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PPEEMMEERRIINNTTAAHH  KKAABBUUPPAATTEENN  KKEENNDDAALL  
  

PPEERRAATTUURRAANN  DDAAEERRAAHH  KKAABBUUPPAATTEENN  KKEENNDDAALL    
  

NNOOMMOORR  2255  TTAAHHUUNN  22000077  
  

TTEENNTTAANNGG    
  

RREENNCCAANNAA  DDEETTAAIILL  TTAATTAA  RRUUAANNGG  

KKAAWWAASSAANN  PPEELLAABBUUHHAANN    KKAALLIIWWUUNNGGUU    KKAABBUUPPAATTEENN  KKEENNDDAALL    
  

DDEENNGGAANN  RRAAHHMMAATT  TTUUHHAANN  YYAANNGG  MMAAHHAA  EESSAA    
  

BBUUPPAATTII  KKEENNDDAALL,,  

  

MMeenniimmbbaanngg  ::  aa..  bbaahhwwaa  aaggaarr  ppeemmbbaanngguunnaann  ppeellaabbuuhhaann  ddaann  ppeennggooppeerraassiiaann  kkaawwaassaann  

PPeellaabbuuhhaann  KKaall iiwwuunngguu,,  ddaappaatt  mmeemmbbeerriikkaann  nnii llaaii   ttaammbbaahh  yyaanngg  

ooppttiimmaall   kkhhuussuussnnyyaa  ddii   bbiiddaanngg  ssoossiiaall ,,  eekkoonnoommii ,,  bbuuddaayyaa,,  ddaann  

ll iinnggkkuunnggaann  bbaaggii   mmaassyyaarraakkaatt  lluuaass  mmaakkaa  sseelluurruuhh  rruuaanngg  ppaaddaa  

kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  tteerrsseebbuutt  ppeerrlluu  ddii ttaattaa  ddeennggaann  sseebbaaiikk--bbaaiikknnyyaa  ;;  

bb..  bbaahhwwaa  uunnttuukk  mmeenndduukkuunngg  tteerrccaappaaiinnyyaa  ttuujjuuaann  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  

ppeellaabbuuhhaann  KKaall iiwwuunngguu  mmaakkaa  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  KKaawwaassaann  

PPeellaabbuuhhaann,,  ppeerrlluu  ddii llaakkssaannaakkaann  sseeccaarraa  tteerrppaadduu,,  bbeerrkkeellaannjjuuttaann,,  

ddeemmookkrraassii ,,  ddaann  bbeerrkkeeaaddii llaann  ddaallaamm  rraannggkkaa  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  

ppeennaattaaaann  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  yyaanngg  bbaaiikk  ddaann  ooppttiimmaall ,,  mmeellaalluuii   

kkeeggiiaattaann  ppeennyyuussuunnaann  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  

PPeellaabbuuhhaann  KKaall iiwwuunngguu  KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall   ;;    

    cc..    bbaahhwwaa  bbeerrddaassaarrkkaann  PPaassaall   2277  aayyaatt  ((11))  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  2266  

TTaahhuunn  22000077  tteennttaanngg  PPeennaattaaaann  RRuuaanngg  ,,  ppeenneettaappaann  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   

TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  ppeerrlluu  ddiiaattuurr  ddeennggaann  PPeerraattuurraann  

DDaaeerraahh  ;;  

dd..  bbaahhwwaa  bbeerrddaassaarrkkaann  ppeerrttiimmbbaannggaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  tteerrsseebbuutt  ppaaddaa  hhuurruuff   

aa,,  bb,,  ddaann  cc  ddii   aattaass,,  ppeerrlluu  mmeemmbbeennttuukk  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  tteennttaanngg  

RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  KKaall iiwwuunngguu  

KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall ..    
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MMeennggiinnggaatt    ::  11..  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  1133  TTaahhuunn  11995500  tteennttaanngg  PPeemmbbeennttuukkaann  

DDaaeerraahh--ddaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  ddaallaamm  LLiinnggkkuunnggaann  PPrrooppiinnssii   JJaawwaa  

TTeennggaahh  sseebbaaggaaiimmaannaa  tteellaahh  ddiiuubbaahh  ddeennggaann  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  

99  TTaahhuunn  11996655  tteennttaanngg  PPeemmbbeennttuukkaann  DDaaeerraahh  TTiinnggkkaatt  II II  BBaattaanngg  

ddeennggaann  mmeenngguubbaahh  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  1133  TTaahhuunn  11995500  tteennttaanngg  

PPeemmbbeennttuukkaann  DDaaeerraahh--ddaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  ddaallaamm  LLiinnggkkuunnggaann  

PPrrooppiinnssii   JJaawwaa  TTeennggaahh  ((  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  

TTaahhuunn  11996655  NNoommoorr  5522,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  

IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  22775577  ))  ;;  

22..  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  55  TTaahhuunn  11996600  tteennttaanngg  PPeerraattuurraann  DDaassaarr  

PPookkookk--ppookkookk  AAggrraarriiaa  ((LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  

TTaahhuunn  11996600  NNoommoorr    110044,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  

IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  22001133));;  

33..  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  1111  TTaahhuunn  11996677  tteennttaanngg  KKeetteennttuuaann  ––  

kkeetteennttuuaann  PPookkookk  PPeerrttaammbbaannggaann  ((LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  

IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  11996677  NNoommoorr  2222,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  

RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  22883311));;    

44..  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  55  TTaahhuunn  11998844  tteennttaanngg  PPeerriinndduussttrriiaann  

((LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  11998844  NNoommoorr  2222,,  

TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  33227744))  

sseebbaaggaaiimmaannaa  tteellaahh  ddiiuubbaahh  ddeennggaann  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  3311  

TTaahhuunn  22000000  tteennttaanngg  DDeessaaiinn  IInndduussttrrii   ((  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  

IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  220000  NNoommoorr  224433,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  

RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  44004455  ));;  

55..  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  55  TTaahhuunn  11999900  tteennttaanngg  KKoonnsseerrvvaassii   SSuummbbeerr  

DDaayyaa  AAllaamm  HHaayyaattii   ddaann  EEkkoossiisstteemmnnyyaa  ((LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  

IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  11999900  NNoommoorr  4499,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  

RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  33441199));;  

66..  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  99  TTaahhuunn  11999900  tteennttaanngg  KKeeppaarriiwwiissaattaaaann  

((LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  11999900  NNoommoorr  7788,,  

TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  33442277));;  

77..  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  55  TTaahhuunn  11999922  tteennttaanngg  BBeennddaa  CCaaggaarr  

BBuuddaayyaa  ((LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  11999922  

NNoommoorr  2277,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  

NNoommoorr  33447700));;  



  

  

33 

  

88..  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  2233  TTaahhuunn  11999977  tteennttaanngg  PPeennggeelloollaaaann  

LLiinnggkkuunnggaann  HHiidduupp  ((LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  

11999977  NNoommoorr  6688,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  

NNoommoorr  33669999));;  

99..  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  4411  TTaahhuunn  11999999  tteennttaanngg  KKeehhuuttaannaann  

((LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  11999999  NNoommoorr  116677,,  

TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr    33888888))  

sseebbaaggaaiimmaannaa  tteellaahh  ddiiuubbaahh  ddeennggaann    UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  1199  

TTaahhuunn  22000044  tteennttaanngg  PPeenneettaappaann  PPeerraattuurraann  PPeemmeerriinnttaahh  PPeennggggaannttii   

UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  11  TTaahhuunn  22000044  tteennttaanngg  PPeerruubbaahhaann  aattaass  

UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  4411  TTaahhuunn  11999999  tteennttaanngg  KKeehhuuttaannaann  

mmeennjjaaddii   UUnnddaanngg--uunnddaanngg  ((  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  

TTaahhuunn  22000044  NNoommoorr  6677,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  

IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  44440011  ))  ;;  

1100..  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  77  TTaahhuunn  22000044  tteennttaanngg  SSuummbbeerr  DDaayyaa  AAii rr  ((  

LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  ttaahhuunn  22000044  NNoommoorr  3322,,  

TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  44337777  ));;  

1111..  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  1100  TTaahhuunn  22000044  tteennttaanngg  PPeemmbbeennttuukkaann  

PPeerraattuurraann  PPeerruunnddaanngg  --  uunnddaannggaann  ((  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  

IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  22000044  NNoommoorr  5533,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  

RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  44338899  ))  ;;  

1122..  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  3322  TTaahhuunn  22000044  tteennttaanngg  PPeemmeerriinnttaahhaann  

DDaaeerraahh  ((  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  22000044  

NNoommoorr  112255,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  

NNoommoorr  44443377  ))  sseebbaaggaaiimmaannaa  tteellaahh  ddiiuubbaahh  ddeennggaann    UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  

NNoommoorr  88  TTaahhuunn  22000055  tteennttaanngg  PPeenneettaappaann  PPeerraattuurraann  PPeemmeerriinnttaahh  

PPeennggggaannttii   UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  33  TTaahhuunn  22000055  tteennttaanngg  

PPeerruubbaahhaann  aattaass  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  3322  TTaahhuunn  22000044  tteennttaanngg  

PPeemmeerriinnttaahhaann  DDaaeerraahh  mmeennjjaaddii   UUnnddaanngg--uunnddaanngg  ((  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  

RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  22000055  NNoommoorr  110088,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  

NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  44554488  ))  ;;  

1133..  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  3388  TTaahhuunn  22000044  tteennttaanngg  JJaallaann  ((LLeemmbbaarraann  

NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  22000044  NNoommoorr  113322,,  TTaammbbaahhaann  

LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  44444444));;  



  

  

44 

  

1144..  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  2266  TTaahhuunn  22000077  tteennttaanngg  PPeennaattaaaann  RRuuaanngg  

((LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  22000077  NNoommoorr  6688,,  

TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  44772255));;  

1155..  PPeerraattuurraann  PPeemmeerriinnttaahh  NNoommoorr  3322  TTaahhuunn    11995500  tteennttaanngg  PPeenneettaappaann  

MMuullaaii   BBeerrllaakkuunnyyaa  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  11995500  NNoommoorr  1122,,  1133,,  1144,,  ddaann  

1155  ddaarrii   hhaall   PPeemmbbeennttuukkaann  DDaaeerraahh--ddaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  ddii   JJaawwaa  TTiimmuurr  

//  TTeennggaahh  //  BBaarraatt  ddaann  DDaaeerraahh  IIssttiimmeewwaa  YYooggyyaakkaarrttaa  ;;  

