaall kkaarraakktteerriissttiikk
ppeekkeerrjjaaaann bbeerrppeennggaarruuhh
ppoossiittiiff ddaann ttiiddaakk ssiiggnniiffiikkaann
tteerrhhaaddaapp kkeeppuuaassaann kkeerrjjaa
ddaann kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann
bbeerrppeennggaarruuhh nneeggaattiiff ddaann
ssiiggnniiffiikkaann tteerrhhaaddaapp
kkoommppeennssaassii sseerrttaa
kkoommppeennssaassii bbeerrppeennggaarruuhh
ppoossiittiiff ddaann ssiiggnniiffiikkaann
tteerrhhaaddaapp kkeeppuuaassaann kkeerrjjaa

SSuummbbeerr:: DDaattaa OOllaahhaann TTaahhuunn 22001177

MMeenncceerrmmaattii kkeeeemmppaatt ppeenneelliittiiaann tteerrddaahhuulluu ddii aattaass,, ddaappaatt ddiikkaattaakkaann bbaahhwwaa

tteerrddaappaatt ppeerrssaammaaaann ddaann ppeerrbbeeddaaaann aannttaarraa ppeenneelliittiiaann tteerrddaahhuulluu ddeennggaann ppeenneelliittiiaann yyaanngg

aakkaann ppeenneelliittii llaakkuukkaann.. AAddaappuunn ppeerrssaammaaaann yyaanngg ddiimmaakkssuudd aaddaallaahh sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::

11)) PPeenneelliittiiaann iinnii ssaammaa--ssaammaa mmeenneelliittii tteennttaanngg kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann ddaann kkoommpptteennssii..

22)) MMeettooddee aannaalliissaa ddaattaa yyaanngg ddiigguunnaakkaann ssaammaa--ssaammaa mmeenngggguunnaakkaann mmeettooddee rreeggrreessii

lliinneeaarr bbeerrggaannddaa..

33)) TTuujjuuaann yyaanngg iinnggiinn ddiiccaappaaii ddaallaamm ppeenneelliittiiaann iinnii ssaammaa--ssaammaa uunnttuukk mmeennggeettaahhuuii

bbaaggaaiimmaannaa kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann ddaann kkoommpptteennssii mmeemmppeennggaarruuhhii kkiinnrrjjaa ppeeggaawwaaii..

SSeeddaannggkkaann ppeerrbbeeddaaaann ddaallaamm ppeenneelliittiiaann iinnii aaddaallaahh sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::

11)) LLookkaassii PPeenneelliittiiaann ddiillaakkssaannaakkaann ddii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa



22)) WWaakkttuu ddaann JJaaddwwaall PPeenneelliittiiaann ddiillaakkssaannaakkaann mmuullaaii bbuullaann OOkkttoobbeerr 22001177 ss//dd JJaannuuaarrii

22001188

33)) SSuubbssttaannssii yyaanngg mmeennjjaaddii ffeennoommeennaa mmaassaallaahh yyaanngg ddiiaannggkkaatt ppaaddaa mmaassiinngg--mmaassiinngg

llookkaassii ppeenneelliittiiaann ddiimmaannaa mmaassaallaahh yyaanngg mmuunnccuull ttiiddaakk aakkaann ssaammaa ddeennggaann llookkaassii

ppeenneelliittiiaann llaaiinnnnyyaa

22..1100.. KKoonnsseepp OOppeerraassiioonnaall

BBeerrddaassaarrkkaann ppeerruummuussaann mmaassaallaahh ddaann kkeerraannggkkaa bbeerrffiikkiirr yyaanngg ddiiaajjuukkaann mmaakkaa

vvaarriiaabbeell--vvaarriiaabbeell ddaallaamm ppeenneelliittiiaann ddiiiiddeennttiiffiikkaassiikkaann sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::