1166..  PPeerraattuurraann  PPeemmeerriinnttaahh  NNoommoorr  1166  TTaahhuunn    11997766  tteennttaanngg  PPeerrlluuaassaann  

KKoottaammaaddyyaa  DDaaeerraahh  TTiinnggkkaatt  II II  SSeemmaarraanngg  ((  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  

RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  11997766  NNoommoorr  2255,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  

NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  44007799  ))  ;;  

1177..  PPeerraattuurraann  PPeemmeerriinnttaahh  NNoommoorr  2222  TTaahhuunn  11998822  tteennttaanngg  TTaattaa  

PPeennggaattuurraann  AAii rr  ((LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  

11998822  NNoommoorr  3377,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  

NNoommoorr  33222255))  ;;  

1188..  PPeerraattuurraann  PPeemmeerriinnttaahh  NNoommoorr  2288  TTaahhuunn  11998855  tteennttaanngg  PPeerrll iinndduunnggaann  

HHuuttaann  ((LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  11998855  NNoommoorr  

3399,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  

33229944));;  

1199..  PPeerraattuurraann  PPeemmeerriinnttaahh  NNoommoorr  2277  TTaahhuunn  11999999  tteennttaanngg  AAnnaall iissiiss  

MMeennggeennaaii   DDaammppaakk  LLiinnggkkuunnggaann  ((LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  

IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  11999999  NNoommoorr  5599,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  

RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  33883388));;  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16  Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4385); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79  Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4593); 
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2222..  PPeerraattuurraann  PPeemmeerriinnttaahh  NNoommoorr  2200  TTaahhuunn  22000066  tteennttaanngg  IIrriiggaassii   

((LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  11998822  NNoommoorr  4466,,  

TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  44662244));;  

2233..  PPeerraattuurraann  PPeemmeerriinnttaahh  NNoommoorr  3344  TTaahhuunn  22000066  tteennttaanngg  JJaallaann  

((LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  22000066  NNoommoorr  8866,,  

TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  44665555));;  

2244..  PPeerraattuurraann  PPeemmeerriinnttaahh  NNoommoorr  3388  TTaahhuunn    22000077  tteennttaanngg  PPeemmbbaaggiiaann  

UUrruussaann  PPeemmeerriinnttaahhaann  aannttaarraa  PPeemmeerriinnttaahh,,  PPeemmeerriinnttaahhaann  DDaaeerraahh  

PPrroovviinnssii ,,  ddaann  PPeemmeerriinnttaahhaann  DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn    //  KKoottaa  ((  LLeemmbbaarraann  

NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  22000077  NNoommoorr  8877,,  TTaammbbaahhaann  

LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  44773377  ))  ;;  

2255..  PPeerraattuurraann  PPrreessiiddeenn  NNoommoorr  11  TTaahhuunn  22000077  tteennttaanngg  PPeennggeessaahhaann,,  

PPeenngguunnddaannggaann,,  ddaann  PPeennyyeebbaarrlluuaassaann  PPeerraattuurraann  PPeerruunnddaanngg--

uunnddaannggaann  ;;  

2266..  KKeeppuuttuussaann  PPrreessiiddeenn  NNoommoorr  3322  TTaahhuunn  11999900  tteennttaanngg  PPeennggeelloollaaaann  

KKaawwaassaann  LLiinndduunngg  ;;  

2277..  KKeeppuuttuussaann  PPrreessiiddeenn  NNoommoorr  3333  TTaahhuunn  11999911  tteennttaanngg  PPeenngggguunnaaaann  

TTaannaahh  BBaaggii   PPeemmbbaanngguunnaann  KKaawwaassaann  IInndduussttrrii   ;;  

2288..  KKeeppuuttuussaann  PPrreessiiddeenn  NNoommoorr  7755  TTaahhuunn  11999933  tteennttaanngg  KKoooorrddiinnaassii   

PPeennggeelloollaaaann  TTaattaa  RRuuaanngg  NNaassiioonnaall ;;  

2299..  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  PPrroovviinnssii   JJaawwaa  TTeennggaahh  NNoommoorr  2211  TTaahhuunn  22000033  

tteennttaanngg  RReennccaannaa  TTaattaa  RRuuaanngg  WWii llaayyaahh  PPrroovviinnssii   DDaaeerraahh  TTiimmggkkaatt  II  

JJaawwaa  TTeennggaahh  ((LLeemmbbaarraann  DDaaeerraahh  PPrroovviinnssii   DDaaeerraahh  TTiinnggkkaatt  II  JJaawwaa  

TTeennggaahh  TTaahhuunn  22000033    NNoommoorr  113333))..  

3300..  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  PPrroovviinnssii   JJaawwaa  TTeennggaahh  NNoommoorr  2222  TTaahhuunn  22000033  

tteennttaanngg  PPeennggeelloollaaaann  KKaawwaassaann  LLiinndduunngg  ddii   PPrroovviinnssii   JJaawwaa  TTeennggaahh  

((LLeemmbbaarraann  DDaaeerraahh  PPrroovviinnssii   JJaawwaa  TTeennggaahh  TTaahhuunn  22000033    NNoommoorr  

113344));;  

3311..  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  DDaaeerraahh  TTiinnggkkaatt  II II  KKeennddaall   NNoommoorr  11  

TTaahhuunn  11998888  tteennttaanngg  PPeennyyiiddiikk  PPeeggaawwaaii   NNeeggeerrii   SSiippii ll   ddii   LLiinnggkkuunnggaann  

PPeemmeerriinnttaahh  KKaabbuuppaatteenn  DDaaeerraahh  TTiinnggkkaatt  II II  KKeennddaall   ((LLeemmbbaarraann  

DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  DDaaeerraahh  TTiinnggkkaatt  II II  KKeennddaall   TTaahhuunn  11998888  NNoommoorr  

11  SSeerrii   DD  NNoo..  11));;  
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3322..  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall   NNoommoorr  11  TTaahhuunn  22000011  tteennttaanngg  

PPoollaa  DDaassaarr  PPeemmbbaanngguunnaann  DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall   ((LLeemmbbaarraann  

DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall   TTaahhuunn  22000011  NNoommoorr  11  SSeerrii   DD  NNoo..  11  ))..  

  

DDeennggaann  PPeerrsseettuujjuuaann  BBeerrssaammaa  

DDEEWWAANN  PPEERRWWAAKKIILLAANN  RRAAKKYYAATT  DDAAEERRAAHH  KKAABBUUPPAATTEENN  KKEENNDDAALL  

ddaann    

BBUUPPAATTII  KKEENNDDAALL  

MMEEMMUUTTUUSSKKAANN  ::  

    

MMeenneettaappkkaann    ::  PPEERRAATTUURRAANN  DDAAEERRAAHH  TTEENNTTAANNGG  RREENNCCAANNAA  DDEETTAAIILL  TTAATTAA  

RRUUAANNGG  KKAAWWAASSAANN  PPEELLAABBUUHHAANN  KKAALLIIWWUUNNGGUU  KKAABBUUPPAATTEENN  

KKEENNDDAALL..  

BBAABB  II    

KKEETTEENNTTUUAANN  UUMMUUMM    

PPaassaall  11  

  

DDaallaamm  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii   yyaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann      ::  

11..  PPeemmeerriinnttaahh  PPuussaatt  yyaanngg  sseellaannjjuuttnnyyaa  ddiisseebbuutt  PPeemmeerriinnttaahh  aaddaallaahh  

PPrreessiiddeenn  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  yyaanngg  mmeemmeeggaanngg  kkeekkuuaassaann  

ppeemmeerriinnttaahhaann  nneeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  

ddaallaamm  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  DDaassaarr  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  

11994455..  

22..  PPeemmeerriinnttaahh  DDaaeerraahh  PPrroovviinnssii   JJaawwaa  TTeennggaahh  aaddaallaahh  GGuubbeerrnnuurr  ddaann  

ppeerraannggkkaatt  ddaaeerraahh  sseebbaaggaaii   uunnssuurr  ppeennyyeelleennggggaarraa  ppeemmeerriinnttaahhaann  

ddaaeerraahh  PPrroovviinnssii   JJaawwaa  TTeennggaahh..  

33..  DDaaeerraahh  aaddaallaahh  DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall ..  

44..  PPeemmeerriinnttaahh  DDaaeerraahh  aaddaallaahh  BBuuppaattii   ddaann  ppeerraannggkkaatt  ddaaeerraahh  sseebbaaggaaii   

uunnssuurr  ppeennyyeelleennggggaarraa  ppeemmeerriinnttaahhaann  ddaaeerraahh..  

55..  KKeeppaallaa  DDaaeerraahh  yyaanngg  sseellaannjjuuttnnyyaa  ddiisseebbuutt  BBuuppaattii   aaddaallaahh  KKeeppaallaa  

DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall ..  
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66..  DDeewwaann  PPeerrwwaakkii llaann  RRaakkyyaatt  DDaaeerraahh  yyaanngg  sseellaannjjuuttnnyyaa  ddiissiinnggkkaatt  

DDPPRRDD  aaddaallaahh  DDeewwaann  PPeerrwwaakkii llaann  RRaakkyyaatt  DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  

KKeennddaall ..  

77..  RRuuaanngg  aaddaallaahh  wwaaddaahh  yyaanngg  mmeell iippuuttii   rruuaanngg  ddaarraatt,,  rruuaanngg  llaauutt,,  rruuaanngg  

uuddaarraa  tteerrmmaassuukk  rruuaanngg  ddii   ddaallaamm  bbuummii   sseebbaaggaaii   ssaattuu  kkeessaattuuaann  

wwii llaayyaahh,,  tteemmppaatt  mmaannuussiiaa,,  ddaann  mmaakkhhlluukk  hhiidduupp  llaaiinnnnyyaa,,  mmeellaakkuukkaann  

kkeeggiiaattaann  ddaann  mmeemmeell iihhaarraa  kkeellaannggssuunnggaann  hhiidduuppnnyyaa..  

88..  TTaattaa  rruuaanngg  aaddaallaahh  wwuujjuudd  ssttrruukkttuurr  rruuaanngg  ddaann  ppoollaa  rruuaanngg..  

99..  SSttrruukkttuurr  rruuaanngg  aaddaallaahh  ssuussuunnaann  ppuussaatt--ppuussaatt  ppeerrmmuukkiimmaann  ddaann  ssiisstteemm  

jjaarriinnggaann  pprraassaarraannaa  ddaann  ssaarraannaa  yyaanngg  bbeerrffuunnggssii   sseebbaaggaaii   ppeenndduukkuunngg  

kkeeggiiaattaann  ssoossiiaall   eekkoonnoommii   mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  sseeccaarraa  hhiieerraarrkkhhiiss  

mmeemmii ll iikkii   hhuubbuunnggaann  ffuunnggssiioonnaall ..  

1100..  PPeennaattaaaann  rruuaanngg  aaddaallaahh  ssuuaattuu  ssiisstteemm  pprroosseess  ppeerreennccaannaaaann  ttaattaa  rruuaanngg,,  

ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg,,  ddaann  ppeennggeennddaall iiaann  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg..  

1111..  PPeennyyeelleennggggaarraaaann  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  aaddaallaahh  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  mmeell iippuuttii   

ppeennggaattuurraann,,  ppeemmbbiinnaaaann,,  ppeellaakkssaannaaaann,,  ddaann  ppeennggaawwaassaann  ppeennaattaaaann  

rruuaanngg..  

1122..  PPeennggaattuurraann  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  aaddaallaahh  uuppaayyaa  ppeemmbbeennttuukkaann  llaannddaassaann  

hhuukkuumm  bbaaggii   ppeemmeerriinnttaahh,,  ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh,,  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt  ddaallaamm  

ppeennaattaaaann  rruuaanngg..  

1133..  PPeemmbbiinnaaaann  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  aaddaallaahh  uuppaayyaa  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  

kkiinneerrjjaa  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  yyaanngg  ddiisseelleennggggaarraakkaann  oolleehh  ppeemmeerriinnttaahh,,  

ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh,,  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt..  

1144..  PPeellaakkssaannaaaann  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  aaddaallaahh  uuppaayyaa  ppeennccaappaaiiaann  ttuujjuuaann  

ppeennaattaaaann  rruuaanngg  mmeellaalluuii   ppeellaakkssaannaaaann  ppeerreennccaannaaaann  ttaattaa  rruuaanngg,,  

ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg,,  ddaann  ppeennggeennddaall iiaann  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg..  

1155..  PPeennggaawwaassaann  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  aaddaallaahh  uuppaayyaa  aaggaarr  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  

ppeennaattaaaann  rruuaanngg  ddaappaatt  ddiiwwuujjuuddkkaann  sseessuuaaii   ddeennggaann  kkeetteennttuuaann  

ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann..  

1166..  PPeerreennccaannaaaann  ttaattaa  rruuaanngg  aaddaallaahh  ssuuaattuu  pprroosseess  uunnttuukk  mmeenneennttuukkaann  

ssttrruukkttuurr  rruuaanngg  ddaann  ppoollaa  rruuaanngg  yyaanngg  mmeell iippuuttii   ppeennyyuussuunnaann  ddaann  

ppeenneettaappaann  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg..  
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1177..  PPeemmaannffaaaattaann  RRuuaanngg  aaddaallaahh  uuppaayyaa  uunnttuukk    mmeewwuujjuuddkkaann  ssttrruukkttuurr  

rruuaanngg  ddaann  ppoollaa  rruuaanngg  sseessuuaaii   ddeennggaann  ttaattaa  rruuaanngg  mmeellaalluuii   ppeennyyuussuunnaann  

ddaann  ppeellaakkssaannaaaann  pprrooggrraamm  bbeesseerrttaa  ppeemmbbiiaayyaaaannnnyyaa..  

1188..  PPeennaattaagguunnaaaann  ttaannaahh  aaddaallaahh  ssaammaa  ddeennggaann  ppoollaa  ppeennggeelloollaaaann  ttaattaa  

gguunnaa  ttaannaahh  yyaanngg  mmeell iippuuttii   ppeenngguuaassaaaann,,  ppeenngggguunnaaaann,,  ddaann  

ppeemmaannffaaaattaann  ttaannaahh  yyaanngg  bbeerrwwuujjuudd  kkoonnssooll iiddaassii   ppeemmaannffaaaattaann  ttaannaahh  

mmeellaalluuii   ppeennggaattuurraann  kkeelleemmbbaaggaaaann  yyaanngg  tteerrkkaaii tt  ddeennggaann  ppeemmaannffaaaattaann  

ttaannaahh  sseebbaaggaaii   ssaattuu  kkeessaattuuaann  ssiisstteemm  uunnttuukk  kkeeppeennttiinnggaann  mmaassyyaarraakkaatt  

sseeccaarraa  aaddii ll ..  

1199..  PPeenngguuaassaaaann  ttaannaahh  aaddaallaahh  hhuubbuunnggaann  hhuukkuumm  aannttaarraa  oorraanngg  ppeerr  oorraanngg,,  

kkeelloommppookk  oorraanngg,,  aattaauu  bbaaddaann  hhuukkuumm  ddeennggaann  ttaannaahh  sseebbaaggaaiimmaannaa  

ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  55  TTaahhuunn  11996600  tteennttaanngg  

PPeerraattuurraann  DDaassaarr  PPookkookk--ppookkookk  AAggrraarriiaa..  

2200..  PPeenngggguunnaaaann  ttaannaahh  aaddaallaahh  wwuujjuudd  ttuuttuuppaann  ppeerrmmuukkaaaann  bbuummii   bbaaiikk  

yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  bbeennttuukkaann  aallaammii   mmaappuunn  bbuuaattaann  mmaannuussiiaa..  

2211..  PPeemmaannffaaaattaann  ttaannaahh  kkeeggiiaattaann  uunnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  nnii llaaii   ttaammbbaahh  

ttaannppaa  mmeenngguubbaahh  wwuujjuudd  ff iissiikk  ppeenngggguunnaaaann  ttaannaahhnnyyaa..  

2222..  HHaakk  aattaass  ttaannaahh  aaddaallaahh  hhaakk--hhaakk  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  

UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  55  TTaahhuunn  11996600  tteennttaanngg  PPeerraattuurraann  DDaassaarr  

PPookkookk--ppookkookk  AAggrraarriiaa..  

2233..  PPeennggeennddaall iiaann  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  aaddaallaahh  uuppaayyaa  uunnuukk  mmeewwuujjuuddkkaann  

tteerrttiibb  ttaattaa  rruuaanngg..  

2244..  RReennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg  aaddaallaahh  hhaassii ll   ppeerreennccaannaaaann  ttaattaa  rruuaanngg..  

2255..  WWii llaayyaahh  aaddaallaahh  rruuaanngg  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  kkeessaattuuaann  ggeeooggrraaff iiss  bbeesseerrttaa  

sseeggeennaapp  uunnssuurr  tteerrkkaaii tt  yyaanngg  bbaattaass  ddaann  ssiisstteemmnnyyaa  ddii tteennttuukkaann  

bbeerrddaassaarrkkaann  aassppeekk  aaddmmiinniissttrraassii   ddaann  //  aattaauu  aassppeekk  ffuunnggssiioonnaall ..  

2266..  SSiisstteemm  wwii llaayyaahh  aaddaallaahh  ssttrruukkttuurr    rruuaanngg  ddaann  ppoollaa  rruuaanngg  yyaanngg  

mmeemmppuunnyyaaii   jjaannggkkaauuaann  ppeellaayyaannaann  ppaaddaa  ttiinnggkkaatt  wwii llaayyaahh..  

2277..  SSiisstteemm  iinntteerrnnaall   ppeerrkkoottaaaann  aaddaallaahh  ssttrruukkttuurr  rruuaanngg  ddaann  ppoollaa  rruuaanngg  

yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii   jjaannggkkaauuaann  ppeellaayyaannaann  ppaaddaa  ttiinnggkkaatt  iinntteerrnnaall   

ppeerrkkoottaaaann..  

2288..  KKaawwaassaann  aaddaallaahh  wwii llaayyaahh  ddeennggaann  ffuunnggssii   uuttaammaa  ll iinndduunngg  aattaauu  bbuuddii   

ddaayyaa..  



  

  

99 

  

2299..  KKaawwaassaann  LLiinndduunngg  aaddaallaahh  wwii llaayyaahh  yyaanngg  ddii tteettaappkkaann  ddeennggaann  ffuunnggssii   

uuttaammaa  mmeell iinndduunnggii   kkeelleessttaarriiaann  ll iinnggkkuunnggaann  hhiidduupp  yyaanngg  mmeennccaakkuupp  

ssuummbbeerr  ddaayyaa  aallaamm  ddaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  bbuuaattaann..  

3300..  KKaawwaassaann  bbuuddii   ddaayyaa  aaddaallaahh  wwii llaayyaahh  yyaanngg  ddii tteettaappkkaann  ddeennggaann  ffuunnggssii   

uuttaammaa  uunnttuukk  ddiibbuuddiiddaayyaakkaann  aattaass  ddaassaarr  kkoonnddiissii   ddaann  ppootteennssii   ssuummbbeerr  

ddaayyaa  aallaamm,,  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa,,  ddaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  bbuuaattaann..  

3311..  KKaawwaassaann  ppeerrddeessaaaann  aaddaallaahh  wwii llaayyaahh  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii     kkeeggiiaattaann  

uuttaammaa  ppeerrttaanniiaann,,  tteerrmmaassuukk  ppeennggeelloollaaaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  aallaamm  ddeennggaann  

ssuussuunnaann  ffuunnggssii   kkaawwaassaann  sseebbaaggaaii   tteemmppaatt  ppeerrmmuukkiimmaann  ppeerrddeessaaaann,,  

ppeellaayyaannaann  jjaassaa  ppeemmeerriinnttaahhaann,,  ppeellaayyaannaann  ssoossiiaall ,,  ddaann  kkeeggiiaattaann  

eekkoonnoommii ..  

3322..  KKaawwaassaann  ppeerrkkoottaaaann  aaddaallaahh  wwii llaayyaahh  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii   kkeeggiiaattaann  

uuttaammaa  bbuukkaann  ppeerrttaanniiaann  ddeennggaann  ssuussuunnaann  ffuunnggssii   kkaawwaassaann  sseebbaaggaaii   

tteemmppaatt  ppeerrmmuukkiimmaann  ppeerrkkoottaaaann,,  ppeemmuussaattaann,,  ddaann  ddiissttrriibbuussii   

ppeellaayyaannaann  jjaassaa  ppeemmeerriinnttaahhaann,,  ppeellaayyaannaann  ssoossiiaall ,,  ddaann  kkeeggiiaattaann  

eekkoonnoommii ..  