11)) VVaarriiaabbeell bbeebbaass ((iinnddeeppeennddeenntt vvaarriiaabbllee)) aaddaallaahh vvaarriiaabbeell yyaanngg mmeemmppeennggaarruuhhii aattaauu

yyaanngg mmeennjjaaddii sseebbaabb ttiimmbbuullnnyyaa ppeerruubbaahhaann ppaaddaa vvaarriiaabbeell tteerriikkaatt yyaaiittuu KKaarraakktteerriissttiikk

PPeekkeerrjjaaaann ((XX11)) ddaann KKoommppeetteennssii PPeeggaawwaaii ((XX22))

22)) VVaarriiaabbeell tteerriikkaatt ((ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabbllee)) aaddaallaahh vvaarriiaabbeell yyaanngg ddiippeennggaarruuhhii aattaauu mmeennjjaaddii

aakkiibbaatt kkaarreennaa aaddaannyyaa ppeerruubbaahhaann ddaarrii vvaarriiaabbeell bbeebbaass,, yyaaiittuu:: KKiinneerrjjaa PPeeggaawwaaii

KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa ((YY))

AAddaappuunn kkoonnsseepp ooppeerraassiioonnaall ppaaddaa ppeenneelliittiiaann iinnii aaddaallaahh sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::

11)) PPeennggaarruuhh aaddaallaahh ddaayyaa yyaanngg aaddaa aattaauu ttiimmbbuull ddaarrii sseessuuaattuu,, bbaaiikk oorraanngg mmaauuppuunn

bbeennddaa ddaann sseebbaaggaaiinnyyaa yyaanngg bbeerrkkuuaassaa aattaauu yyaanngg bbeerrkkeekkuuaattaann ddaann bbeerrppeennggaarruuhh

tteerrhhaaddaapp oorraanngg llaaiinn

22)) KKaarraakktteerriissttiikk PPeekkeerrjjaaaann aaddaallaahh ssiiffaatt aattaauu ttuuggaass yyaanngg mmeelliippuuttii ttaanngggguunngg jjaawwaabb,,

mmaaccaamm ttuuggaass ddaann ttiinnggkkaatt kkeeppuuaassaann yyaanngg ddiirraassaakkaann ddaarrii ppeekkeerrjjaaaann iittuu sseennddiirrii

33)) KKoommppeetteennssii aaddaallaahh sseebbaaggaaii kkeemmaammppuuaann sseesseeoorraanngg uunnttuukk mmeenngghhaassiillkkaann ppaaddaa

ttiinnggkkaatt yyaanngg mmeemmuuaasskkaann ddiitteemmppaatt kkeerrjjaa tteerrmmaassuukk ddiiaannttaarraannyyaa sseesseeoorraanngg uunnttuukk



mmeennttrraassffeerr ddaann mmeennggaapplliikkaassiikkaann kkeetteerraammppiillaann ddaann ppeennggeettaahhuuaann tteerrsseebbuutt ddaallaamm

ssiittuuaassii yyaanngg bbaarruu..

44)) KKiinneerrjjaa PPeeggaawwaaii aaddaallaahh hhaassiill kkeerrjjaa sseeccaarraa kkuuaalliittaass ddaann kkuuaannttiittaass yyaanngg ddiiccaappaaii oolleehh

sseeoorraanngg ppeeggaawwaaii ddaallaamm mmeellaakkssaannaakkaann ttuuggaassnnyyaa sseessuuaaii ddeennggaann ttaanngggguunngg jjaawwaabb

yyaanngg ddiibbeerriikkaann kkeeppaaddaannyyaa..