3333..  KKaawwaassaann  tteerrtteennttuu  aaddaallaahh  kkaawwaassaann  yyaanngg  ddii tteettaappkkaann  sseeccaarraa  nnaassiioonnaall   

mmeemmppuunnyyaaii   nnii llaaii   ssttrraatteeggiiss  yyaanngg  ppeennaattaaaann  rruuaannggnnyyaa  ddiipprriioorrii ttaasskkaann,,  

yyaaii ttuu  ppeellaabbuuhhaann  yyaanngg  mmeemmii ll iikkii   aarrttii   sseebbuuaahh  tteemmppaatt  aattaauu  bbaannddaarr  

yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii   ffaassii ll ii ttaass  lleennggkkaapp  uunnttuukk  kkaappaall   bbeerrssaannddaarr,,  

bbeerrllaabbuuhh,,  nnaaiikk  ttuurruunn  ppeennuummppaanngg,,  ddaann  bboonnggkkaarr  mmuuaatt  bbaarraanngg  ddaann  

hheewwaann;;  

3344..  KKaawwaassaann  ssttrraatteeggiiss  KKaabbuuppaatteenn  aaddaallaahh  wwii llaayyaahh  yyaanngg  ppeennaattaaaann  

rruuaannggnnyyaa  ddiipprriioorrii ttaasskkaann  kkaarreennaa  mmeemmppuunnyyaaii   ppeennggaarruuhh  ssaannggaatt  

ppeennttiinngg  ddaallaamm  ll iinnggkkuupp  KKaabbuuppaatteenn  tteerrhhaaddaapp  eekkoonnoommii ,,  ssoossiiaall ,,  

bbuuddaayyaa,,  ddaann  //  aattaauu  ll iinnggkkuunnggaann..  

3355..  GGaarriiss  sseemmppaaddaann  aaddaallaahh  ggaarriiss  bbaattaass  lluuaarr  ppeennggaammaannaann  yyaanngg  ddii ttaarriikk  

ppaaddaa  jjaarraakk  tteerrtteennttuu  sseejjaajjaarr  ddeennggaann  aass  jjaallaann,,  tteeppii   kkeeppaallaa  jjeemmbbaattaann,,  

tteeppii   ssuunnggaaii ,,  tteeppii   ssaalluurraann,,  kkaakkii   ttaanngggguull ,,  tteeppii   ddaannaauu,,  tteeppii   mmaattaa  aaii rr,,  

tteeppii   ssuunnggaaii   kkhhuussuuss,,  tteeppii   ppaannttaaii   ddaann  rreell   kkeerreettaa  aappii   yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  

bbaattaass  aannttaarraa  bbaaggiiaann  kkaappll iinngg  ppeekkaarraannggaann//llaahhaann  yyaanngg  bboolleehh  ddaann  ttiiddaakk  

bboolleehh  ddiiddii rriikkaann  bbaanngguunnaann..    

3366..  RRuuaanngg  tteerrbbuukkaa  hhii jjaauu  aaddaallaahh  aarreeaa  mmeemmaannjjaanngg//jjaalluurr  ddaann//aattaauu  

mmeennggeelloommppookk,,  yyaanngg  ppeenngggguunnaaaannnnyyaa  lleebbiihh  bbeerrssii ffaatt  tteerrbbuukkaa,,  tteemmppaatt  
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ttuummbbuuhh  ttaannaammaann,,  bbaaiikk  yyaanngg  ttuummbbuuhh  sseeccaarraa  aallaammiiaahh  mmaauuppuunn  yyaanngg  

sseennggaajjaa  ddii ttaannaamm..  

3377..  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  aaddaallaahh  ddeettaaii ll   hhaassii ll   ppeerreennccaannaaaann  ttaattaa  

rruuaanngg..  

3388..  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  aaddaallaahh  RReennccaannaa  

DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall   yyaanngg  

mmeennccaakkuupp  kkeebbii jjaakkaann  ddaaeerraahh  yyaanngg  mmeenneettaappkkaann  llookkaassii   ddaarrii   kkaawwaassaann  

yyaanngg  hhaarruuss  ddii ll iinndduunnggii ,,  llookkaassii   ppeennggeemmbbaannggaann  kkaawwaassaann  bbuuddii   ddaayyaa  

tteerrmmaassuukk  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  ddaann  ppoollaa  jjaarriinnggaann  pprraassaarraannaa  ddaann  

ssaarraannaa  kkaawwaassaann  ddii   ddaallaamm  kkaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall   

yyaanngg  aakkaann  ddiipprriioorrii ttaasskkaann  ppeennggeemmbbaannggaannnnyyaa  ddaallaamm  kkuurruunn  wwaakkttuu  

ppeerreennccaannaaaann..  

3399..  RReennccaannaa  TTaattaa  RRuuaanngg  WWii llaayyaahh  aaddaallaahh  RReennccaannaa  TTaattaa  RRuuaanngg  

WWii llaayyaahh  KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall   yyaanngg  mmeennccaakkuupp  kkeebbii jjaakkaann  DDaaeerraahh  

yyaanngg  mmeenneettaappkkaann  llookkaassii   ddaarrii   kkaawwaassaann  yyaanngg  hhaarruuss  ddii ll iinndduunnggii ,,  

llookkaassii   ppeennggeemmbbaannggaann  kkaawwaassaann  bbuuddii   ddaayyaa  tteerrmmaassuukk  kkaawwaassaann  

pprroodduukkssii   ddaann  kkaawwaassaann  ppeerrmmuukkiimmaann,,  ppoollaa  jjaarriinnggaann  pprraassaarraannaa  ddaann  

wwii llaayyaahh  ––  wwii llaayyaahh  ddaallaamm  KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall   yyaanngg  aakkaann  

ddiipprriioorrii ttaasskkaann  ppeennggeemmbbaannggaannnnyyaa  ddaallaamm  kkuurruunn  wwaakkttuu  ppeerreennccaannaaaann..  

4400..  SSuubb  WWii llaayyaahh  PPeemmbbaanngguunnaann  sseellaannjjuuttnnyyaa  ddiissiinnggkkaatt  SSWWPP  aaddaallaahh  

ppeennggeelloommppookkaann  wwii llaayyaahh  sseessuuaaii   ddeennggaann  ppootteennssii   ddaann  ggeeooggrraaff ii   uunnttuukk  

ppeennggeemmbbaannggaann..  

4411..  IIzziinn  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg    aaddaallaahh  iizziinn  yyaanngg  ddiippeerrssyyaarraattkkaann  ddaallaamm  

kkeeggiiaattaann  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  sseessuuaaii   ddeennggaann  kkeetteennttuuaann  ppeerraattuurraann  

ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann..  

4422..  OOrraanngg  aaddaallaahh  oorraanngg  ppeerrsseeoorraannggaann  ddaann  //  aattaauu  kkoorrppoorraassii ..  

4433..  IInnsseennttii ff   aaddaallaahh  uuppaayyaa  uunnttuukk  mmeemmbbeerriikkaann  iimmbbaallaann  tteerrhhaaddaapp  

ppeellaakkssaannaaaann  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  sseejjaallaann  ddeennggaann  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg  

wwii llaayyaahh,,  bbaaiikk  yyaanngg  ddii llaakkuukkaann  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt  mmaauuppuunn  ppeemmeerriinnttaahh  

ddaaeerraahh..  

4444..  DDiissiinnsseennttii ff   aaddaallaahh  ppeerraannggkkaatt  uunnttuukk  mmeenncceeggaahh,,  mmeemmbbaattaassii   

ppeerrttuummbbuuhhaann,,  ddaann//aattaauu  mmeenngguurraannggii   kkeeggiiaattaann  yyaanngg  ttiiddaakk  sseejjaallaann  

ddeennggaann  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg  wwii llaayyaahh  yyaanngg  aannttaarraa  llaaiinn  ddaappaatt  bbeerruuppaa  
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ppeennggeennaaaann  ppaajjaakk  yyaanngg  ttiinnggggii ,,  ppeemmbbaattaassaann  ppeennyyeeddiiaaaann  pprraassaarraannaa  

ddaann  ssaarraannaa  sseerrttaa  ppeennggeennaaaann  kkoommppeennssaassii   ddaann  ppeennaall ttii ..  

  

BBAABB    IIII  

AASSAASS  TTUUJJUUAANN  SSAASSAARRAANN,,  FFUUNNGGSSII,,  DDAANN  PPEERRAANNAANN    

BBaaggiiaann  PPeerrttaammaa    

AAssaass    

PPaassaall    22  

RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  ddiiddaassaarrkkaann  aattaass  aassaass  ::  

aa..  kkeetteerrppaadduuaann;;  

bb..  kkeesseerraassiiaann,,  kkeesseellaarraassaann,,  ddaann  kkeesseeiimmbbaannggaann;;  

cc..  kkeebbeerrllaannjjuuttaann;;  

dd..  kkeebbeerrddaayyaagguunnaaaann  ddaann  kkeebbeerrhhaassii llgguunnaaaann;;  

ee..  kkeetteerrbbuukkaaaann;;  

ff ..  kkeebbeerrssaammaaaann  ddaann  kkeemmii ttrraaaann;;  

gg..  ppeerrll iinndduunnggaann  kkeeppeennttiinnggaann  uummuumm;;  

hh..  kkeeppaassttiiaann  hhuukkuumm  ddaann  kkeeaaddii llaann;;  ddaann  

ii ..  aakkuunnttaabbii ll ii ttaass..  

  

BBaaggiiaann  KKeedduuaa  

TTuujjuuaann    

PPaassaall    33  

((11))  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  

mmeewwuujjuuddkkaann  rruuaanngg  ppaaddaa  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  yyaanngg  aammaann,,  

pprroodduukkttii ff ,,  ddaann  bbeerrkkeellaannjjuuttaann  ddeennggaann  kkeeggiiaattaann  mmeennyyuussuunn  rreennccaannaa  

ddeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  sseebbaaggaaii   ddaassaarr  ddaallaamm    

ppeellaakkssaannaaaann  ppeemmbbaanngguunnaann  gguunnaa  mmeemmaannffaaaattkkaann  ddaann  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  rruuaanngg  bbaaggii   kkeeggiiaattaann  ssoossiiaall   eekkoonnoommii   bbeerruuppaa  ::  

aa..  ttrraannssppoorrttaassii   ddaann  ppeenndduukkuunngg  ;;  

bb..  ssaarraannaa--pprraassaarraannaa  kkaawwaassaann  iinndduussttrrii   ;;  ddaann  
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cc..  ppeenneerrbbii ttaann  ppeerriizziinnaann  llookkaassii   ppeemmbbaanngguunnaann  ddaann  ppeerreennccaannaaaann  

iinnvveessttaassii   yyaanngg  ddii llaakkssaannaakkaann  ppeemmeerriinnttaahh,,  ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh  

pprroovviinnssii   ddaann  ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh..  

((22))  DDaallaamm  mmeewwuujjuuddkkaann  ttuujjuuaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  

hhaarruuss  ddiiddaassaarrkkaann  ppaaddaa  ::  

aa..  tteerrwwuujjuuddnnyyaa  kkeehhaarrmmoonniissaann  aannttaarraa  ll iinnggkkuunnggaann  aallaamm  ddaann  

ll iinnggkkuunnggaann  bbuuaattaann;;  

bb..  TTeerrwwuujjuuddnnyyaa  kkeetteerrppaadduuaann  ddaallaamm  ppeenngggguunnaaaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  

aallaamm  ddaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  bbuuaattaann  ddeennggaann  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  ssuummbbeerr  

ddaayyaa  mmaannuussiiaa;;  ddaann  

cc..  TTeerrwwuujjuuddnnyyaa  ppeerrll iinndduunnggaann  ffuunnggssii   rruuaanngg  ddaann  ppeenncceeggaahhaann  

ddaammppaakk  nneeggaattii ff   tteerrhhaaddaapp  ll iinnggkkuunnggaann  aakkiibbaatt  ppeemmaannffaaaattaann  

rruuaanngg..  

  

BBaaggiiaann  KKeettiiggaa    

SSaassaarraann  

PPaassaall    44  

SSaassaarraann  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  aaddaallaahh  ::  

aa..  TTeerrttaattaannyyaa  jjeennjjaanngg  ppuussaatt  ––  ppuussaatt  ppeellaayyaannaann;;  

bb..  TTeerrttaattaannyyaa  ssiisstteemm  ttrraannssppoorrttaassii ;;  

cc..  TTeerrttaattaannyyaa  pprraassaarraannaa  ddaann  ssaarraannaa  ffaassii ll ii ttaass  ssoossiiaall ,,  eekkoonnoommii ,,  ddaann  

llaaiinnnnyyaa;;  

dd..  TTeerrttaattaannyyaa  ppeenndduukkuunngg  kkaawwaassaann  iinndduussttrrii ;;  ddaann  

ee..  TTeerrttaattaannyyaa  kkaawwaassaann  tteerrtteennttuu  ppeellaabbuuhhaann  ppaaddaa  kkhhuussuussnnyyaa,,  ddaann  

iinndduussttrrii   ppaaddaa  uummuummnnyyaa..  

  

BBaaggiiaann  KKeeeemmppaatt  

FFuunnggssii  ddaann  PPeerraann  

PPaassaall    55  

((11))    FFuunnggssii   RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  aaddaallaahh::  

aa..  SSeebbaaggaaii   ddaassaarr  ddaallaamm  ppeemmbbeerriiaann  rreekkoommeennddaassii   ppeemmaannffaaaattaann  

rruuaanngg;;  ddaann  
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bb..  SSeebbaaggaaii   ddaassaarr  ddaallaamm  ppeennggeemmbbaannggaann  ffuunnggssii   ppeellaayyaannaann  

bbeerrbbaaggaaii   kkeeggiiaattaann  ppeemmeerriinnttaahh,,  jjaassaa  kkeeppeellaabbuuhhaann,,  jjaassaa  

ppeennuunnjjaanngg  kkeeppeellaabbuuhhaann  sseerrttaa  jjaassaa  kkaawwaassaann..  

((22))    PPeerraann  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  aaddaallaahh::  

aa..  SSeebbaaggaaii   ddaassaarr  ddaallaamm  mmeemmpprrooyyeekkssiikkaann  ssiimmppuull   ddaallaamm  jjaarriinnggaann  

ttrraannssppoorrttaassii   sseessuuaaii   ddeennggaann  hhiieerraarrkkii   jjaarriinnggaann;;  

bb..  SSeebbaaggaaii   ddaassaarr  ddaallaamm  mmeemmpprrooyyeekkssiikkaann  ppiinnttuu  ggeerrbbaanngg  

kkeeggiiaattaann  ppeerreekkoonnoommiiaann  ddaaeerraahh  ddaann  nnaassiioonnaall ;;  

cc..  SSeebbaaggaaii   ddaassaarr  ddaallaamm  mmeemmpprrooyyeekkssiikkaann  tteemmppaatt  kkeeggiiaattaann  aall iihh  

mmooddaa  ttrraannssppoorrttaassii ;;  

dd..  SSeebbaaggaaii   ddaassaarr  ddaallaamm  mmeemmpprrooyyeekkssiikkaann  ppeennuunnjjaanngg  kkeeggiiaattaann  

iinndduussttrrii   ddaann  ppeerrddaaggaannggaann  bbaaggii   hhiinntteerrllaannddnnyyaa;;  ddaann  

ee..  SSeebbaaggaaii   ddaassaarr  ddaallaamm  mmeemmpprrooyyeekkssiikkaann  tteemmppaatt  ddiissttrriibbuussii ,,  

kkoonnssooll iiddaassii   ddaann  pprroodduukkssii ..  

  

BBAABB  IIIIII  

KKEEDDUUDDUUKKAANN,,  WWIILLAAYYAAHH  PPEERREENNCCAANNAAAANN  DDAANN  JJAANNGGKKAA  

WWAAKKTTUU  RREENNCCAANNAA  DDEETTAAIILL  TTAATTAA  RRUUAANNGG  

KKAAWWAASSAANN  PPEELLAABBUUHHAANN  

BBaaggiiaann  PPeerrttaammaa    

KKeedduudduukkaann    

PPaassaall    66  

KKeedduudduukkaann  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  aaddaallaahh  ::  

aa..  SSeebbaaggaaii   ddaassaarr  bbaaggii   ppeennyyuussuunnaann  ppeerraattuurraann  zzoonnaassii ;;  

bb..  SSeebbaaggaaii   ddaassaarr  uunnttuukk  ppeenneerrbbii ttaann  ppeerriizziinnaann  llookkaassii   ppeemmbbaanngguunnaann  ddaann  

aaddmmiinniissttrraassii   ppeerrttaannaahhaann;;  

cc..  MMeerruuppaakkaann  ppeennjjaabbaarraann  ddaarrii   RReennccaannaa  TTaattaa  RRuuaanngg  WWii llaayyaahh  ddaann  

RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  IInndduussttrrii ;;    

dd..  MMeerruuppaakkaann  aaccuuaann,,  ppeennggiikkaatt,,  ddaann  ppeennyyeellaarraass  ddaallaamm  rraannggkkaa  

kkeetteerrppaadduuaann  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  aannttaarr  kkaawwaassaann;;  ddaann  
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ee..  MMeerruuppaakkaann  ddaassaarr    kkeebbii jjaakkssaannaaaann  ppookkookk  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddaaeerraahh  

sseessuuaaii   ddeennggaann  kkoonnddiissii   wwii llaayyaahh  ddaann  bbeerraassaasskkaann  ppeemmbbaanngguunnaann  yyaanngg  

bbeerrkkeellaannjjuuttaann..  

  

BBaaggiiaann  KKeedduuaa    

WWiillaayyaahh  PPeerreennccaannaaaann    

PPaassaall    77  

((11))  WWii llaayyaahh  ppeerreennccaannaaaann  ddaallaamm  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  

KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  aaddaallaahh  sseelluuaass  ++  550000  ((  ll iimmaa  rraattuuss  ))  hheekkttaarr..  

((22))  WWii llaayyaahh  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  aaddaallaahh  wwii llaayyaahh  

ppeerraaii rraann  ddaann  ddaarraattaann..  

  

BBaaggiiaann  KKeettiiggaa  

JJaannggkkaa  WWaakkttuu    

PPaassaall    88  

((11))  JJaannggkkaa  wwaakkttuu  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  

aaddaallaahh  1100  ((sseeppuulluuhh))  ttaahhuunn..  

((22))  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  

ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  yyaanngg  tteellaahh  ddii tteettaappkkaann  ddii ttiinnjjaauu  kkeemmbbaall ii   11  

((ssaattuu))  kkaall ii   ddaallaamm  55  ((ll iimmaa))  ttaahhuunn  uunnttuukk  ddiisseessuuaaiikkaann  ddeennggaann  

ppeerrkkeemmbbaannggaann..  

((33))  HHaassii ll   ppeenniinnjjaauuaann  kkeemmbbaall ii   sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  

bbeerriissii   rreekkoommeennddaassii   ttiinnddaakk  llaannjjuutt  sseebbaaggii   bbeerriikkuutt  ::  

aa..  ppeerrlluu  ddii llaakkuukkaann  rreevviissii   kkaarreennaa  aaddaannyyaa  ppeerruubbaahhaann  kkeebbii jjaakkaann  

ddaann  ssttrraatteeggii   nnaassiioonnaall   ddaann//  aattaauu  pprroovviinnssii   yyaanngg  mmeemmppeennggaarruuhhii   

ppeemmaannffaattaaaann  rruuaanngg  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  ddaann//aattaauu  ddiinnaammiikkaa  

ppeerruubbaahhaann  ddii   ddaaeerraahh  yyaanngg  mmeemmppeennggaarruuhhii   ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  

sseeccaarraa  mmeennddaassaarr  ddii   kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann;;  aattaauu  

bb..  TTiiddaakk  ppeerrlluu  ddii llaakkuukkaann  rreevviissii   kkaarreennaa  ttiiddaakk  aaddaa  ppeerruubbaahhaann  

kkeebbii jjaakkaann  ddaann  ssttaatteeggii   nnaassiioonnaall   ddaann  ttiiddaakk  tteerrjjaaddii   ppeerruubbaahhaann  //  

ddiinnaammiikkaa  iinntteerrnnaall   pprroovviinnssii //kkaabbuuppaatteenn  yyaanngg  mmeemmppeennggaarruuhhii   

ppeennaattaaaann  rruuaanngg  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann..  
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((44))  DDaallaamm  hhaall   ssttrraatteeggii   ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddaann  ssttrruukkttuurr  rruuaanngg  ppaaddaa  

kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  mmeennuunnttuutt  aaddaannyyaa  ppeerruubbaahhaann  yyaanngg  mmeennddaassaarr  

sseebbaaggaaii   aakkiibbaatt  ddaarrii   ppeennjjaabbaarraann  RReennccaannaa  TTaattaa  RRuuaanngg  WWii llaayyaahh  

NNaassiioonnaall   ddaann//aattaauu  RReennccaannaa  TTaattaa  RRuuaanngg  WWii llaayyaahh  pprroovviinnssii   ,,  ddaann  //  

aattaauu  RReennccaannaa  TTaattaa  RRuuaanngg  WWii llaayyaahh  KKaabbuuppaatteenn  ddaann//aattaauu  ddiinnaammiikkaa  

ppeemmbbaanngguunnaann  ddii   ddaaeerraahh  mmaakkaa  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  

KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  ddaappaatt  ddii ttiinnjjaauu  kkeemmbbaall ii   lleebbiihh  ddaarrii   11  ((ssaattuu))  

kkaall ii   ddaallaamm  55  ((ll iimmaa))  ttaahhuunn..  