55)) KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa aaddaallaahh ssaallaahh ssaattuu wwiillaayyaahh kkeeccaammaattaann yyaanngg aaddaa ddii KKoottaa

PPeekkaannbbaarruu

66)) KKoottaa PPeekkaannbbaarruu aaddaallaahh aaddaallaahh ddaaeerraahh oottoonnoomm yyaanngg tteerrlleettaakk ddii PPuullaauu SSuummaatteerraa ddaann

mmeennjjaaddii iibbuukkoottaa ddaarrii PPrroovviinnssii RRiiaauu

22..1111.. OOppeerraassiioonnaalliissaassii VVaarriiaabbeell

DDaallaamm ppeenneelliittiiaann iinnii,, vvaarriiaabbeell yyaanngg ddiigguunnaakkaann tteerrddiirrii ddaarrii vvaarriiaabbeell iinnddeeppeennddeenn

yyaakknnii KKaarraakktteerriissttiikk PPeekkeerrjjaaaann ((XX11)) ddaann KKoommppeetteennssii ((XX22)) sseeddaannggkkaann vvaarriiaabbeell ddeeppeennddeenn

ddaallaamm ppeenneelliittiiaann iinnii aaddaallaahh KKiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa.. UUnnttuukk mmeennggeettaahhuuii

lleebbiihh rriinnccii tteerrkkaaiitt ooppeerraassiioonnaall vvaarriiaabbllee ddaallaamm ppeenneelliittiiaann iinnii,, ppaaddaa TTaabbeell 22..22.. sseeccaarraa rriinnccii

ddiiuurraaiikkaann ddeeffeenniissii ddaarrii vvaarriiaabbeell yyaanngg aakkaann ddiitteelliittii..

TTaabbeell 22..22 OOppeerraassiioonnaalliissaassii VVaarriiaabbeell PPeenneelliittiiaann

KKoonnsseepp VVaarriiaabbeell//
DDiimmeennssii

IInnddiikkaattoorr IItteemm YYaanngg DDiinniillaaii SSkkaallaa

KKaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann
aaddaallaahh ssiiffaatt aattaauu ttuuggaass
yyaanngg mmeelliippuuttii ttaanngggguunngg
jjaawwaabb,, mmaaccaamm ttuuggaass ddaann
ttiinnggkkaatt kkeeppuuaassaann yyaanngg
ddiirraassaakkaann ddaarrii ppeekkeerrjjaaaann
iittuu sseennddiirrii
GGuunnaassttrrii ((22001122::3322))

KKaarraakktteerriissttiikk
PPeekkeerrjjaaaann
((XX11))

11)) VVaarriiaassii
kkeettrraammppiillaann

aa)) TTiinnggkkaatt kkeerraaggaammaann
kkeettrraammppiillaann

bb)) bbKKeemmaammppuuaann iinnddiivviidduu
ppeeggaawwaaii

OOrrddiinnaall

22)) IIddeennttiittaass
ttuuggaass

aa)) TTiinnggkkaatt ppeennyyeelleessaaiiaann
ppeekkeerrjjaaaann

bb)) TTaahhaappaann pprroosseess
ppeekkeerrjjaaaann

OOrrddiinnaall

33)) MMaakknnaa ttuuggaass aa)) TTaanngggguunngg jjaawwaabb pprriibbaaddii
bb)) TTaanngggguunngg jjaawwaabb
ppiimmppiinnaann

OOrrddiinnaall



44)) OOttoonnoommii aa)) AAddaannyyaa kkeelleelluuaassaaaann
mmeennyyeelleessaaiikkaann
ppeekkeerrjjaaaann

bb)) MMeennyyeelleessaaiikkaann
ppeekkeerrjjaaaann sseessuuaaii
pprroosseedduurr

OOrrddiinnaall

55)) UUmmppaann BBaalliikk aa)) IInnffoorrmmaassii yyaanngg ddiibbeerriikkaann
jjeellaass

bb)) EEvvaalluuaassii ppeekkeerrjjaaaann
KKoommppeetteennssii sseebbaaggaaii
kkeemmaammppuuaann sseesseeoorraanngg
uunnttuukk mmeenngghhaassiillkkaann ppaaddaa
ttiinnggkkaatt yyaanngg mmeemmuuaasskkaann
ddiitteemmppaatt kkeerrjjaa tteerrmmaassuukk
ddiiaannttaarraannyyaa sseesseeoorraanngg
uunnttuukk mmeennttrraassffeerr ddaann
mmeennggaapplliikkaassiikkaann
kkeetteerraammppiillaann ddaann
ppeennggeettaahhuuaann tteerrsseebbuutt
ddaallaamm ssiittuuaassii yyaanngg bbaarruu..
MMaannooppoo ((22001111::3344))