((55))  PPeerruubbaahhaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11)),,  aayyaatt  ((22)),,  aayyaatt  

((33))  hhuurruuff  aa  ddaann  aayyaatt    ((44))  ddii tteettaappkkaann  ddeennggaann  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh..  

  

BBAABB  IIVV    

RREENNCCAANNAA  SSTTRRUUKKTTUURR  PPEEMMAANNFFAAAATTAANN  RRUUAANNGG    

BBaaggiiaann  PPeerrttaammaa  

KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  

PPaassaall  99  

((11))  WWii llaayyaahh  ppeerreennccaannaaaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   77  aayyaatt  

((11))  tteerrbbaaggii   mmeennjjaaddii   wwii llaayyaahh  ppeerraaii rraann  sseelluuaass  ±±  338899  HHaa  ((ttiiggaa  rraattuuss  

ddeellaappaann  ppuulluuhh  sseemmbbii llaann))    hheekkttaarr    ddaann  wwii llaayyaahh  ddaarraattaann  sseelluuaass  ±±  111111  

HHaa  ((sseerraattuuss  sseebbeellaass))  hheekkttaarr,,  ddeennggaann  ppeerriinncciiaann  bbeennttaannggaann  sseebbaaggaaii   

bbeerriikkuutt  ::    

aa..  wwii llaayyaahh    ddaarraattaann  mmeemmbbeennttaanngg  sseeccaarraa  ll iinniieerr  sseejjaauuhh  ++    22..997755  mm22  

ddaann  ++  224400  mm22  kkee  sseellaattaann..  

bb..  wwii llaayyaahh  ppeerraaii rraann  mmeell iippuuttii   aarreeaa  ddii   ddaallaamm  bbrreeaakk  wwaatteerr  tteerrbbaanngguunn  

sseelleebbaarr  ++  11..112255  mm22,,  ddaarrii   ttii ttiikk  tteerrlluuaarr  bbrreeaakk  wwaatteerr  ttiimmuurr  

sseeppaannjjaanngg  ++  887755  mm22  kkee  aarraahh  ttiimmuurr  ddaann  ttii ttiikk  tteerrlluuaarr  bbrreeaakk  wwaatteerr  

bbaarraatt  sseeppaannjjaanngg  ++  997755  mm22  kkee  aarraahh  bbaarraatt..  

((22))  WWii llaayyaahh  ppeerraaii rraann  ddaann  wwii llaayyaahh  ddaarraattaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  

aayyaatt  ((11))  ddiibbaaggii   kkee  ddaallaamm  zzoonnaa  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt  ::  

aa..  kkaawwaassaann  kkoollaamm  ppeellaabbuuhhaann  ((BBaassiinn)),,  ddeennggaann  lluuaass  ±±  115544  ((sseerraattuuss  

ll iimmaa  ppuulluuhh  eemmppaatt))  hhaa;;  

bb..  kkaawwaassaann  ddeerrmmaaggaa  kkhhuussuuss,,  ddeennggaann  lluuaass  ±±  2288  ((dduuaa  ppuulluuhh  

ddeellaappaann))  hhaa;;  
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cc..  kkaawwaassaann  aannggkkuuttaann  bbaarraanngg,,  ddeennggaann  lluuaass  ±±  4400  ((eemmppaatt  ppuulluuhh))  hhaa;;  

dd..  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  aannggkkuuttaann  ppeennuummppaanngg,,  ddeennggaann  lluuaass  ±±  1188  

((ddeellaappaann  bbeellaass))  hhaa;;  

ee..  kkaawwaassaann  mmaarriinnaa  ((WWaatteerrffrroonntt  AArreeaa)),,  ddeennggaann  lluuaass  ±±  8855  ((  ddeellaappaann  

ppuulluuhh  ll iimmaa))  hhaa;;  

ff ..  kkaawwaassaann  ppeennyyaannggggaa,,  ddeennggaann  lluuaass  ±±  22,,55  ((dduuaa  kkoommaa  ll iimmaa))  hhaa;;  

ddaann  

gg..  wwii llaayyaahh  ppeerraaii rraann  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  yyaanngg  

ppeemmaannffaaaattaannnnyyaa  mmii ll iikk  PPeemmeerriinnttaahh  DDaaeerraahh  ddaann  ttiiddaakk  ddaappaatt  

ddiigguunnaakkaann  oolleehh  sseekkttoorr  pprriivvaatt,,  ddeennggaann  lluuaass  ±±  117722,,55  ((  sseerraattuuss  

ttuujjuuhh  ppuulluuhh  dduuaa  kkoommaa  ll iimmaa  ))  hhaa..  

  

PPaassaall  1100  

PPeettaa  RReennccaannaa  WWii llaayyaahh  PPeerreennccaannaaaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  

PPaassaall   77  ddaann  PPaassaall   99,,  sseebbaaggaaiimmaannaa  tteerrsseebbuutt  ddaallaamm  llaammppii rraann  yyaanngg  

mmeerruuppaakkaann  bbaaggiiaann  ttiiddaakk  tteerrppiissaahhkkaann  ddaarrii   PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii ..  

  

PPaassaall  1111  

KKaawwaassaann  KKoollaamm  PPeellaabbuuhhaann  ((BBaassiinn))  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  

PPaassaall   99  aayyaatt  ((22))  hhuurruuff  aa  mmeennccaakkuupp  ::  

aa..  GGaarriiss  sseemmppaaddaann  bbaanngguunnaann  ddeeppaann  sseeppaannjjaanngg  88  ((  ddeellaappaann  ))  mmeetteerr;;  

ddaann  

bb..  GGaarriiss  sseemmppaaddaann  bbaanngguunnaann  bbeellaakkaanngg  bbeerrssiinngggguunnggaann  ddeennggaann  ggaarriiss  

ppaannttaaii   sseeppaannjjaanngg  110000  MM  ((sseerraattuuss))  mmeetteerr  ddaarrii   ttii ttiikk  ppaassaanngg  tteerrttiinnggggii   

ddaarrii   ddaarraattaann..  

  

PPaassaall  1122  

KKaawwaassaann  DDeerrmmaaggaa  KKhhuussuuss  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   99  aayyaatt  

((22))  hhuurruuff    bb  mmeennccaakkuupp  ::    

aa..  GGaarriiss  sseemmppaaddaann  bbaanngguunnaann  ddeeppaann  sseeppaannjjaanngg  88  ((  ddeellaappaann  ))  mmeetteerr;;  

ddaann  

bb..  GGaarriiss  sseemmppaaddaann  bbaanngguunnaann  bbeellaakkaanngg  bbeerrssiinngggguunnggaann  ddeennggaann  ggaarriiss  

ppaannttaaii ..  

  



  

  

1177 

  

PPaassaall  1133  

KKaawwaassaann  AAnnggkkuuttaann  BBaarraanngg  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   99  aayyaatt  

((22))  hhuurruuff    cc  ddiiaattuurr  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt  ::  

aa..  GGaarriiss  sseemmppaaddaann  bbaanngguunnaann  88  ((  ddeellaappaann  ))  mmeetteerr;;  ddaann  

bb..  KKooeeff iissiieenn  ddaassaarr  bbaanngguunnaann  6600%%..  ((eennaamm  ppuulluuhh  ppeerrsseenn))  

  

PPaassaall  1144  

KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  AAnnggkkuuttaann  PPeennuummppaanngg  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  

ddaallaamm  PPaassaall   99  aayyaatt  ((22))  hhuurruuff    dd  ddiiaattuurr  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt  ::  

aa..  GGaarriiss  sseemmppaaddaann  bbaanngguunnaann  88  ((  ddeellaappaann  ))  mmeetteerr;;  

bb..  KKooeeff iissiieenn  LLaannttaaii   BBaanngguunnaann  ((KKLLBB))  sseebbeessaarr  4400%%  ((  eemmppaatt  ppuulluuhh  

ppeerrsseenn  ));;  

cc..  KKooeeff iissiieenn  DDaassaarr  BBaanngguunnaann  ((KKDDBB))  sseebbeessaarr  6600%%  ((  eennaamm  ppuulluuhh  

ppeerrsseenn  ));;  

dd..  KKeettiinnggggiiaann  BBaanngguunnaann  mmaakkssiimmaall   sseettiinnggggii   22  ((dduuaa))  llaannttaaii ;;  ddaann  

ee..    KKeemmiirriinnggaann  aattaapp  mmaakkssiimmaall   sseebbeessaarr  335500--440000  ((  ttiiggaa  ppuulluuhh  ll iimmaa  

ddeerraajjaadd  ssaammppaaii   ddeennggaann  eemmppaatt  ppuulluuhh  ddeerraajjaadd  ))..  

  

PPaassaall  1155  

KKaawwaassaann  MMaarriinnaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   99  aayyaatt  ((22))  hhuurruuff  

ee  ddiiaattuurr  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt  ::  

aa..  GGaarriiss  sseemmppaaddaann  bbaanngguunnaann  sseebbeessaarr  88  ((  ddeellaappaann  ))  mmeetteerr;;  

bb..  GGaarriiss  sseemmppaaddaann  bbaanngguunnaann  bbeellaakkaanngg  bbeerrssiinngggguunnggaann  ddeennggaann  ggaarriiss  

ppaannttaaii ;;  

cc..  KKooeeff iissiieenn  ddaassaarr  bbaanngguunnaann  6600%%  ((  eennaamm  ppuulluuhh  ppeerrsseenn  ));;  ddaann  

dd..  KKooeeff iissiieenn  llaannttaaii   bbaanngguunnaann  4400%%  ((  eemmppaatt  ppuulluuhh  ppeerrsseenn  ))..  

  

PPaassaall  1166  

KKaawwaassaann  PPeennyyaannggggaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   99  aayyaatt  ((22))  

hhuurruuff  ff   ddiiaattuurr  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt  ::  

aa..  GGaarriiss  sseemmppaaddaann  bbaanngguunnaann  sseebbeessaarr  88  ((  ddeellaappaann  ))  mmeetteerr;;  ddaann  

bb..  GGaarriiss  sseemmppaaddaann  bbaanngguunnaann  bbeellaakkaanngg  bbeerrssiinngggguunnggaann  ddeennggaann  ggaarriiss  

ppaannttaaii ..  