KKoommppeetteennssii
((XX22))

11)) MMoottiiff aa)) MMaammppuu mmeennggaarraahhkkaann
ppeekkeerrjjaaaann

bb)) MMaammppuu mmeemmppeennggaarruuhhii
oorraanngg llaaiinn

OOrrddiinnaall

22)) SSiiffaatt aa)) TTaannggggaapp tteerrhhaaddaapp
ppeekkeerrjjaaaann

bb)) KKoonnssiisstteennssii ddaallaamm
bbeekkeerrjjaa

33)) KKoonnsseepp DDiirrii aa)) MMeemmiilliikkii ppeenniillaaiiaann pprriibbaaddii
yyaanngg bbaaiikk

bb)) KKeessaann ddiirrii yyaanngg bbaaiikk

OOrrddiinnaall

44)) PPeennggeettaahhuuaann aa)) MMeemmiilliikkii ffiissiikk yyaanngg bbaaiikk
bb)) MMeennttaall kkeerrjjaa yyaanngg ttiinnggggii

OOrrddiinnaall

55)) KKeetteerraammppiillaann aa)) KKeemmaammppuuaann mmeenndduukkuunngg
ppeekkeerrjjaaaann

bb)) PPeennggeettaahhuuaann tteekknniiss
ppeekkeerrjjaaaann

OOrrddiinnaall

KKiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii aaddaallaahh
hhaassiill kkeerrjjaa sseeccaarraa kkuuaalliittaass
ddaann kkuuaannttiittaass yyaanngg
ddiiccaappaaii oolleehh sseeoorraanngg
ppeeggaawwaaii ddaallaamm
mmeellaakkssaannaakkaann ttuuggaassnnyyaa
sseessuuaaii ddeennggaann ttaanngggguunngg
jjaawwaabb yyaanngg ddiibbeerriikkaann
kkeeppaaddaannyyaa..
MMaannggkkuunneeggaarraa ((22001111::8855))

KKiinneerrjjaa PPeeggaawwaaii
((YY))

11)) KKuuaalliittaass KKeerrjjaa aa)) KKeetteeppaattaann
bb)) KKeetteelliittiiaann
cc)) KKeetteerraammppiillaann

OOrrddiinnaall

22)) KKuuaannttiittaass
KKeerrjjaa

aa)) LLeebbiihh BBaannyyaakk
bb)) LLeebbiihh CCeeppaatt
cc)) MMeennccaappaaii TTaarrggeett

OOrrddiinnaall

33)) KKeehhaannddaallaann aa)) KKeerraajjiinnaann
bb)) IInniissiiaattiiff
cc)) IInnssttrruukkssii

OOrrddiinnaall

44)) SSiikkaapp aa)) SSiikkaapp tteerrhhaaddaapp
oorrggaanniissaassii

bb)) SSiikkaapp TTeerrhhaaddaapp
PPeekkeerrjjaaaann

cc)) SSiikkaapp TTeerrhhaaddaapp RReekkaann
KKeerrjjaa

OOrrddiinnaall

SSuummbbeerr:: DDaattaa OOllaahhaann PPeennuulliiss TTaahhuunn 22001177
SSeellaannjjuuttnnyyaa ttaannggggaappaann aattaauu rreessppoonn ddaarrii rreessppoonnddeenn tteerrhhaaddaapp iinnddiikkaattoorr yyaanngg

ddiigguunnaakkaann ppaaddaa vvaarriiaabbeell ddiisseeddiiaakkaann ddaallaamm rreennttaanngg 55 sskkaallaa aattaauu 55 ttiinnggkkaatt yyaanngg

ddiisseessuuaaiikkaann ddeennggaann kkeebbuuttuuhhaann ppeenneelliittiiaann ddeennggaann ppeennjjeellaassaann ddiimmaannaa uunnttuukk mmeenngguukkuurr

sskkaallaa ppeenneelliittiiaann ppeennggaarruuhh kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii

sseebbaaggaaiimmaannaa ttaabbeell 22..33 ddaann bbeerriikkuutt iinnii::