  

  

1188 

  

BBaaggiiaann  KKeedduuaa  

RReennccaannaa  PPeennggeemmbbaannggaann  SSaarraannaa  ddaann  PPrraassaarraannaa    

SSiisstteemm  TTrraannssppoorrttaassii    

PPaassaall  1177  

  

RReennccaannaa  PPeennggeemmbbaannggaann  SSaarraannaa  ddaann  PPrraassaarraannaa  SSiisstteemm  ttrraannssppoorrttaassii   

ppaaddaa  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   77  

ddiiaarraahhkkaann  uunnttuukk  mmeennuunnjjaanngg  kkaawwaassaann  iinndduussttrrii   tteerruuttaammaa  uunnttuukk  

mmeenndduukkuunngg  ppeerrkkeemmbbaannggaann  ssoossiiaall   eekkoonnoommii ,,  ppeerrddaaggaannggaann,,  aannggkkuuttaann  

oorraanngg,,  ppaarriiwwiissaattaa  ddaann  ppeerrttaahhaannaann  kkeeaammaannaann  nnaassiioonnaall ..  

  

BBaaggiiaann  KKeettiiggaa  

SSiisstteemm  UUttiilliittaass  

PPaassaall  1188  

  

((11))  RReennccaannaa  ppeennggeemmbbaannggaann  eenneerrggii   ll iissttrriikk  ppaaddaa  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  

sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   77  ddii ttuujjuukkaann  uunnttuukk  

mmeennaammbbaahh  jjuummllaahh  tteerrppaassaanngg  sseerrttaa  kkaappaassii ttaass  tteerrppaakkaaii ..  

((22))  UUnnttuukk  mmeenndduukkuunngg  ppeennggeemmbbaannggaann  eenneerrggii   ll iissttrriikk  sseebbaaggaaiimmaannaa  

ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  ddaann  uunnttuukk  mmeell iinndduunnggii   mmaassyyaarraakkaatt  ddaarrii   

bbaahhaayyaa  ll iinnttaassaann  jjaarriinnggaann  ttrraannssmmiissii   ll iissttrriikk  mmaakkaa  aarreeaall   ll iinnttaassaann  

jjaarriinnggaann  ttrraannssmmiissii   ll iissttrriikk  tteeggaannggaann  ttiinnggggii   ddiibbeebbaasskkaann  ddaarrii   

bbaanngguunnaann..  

((33))  PPeemmbbeebbaassaann  ttaannaahh  ddaann  bbaanngguunnaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  

aayyaatt  ((22))  mmeennjjaaddii   ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  ppeellaakkssaannaa  kkeeggiiaattaann  ddaann  

ddii ffaassii ll ii ttaassii   oolleehh  PPeemmeerriinnttaahh  DDaaeerraahh  yyaanngg  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  

ddii llaakkuukkaann  sseebbeelluumm  aattaauu  sseellaammaa  kkeeggiiaattaann  bbeerrllaannggssuunngg..  

((44))  SSiisstteemm  ppeennggkkoonnddiissiiaann  uuddaarraa  bbuuaattaann  ddeennggaann  aaii rr  ccoonnddii ttiioonneerr  gguunnaa  

kkeennyyaammaannaann  ddaann  ppeennyyeeddiiaaaann  uuddaarraa  bbeerrssiihh  sseessuuaaii   ddeennggaann  

ppeerrssyyaarraattaann  kkeesseehhaattaann  ddaann  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann..  

((55))  PPeennggeemmbbaannggaann  ssiisstteemm  ppeennddiissttrriibbuussiiaann  aaii rr  bbeerrssiihh  ppaaddaa  bbaanngguunnaann  

jjaarriinnggaann  ttrraannssmmiissii   ll iissttrriikk  ddii llaakkssaannaakkaann  sseessuuaaii   ddeennggaann  kkeetteennttuuaann  

ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann..  



  

  

1199 

  

((66))  DDaallaamm  ppeemmbbaanngguunnaann  eenneerrggii   ll iissttrriikk  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  

aayyaatt  ((11))  ddaann  ppeemmbbaanngguunnaann  jjaarriinnggaann  ttrraannssmmiissii   ll iissttrriikk  sseebbaaggaaiimmaannaa  

ddiimmaakkssuudd  aayyaatt  ((22))  hhaarruuss  ddii lleennggkkaappii   ::  

aa..  ssiisstteemm  ppeenncceeggaahhaann  ddaann    ppeemmaaddaammaann  kkeebbaakkaarraann;;  

bb..  PPeennaannggaannaann  ssiisstteemm  ppeennggeelloollaaaann  ll iimmbbaahh  yyaanngg  rraammaahh  

ll iinnggkkuunnggaann;;  

cc..  PPeennyyeeddiiaaaann  rruuaanngg  ppeennaammppuunnggaann  ssaammppaahh;;  

dd..  KKeelleennggkkaappaann  uuttii ll ii ttaass  ppeennaannggkkaall   ppeettii rr  ppaaddaa  bbaanngguunnaann;;  ddaann  

ee..  PPeennggeemmbbaannggaann  ssiisstteemm  tteelleekkoommuunniikkaassii ..  

  

PPaassaall  1199  

PPeennggeemmbbaannggaann  jjaarriinnggaann  ssiisstteemm  ppaaddaa  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  

ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   77,,  tteelleekkoommuunniikkaassii   ddii tteemmppaattkkaann  ppaaddaa  ppuussaatt--ppuussaatt  

kkeeggiiaattaann  ::  

aa..  PPeellaabbuuhhaann;;  

bb..  PPeerrddaaggaannggaann  ddaann  jjaassaa;;  

cc..  IInndduussttrrii ;;  ddaann  

dd..  PPeerrmmuukkiimmaann  ppeenndduudduukk;;  

  

BBAABB  VV  

PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  RREENNCCAANNAA  DDEETTAAIILL  TTAATTAA  RRUUAANNGG  

KKAAWWAASSAANN  PPEELLAABBUUHHAANN  

BBaaggiiaann  PPeerrttaammaa  

PPeennggeemmbbaannggaann  WWiillaayyaahh  PPrriioorriittaass  

PPaassaall  2200  

((11))  PPeennggeemmbbaannggaann  WWii llaayyaahh  PPrriioorrii ttaass  ppaaddaa  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  hhaarruuss  

mmeennggaaccuu  ppaaddaa  kkeeppeennttiinnggaann  sseekkttoorr//ssuubb  sseekkttoorr  aattaauu  ppeerrmmaassaallaahhaann  

yyaanngg  mmeennddeessaakk  ppeennaannggaannaannnnyyaa  yyaanngg  bbeerrkkaaii ttaann  ddeennggaann  

ppeellaabbuuhhaann  ddaann  iinndduussttrrii ..  

((22))    WWii llaayyaahh  yyaanngg  ppeerrlluu  mmeennddaappaatt  pprriioorrii ttaass  uunnttuukk  ddiikkeemmbbaannggkkaann  

aaddaallaahh  kkaawwaassaann  yyaanngg  ppeerrttuummbbuuhhaannnnyyaa  cceeppaatt,,  yyaaii ttuu  kkaawwaassaann  

ppeellaabbuuhhaann  aannggkkuuttaann  ppeennuummppaanngg  ddaann  bbaarraanngg,,  sseerrttaa  kkaawwaassaann  

iinndduussttrrii ..  



  

  

2200 

  

PPaassaall  2211  

DDaallaamm  ppeemmbbaanngguunnaann  ppeellaabbuuhhaann  sseeccaarraa  kkeesseelluurruuhhaann  ddaann  

ppeennggeemmbbaannggaann  wwii llaayyaahh  pprriioorrii ttaass  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm                          

PPaassaall   2200  hhaarruuss  mmeennggaaccuu  ppaaddaa  bbuukkuu  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  

KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  ddaann  PPeettaa  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  

yyaanngg  ddiibbuuaatt  ddeennggaann  kkeetteell ii ttiiaann  bbeerrsskkaallaa  11  ::  55..000000  sseebbaaggaaiimmaannaa  tteerrsseebbuutt  

ddaallaamm  llaammppii rraann  yyaanngg    mmeerruuppaakkaann  bbaaggiiaann  yyaanngg  ttiiddaakk  tteerrppiissaahhkkaann  ddaarrii   

PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii ..  

  

BBaaggiiaann  KKeedduuaa  

PPrrooggrraamm  PPeemmaannffaaaattaann  

PPaassaall  2222  

((11))  PPeellaakkssaannaaaann  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  

ddii tteettaappkkaann  pprrooggrraamm  uuttaammaa  ddaann  pprrooggrraamm  ppeennuunnjjaanngg  yyaanngg  ddii rriinnccii   

ddaallaamm  kkuurruunn  wwaakkttuu  55  ((ll iimmaa))  ttaahhuunnaann  sseellaammaa  1100  ((sseeppuulluuhh))  ttaahhuunn  

mmaassaa  ppeerreennccaannaaaann..  

((22))  PPeemmaannffaaaattaann  ffuunnggssii   ddaann  ppeennggeelloollaaaann  kkaawwaassaann  ddaallaamm  rraannggkkaa  

mmeennggaarraahhkkaann  iinnvveessttaassii   mmaassyyaarraakkaatt  ddaann  dduunniiaa  uussaahhaa  ddaallaamm  

ppeennggeemmbbaannggaann  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  ddii tteettaappkkaann  ppookkookk--ppookkookk  

ppeennggeemmbbaannggaann  ppeerraannggkkaatt  iinnsseennttii ff   ddaann  ddiissiinnsseennttii ff  bbaaiikk  ddii   bbiiddaanngg  

eekkoonnoommii   mmaauuppuunn  ff iissiikk..  

  

PPaassaall  2233  

((11))  PPeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddii llaakkuukkaann  mmeellaalluuii   ppeellaakkssaannaaaann  pprrooggrraamm  

ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  bbeesseerrttaa  ppeemmbbiiaayyaaaannnnyyaa..  

((22))  PPeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  ddaappaatt  

ddii llaakkssaannaakkaann  ddeennggaann  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg,,  bbaaiikk  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  

sseeccaarraa  vveerrttiikkaall   mmaauuppuunn  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddii   ddaallaamm  bbuummii ..  

((33))  PPeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddiisseelleennggggaarraakkaann  sseeccaarraa  bbeerrttaahhaapp,,  sseessuuaaii   

ddeennggaann  jjaannggkkaa  wwaakkttuu  iinnddiikkaassii   pprrooggrraamm  uuttaammaa  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  

yyaanngg  ddii tteettaappkkaann  ddaallaamm  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg..  