TTaabbeell 22..33 UUkkuurraann SSkkaallaa PPeenneelliittiiaann PPeennggaarruuhh KKaarraakktteerriissttiikk PPeekkeerrjjaaaann tteerrhhaaddaapp
KKiinneerrjjaa PPeeggaawwaaii KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa



TTaannggggaappaann aattaauu rreessppoonn ddaarrii rreessppoonnddeenn tteerrhhaaddaapp iinnddiikkaattoorr yyaanngg ddiigguunnaakkaann ppaaddaa

vvaarriiaabbeell ddiisseeddiiaakkaann ddaallaamm rreennttaanngg 55 sskkaallaa aattaauu 55 ttiinnggkkaatt yyaanngg ddiisseessuuaaiikkaann ddeennggaann

kkeebbuuttuuhhaann

ppeenneelliittiiaann ddeennggaann

ppeennjjeellaassaann

ddiimmaannaa uunnttuukk

mmeenngguukkuurr sskkaallaa

ppeenneelliittiiaann ppeennggaarruuhh bbuuddaayyaa oorrggaanniissaassii tteerrhhaaddaapp kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii sseebbaaggaaiimmaannaa ttaabbeell

22..44 ddaann bbeerriikkuutt iinnii::

TTaabbeell 22..44 UUkkuurraann SSkkaallaa PPeenneelliittiiaann PPeennggaarruuhh KKoommppeetteennssii tteerrhhaaddaapp KKiinneerrjjaa
PPeeggaawwaaii KKccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa

SSkkaallaa JJaawwaabbaann RReennttaanngg SSkkoorr KKrriitteerriiaa

11..

22..

33..

44..

55..

SSaannggaatt TTiiddaakk SSeettuujjuu

TTiiddaakk SSeettuujjuu

RRaagguu--RRaagguu

SSeettuujjuu

SSaannggaatt SSeettuujjuu

11--2244

2255--4488

4499 -- 7722

7733 -- 9966

9977 -- 112200

TTiiddaakk BBaaiikk

KKuurraanngg BBaaiikk

CCuukkuupp BBaaiikk

BBaaiikk

SSaannggaatt BBaaiikk

SSkkaallaa JJaawwaabbaann RReennttaanngg SSkkoorr KKrriitteerriiaa



DDaann ttaannggggaappaann aattaauu rreessppoonn ddaarrii rreessppoonnddeenn tteerrhhaaddaapp iinnddiikkaattoorr yyaanngg ddiigguunnaakkaann ppaaddaa

vvaarriiaabbeell ddiisseeddiiaakkaann ddaallaamm rreennttaanngg 55 sskkaallaa aattaauu 55 ttiinnggkkaatt yyaanngg ddiisseessuuaaiikkaann ddeennggaann

kkeebbuuttuuhhaann ppeenneelliittiiaann ddeennggaann ppeennjjeellaassaann ddiimmaannaa uunnttuukk mmeenngguukkuurr sskkaallaa kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii

sseebbaaggaaiimmaannaa ttaabbeell 22..55 ddaann bbeerriikkuutt iinnii::

TTaabbeell 22..55.. UUkkuurraann SSkkaallaa PPeenneelliittiiaann KKiinneerrjjaa PPeeggaawwaaii

PPaaddaa ppeenneelliittiiaann iinnii

ppeenngguukkuurraann

vvaarriiaabbeell ppaaddaa PPeennggaarruuhh KKaarraakktteerriissttiikk PPeekkeerrjjaaaann DDaann KKoommppeetteennssii TTeerrhhaaddaapp KKiinneerrjjaa

AAppaarraattuurr SSiippiill NNeeggaarraa KKeeccaammaattaann BBuukkiitt RRaayyaa KKoottaa PPeekkaannbbaarruu ddiiuukkuurr ddeennggaann

mmeenngggguunnaakkaann ddaaffttaarr ppeerrttaannyyaaaann yyaanngg ddiiaajjuukkaann ddaallaamm kkuueessiioonneerr ddiibboobboott ddeennggaann sskkaallaa

lliikkeerrtt 55 ppooiinntt,, mmuullaaii ddaarrii ssaannggaatt sseettuujjuu ddiibbeerrii sskkoorr 55,, sseettuujjuu ddeennggaann sskkoorr 44,, rraagguu--rraagguu

11..

22..

33..

44..

55..

SSaannggaatt TTiiddaakk SSeettuujjuu

TTiiddaakk SSeettuujjuu

RRaagguu--RRaagguu

SSeettuujjuu

SSaannggaatt SSeettuujjuu

11--2244

2255--4488

4499 -- 7722

7733 -- 9966

9977 -- 112200

TTiiddaakk BBaaiikk

KKuurraanngg BBaaiikk

CCuukkuupp BBaaiikk

BBaaiikk

SSaannggaatt BBaaiikk

SSkkaallaa JJaawwaabbaann RReennttaanngg SSkkoorr KKrriitteerriiaa

11..

22..

33..

44..

55..

SSaannggaatt TTiiddaakk SSeettuujjuu

TTiiddaakk SSeettuujjuu

RRaagguu--RRaagguu

SSeettuujjuu

SSaannggaatt SSeettuujjuu

11--1199

2200--3388

3399-- 5588

5599-- 7777

7788-- 9966

TTiiddaakk BBaaiikk

KKuurraanngg BBaaiikk

CCuukkuupp BBaaiikk

BBaaiikk

SSaannggaatt BBaaiikk



ddeennggaann sskkoorr 33,, ttiiddaakk sseettuujjuu ddeennggaann sskkoorr 22 ddaann ssaannggaatt ttiiddaakk sseettuujjuu ddeennggaann sskkoorr 11..

11)) VVaarriiaabbeell KKaarraakktteerriissttiikk PPeekkeerrjjaaaann ((XX11)).. DDaallaamm ppeenneelliittiiaann iinnii ppeennyyaattaaaann uunnttuukk vvaarriiaabbeell

kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann sseebbaannyyaakk 1100 ppeerrnnyyaattaaaann ddeennggaann jjuummllaahh rreessppoonnddeenn 3300

oorraanngg.. NNiillaaii tteerrttiinnggggii ddeennggaann sskkoorr jjaawwaabbaann rreessppoonnddeenn aaddaallaahh 1100 xx 55 xx 3300 == 11..550000,,

sseeddaannggkkaann nniillaaii tteerreennddaahh aaddaallaahh 1100 xx 11 xx 3300== 330000.. JJaaddii iinntteerrvvaallnnyyaa uunnttuukk 55 kkaatteeggoorrii

aaddaallaahh 11..550000--330000 == 11..220000//55 ==224400 DDeennggaann ddeemmiikkiiaann ppeenngguukkuurraann aattaass vvaarriiaabbeell

kkaarraakktteerriissttiikk ppeekkeerrjjaaaann ddaappaatt ddiilliihhaatt ttaabbeell bbeerriikkuutt::

TTaabbeell 22..66 PPeenngguukkuurraann VVaarriiaabbeell KKaarraakktteerriissttiikk PPeekkeerrjjaaaann

NNoo RReennttaanngg SSkkoorr KKrriitteerriiaa

11..

22..

33..

44..

55..

11..220000 KKee AAttaass

996611 –– 11..220000

772211–– 996600

448800 –– 772200

224400–– 448800

SSaannggaatt BBaaiikk

BBaaiikk

CCuukkuupp BBaaiikk

KKuurraanngg BBaaiikk

TTiiddaakk BBaaiikk

22)) VVaarriiaabbeell KKoommppeetteennssii ((XX22)).. DDaallaamm ppeenneelliittiiaann iinnii ppeennyyaattaaaann uunnttuukk vvaarriiaabbeell kkoommppeetteennssii

sseebbaannyyaakk 1100 ppeerrnnyyaattaaaann ddeennggaann jjuummllaahh rreessppoonnddeenn 3300 oorraanngg.. NNiillaaii tteerrttiinnggggii ddeennggaann

sskkoorr jjaawwaabbaann rreessppoonnddeenn aaddaallaahh 1100 xx 55 xx 3300 == 11..550000,, sseeddaannggkkaann nniillaaii tteerreennddaahh

aaddaallaahh 1100 xx 11 xx 3300== 330000.. JJaaddii iinntteerrvvaallnnyyaa uunnttuukk 55 kkaatteeggoorrii aaddaallaahh

11..550000--330000 == 11..220000//55 ==224400 DDeennggaann ddeemmiikkiiaann ppeenngguukkuurraann aattaass vvaarriiaabbeell kkoommppeenntteennssii

ddaappaatt ddiilliihhaatt ttaabbeell bbeerriikkuutt::

TTaabbeell 22..77 PPeenngguukkuurraann VVaarriiaabbeell KKoommppeetteennssii

NNoo RReennttaanngg SSkkoorr KKrriitteerriiaa



11..

22..

33..

44..

55..

11..220000 KKee AAttaass

996611 –– 11..220000

772211–– 996600

448800 –– 772200

224400–– 448800

SSaannggaatt BBaaiikk

BBaaiikk

CCuukkuupp BBaaiikk

KKuurraanngg BBaaiikk

TTiiddaakk BBaaiikk

33)) VVaarriiaabbeell KKiinneerrjjaa PPeeggaawwaaii ((YY)).. DDaallaamm ppeenneelliittiiaann iinnii ppeennyyaattaaaann uunnttuukk vvaarriiaabbeell kkiinneerrjjaa

ppeeggaawwaaii sseebbaannyyaakk 1122 ppeerrnnyyaattaaaann ddeennggaann jjuummllaahh rreessppoonnddeenn 3300 oorraanngg.. NNiillaaii tteerrttiinnggggii

ddeennggaann sskkoorr jjaawwaabbaann rreessppoonnddeenn aaddaallaahh 1122 xx 55 xx 3300 == 11..880000,, sseeddaannggkkaann nniillaaii

tteerreennddaahh aaddaallaahh 1122 xx 11 xx 3300 == 336600.. JJaaddii iinntteerrvvaallnnyyaa uunnttuukk 55 kkaatteeggoorrii aaddaallaahh 11..880000--

336600 == 11..444400//55 == 228888 DDeennggaann ddeemmiikkiiaann ppeenngguukkuurraann aattaass vvaarriiaabbeell kkiinneerrjjaa ppeeggaawwaaii

ddaappaatt ddiilliihhaatt ppaaddaa ttaabbeell bbeerriikkuutt iinnii::

TTaabbeell 22..88 PPeenngguukkuurraann VVaarriiaabbeell KKiinneerrjjaa PPeeggaawwaaii

NNoo RReennttaanngg SSkkoorr KKrriitteerriiaa

11..

22..

33..

44..

55..

11..444400 KKee AAttaass

11..115533 –– 11..444400

886655 –– 11..115522

557777 –– 886644

228888 –– 557766

SSaannggaatt BBaaiikk

BBaaiikk

CCuukkuupp BBaaiikk

KKuurraanngg BBaaiikk

TTiiddaakk BBaaiikk