((44))  PPeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  

ddii llaakkssaannaakkaann  ddeennggaann  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  ssttaannddaarr  ppeellaayyaannaann  mmiinniimmaall   

ddaallaamm  ppeennyyeeddiiaaaann  ssaarraannaa  ddaann  pprraassaarraannaa..  



  

  

2211 

  

PPaassaall    2244  

((11))  PPeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  mmeennggaaccuu  ppaaddaa  ffuunnggssii   rruuaanngg  yyaanngg  ddii tteettaappkkaann  

ddaallaamm  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg  ddii llaakkssnnaakkaannaann  ddeennggaann  mmeennggeemmbbaannggkkaann  

ppeennaattaagguunnaaaann  ttaannaahh,,  ppeennaattaagguunnaaaann  uuddaarraa,,  ddaann  ppeennaattaagguunnaaaann  

ssuummbbeerr  ddaayyaa  aallaamm  llaaiinnnnyyaa..  

((22))  DDaallaamm  rraannggkkaa  ppeennggeemmbbaannggaann  ppeennaattaagguunnaaaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  

ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  ddiisseelleennggggaarraakkaann  kkeeggiiaattaann  ppeennyyuussuunnaann  ddaann  

ppeenneettaappaann  nneerraaccaa  ppeennaattaagguunnaaaann  ttaannaahh,,  ppeennaattaagguunnaaaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  

aaii rr,,  nneerraaccaa  ppeennaattaagguunnaaaann  uuddaarraa,,  ddaann  nneerraaccaa  ppeennaattaagguunnaaaann  ssuummbbeerr  

ddaayyaa  aallaamm  llaaiinnnnyyaa..  

((33))  DDaallaamm  hhaall   ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ppaaddaa  rruuaanngg  yyaanngg  bbeerrffuunnggssii   ll iinndduunngg,,  

ddiibbeerriikkaann  pprriioorrii ttaass  ppeerrttaammaa  bbaaggii   PPeemmeerriinnttaahh  ddaann  PPeemmeerriinnttaahh  

ddaaeerraahh  uunnttuukk  mmeenneerriimmaa  ppeennggaall iihhaann  hhaakk  aattaass  ttaannaahh  ddaarrii   ppeemmeeggaanngg  

hhaakk  aattaass  ttaannaahh  jj iikkaa  yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann  aakkaann  mmeelleeppaasskkaann  hhaakknnyyaa..  

((44))  TTaattaaccaarraa  ppeellaakkssaannaaaann  ppeennaattaagguunnaaaann  ttaannaahh,,  ppeennaattaagguunnaaaann  aaii rr,,  

ppeennaattaagguunnaaaann  uuddaarraa,,    ddaann  ppeennaattaagguunnaaaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  aallaamm    llaaiinnnnyyaa  

sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  ddaann  aayyaatt  ((22))  ddiisseelleennggggaarraakkaann  

sseessuuaaii   ddeennggaann  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann..  

BBaaggiiaann  KKeettiiggaa  

PPeennaattaagguunnaaaann  ttaannaahh    

PPaassaall  2255  

((11))  PPeennaattaagguunnaaaann  ttaannaahh  ppaaddaa  rruuaanngg  yyaanngg  ddii rreennccaannaakkaann  uunnttuukk  

ppeemmbbaanngguunnaann  pprraassaarraannaa  ddaann  ssaarraannaa  bbaaggii     kkeeppeennttiinnggaann  uummuumm  

mmeemmbbeerriikkaann  hhaakk  pprriioorrii ttaass  ppeerrttaammaa  bbaaggii   PPeemmeerriinnttaahh  ddaann  

PPeemmeerriinnttaahh  DDaaeerraahh  uunnttuukk  mmeenneerriimmaa  ppeennggaall iihhaann  hhaakk  aattaass  ttaannaahh  ddaarrii   

ppeemmeeggaanngg  hhaakk  aattaass  ttaannaahh..  

((22))  PPeenngggguunnaaaann  ttaannaahh  yyaanngg  bbeerrkkaaii ttaann  ddeennggaann  ppeenngguuaassaaaann  hhaakk  aattaass  

ttaannaahh  yyaanngg  bbeerrjjaannggkkaa  wwaakkttuu  tteerrtteennttuu  ddaann  sseeccaarraa  bbeerrttaahhaapp  

ddiisseessuuaaiikkaann  ddeennggaann  rreennccaannaa  ppeerruunnttuukkaann  sseessuuaaii   ddeennggaann  rreennccaannaa  ttaattaa  

rruuaanngg..  

((33))  AAttaass  ppeerrttiimmbbaannggaann  tteerrtteennttuu  sseessuuaaii   ddeennggaann  PPeerraattuurraann  PPeerruunnddaanngg--

uunnddaannggaann  yyaanngg  bbeerrllaakkuu,,  mmaakkaa  ppeenngggguunnaaaann  ttaannaahh  bbeerrjjaannggkkaa  wwaakkttuu  

tteerrtteennttuu  ddaappaatt  ddiisseessuuaaiikkaann  ddeennggaann  ppeerruunnttuukkaann  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg  

sseebbeelluumm  sseelleessaaiinnyyaa  mmaassaa  bbeerrllaakkuu  hhaakk  aattaass  ttaannaahh  tteerrsseebbuutt..  



  

  

2222 

  

((44))  UUnnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  uuppaayyaa  ppeennggaaddaaaann  ttaannaahh  uunnttuukk  ffaassii ll ii ttaass  uummuumm  

ddii   wwii llaayyaahh  ppeerrkkoottaaaann  uuppaayyaa--uuppaayyaa  yyaanngg  bbeerrkkeennaaaann  ddeennggaann  

kkoonnssooll iiddaassii   ttaannaahh  mmaauuppuunn  ttuukkaarr  mmeennuukkaarr  ttaannaahh  hhaarruuss  

ddiikkeemmbbaannggkkaann  sseeccaarraa  sseerraassii   sseejjaallaann  ddeennggaann  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  

ttuuggaass--ttuuggaass  ddii   bbiiddaanngg  ppeemmeerriinnttaahhaann  ddaann  ppeemmbbaanngguunnaann..  

  

PPaassaall  2266  

PPeenngggguunnaaaann  ttaannaahh  ddii llaakkuukkaann  mmeellaalluuii   ppeemmbbeerriiaann  ppeerriizziinnaann  bbeerrddaassaarrkkaann  

ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  yyaanngg  bbeerrllaakkuu  ddeennggaann  bbeerrppeeddoommaann  ppaaddaa  

RReennccaannaa  TTaattaa  RRuuaanngg  WWii llaayyaahh..  

  

BBAABB  VVII  

PPEENNGGEENNDDAALLIIAANN  DDAANN  PPEENNGGAAWWAASSAANN  PPEEMMAANNFFAAAATTAANN    

RREENNCCAANNAA  TTAATTAA  RRUUAANNGG    

PPaassaall  2277  

((11))  PPeennggeennddaall iiaann  ppeemmaannffaaaattaann  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  

PPeellaabbuuhhaann  ddiisseelleennggggaarraakkaann  mmeellaalluuii   kkeeggiiaattaann  ppeennggaattuurraann  zzoonnaassii ,,  

ppeerriizziinnaann,,  ppeemmbbeerriiaann  iinnsseennttii ff   ddaann  ddiissiinnsseennttii ff ,,  sseerrttaa  ppeenneerraappaann  

ssaannkkssii ..  

((22))  PPeennggaawwaassaann  tteerrhhaaddaapp  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddiisseelleennggggaarraakkaann  ddaallaamm  

bbeennttuukk  ppeellaappoorraann,,  ppeemmaannttaauuaann,,  ddaann  eevvaalluuaassii ..  

  ((33))    KKeetteennttuuaann  tteennttaanngg  bbeennttuukk  ddaann  ttaattaa  ccaarraa  ppeennggeennddaall iiaann  ppeemmaannffaaaattaann  

rruuaanngg  ddiiaattuurr  lleebbiihh  llaannjjuutt  ddeennggaann  PPeerraattuurraann  BBuuppaattii ..  

  

PPaassaall  2288  

((11))  KKeetteennttuuaann  ppeerriizziinnaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   2277  aayyaatt  

((11))  ddiiaattuurr  oolleehh  BBuuppaattii   sseessuuaaii   ddeennggaann  kkeetteennttuuaann  ppeerraattuurraann  

ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann..  

((22))  IIzziinn  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  yyaanngg  ttiiddaakk  sseessuuaaii   ddeennggaann  ttaattaa  rruuaanngg  

wwii llaayyaahh  ddiibbaattaallkkaann  oolleehh  BBuuppaattii   sseessuuaaii   ddeennggaann  kkeetteennttuuaann  ppeerraattuurraann  

ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann..  

((33))  IIzziinn  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  yyaanngg  ddiikkeelluuaarrkkaann  ddaann//aattaauu  ddiippeerroolleehh  

ddeennggaann  ttiiddaakk  mmeellaalluuii   pprroosseedduurr  yyaanngg  bbeennaarr,,  bbaattaall   ddeemmii   hhuukkuumm..  
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((44))  IIzziinn  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  mmeellaalluuii   pprroosseedduurr  yyaanngg  

bbeennaarr  tteettaappii   kkeemmuuddiiaann  tteerrbbuukkttii   ttiiddaakk  sseessuuaaii   ddeennggaann  rreennccaannaa  ttaattaa  

rruuaanngg  wwii llaayyaahh,,  ddiibbaattaallkkaann  oolleehh  PPeemmeerriinnttaahh  ddaann//aattaauu  BBuuppaattii   sseessuuaaii   

ddeennggaann  kkeewweennaannggaannnnyyaa..  

((55))  TTeerrhhaaddaapp  kkeerruuggiiaann  yyaanngg  ddii ttiimmbbuullkkaann  aakkiibbaatt  ppeemmbbaattaallaann  iizziinn  

sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((44)),,  ddaappaatt  ddiimmiinnttaakkaann  

ppeennggggaannttiiaann  yyaanngg  llaayyaakk  kkeeppaaddaa  iinnssttaannssii   ppeemmbbeerrii   iizziinn..  

((66))  IIzziinn  ppeemmaannffaaaaaattaann  rruuaanngg    yyaanngg  ttiiddaakk  sseessuuaaii   aakkiibbaatt  aaddaannyyaa  

ppeerruubbaahhaann  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg  wwii llaayyaahh  ddaappaatt  ddiibbaattaallkkaann  oolleehh  

PPeemmeerriinnttaahh  ddaann  aattaauu  PPeemmeerriinnttaahh  DDaaeerraahh  ddeennggaann  mmeemmbbeerriikkaann  ggaannttii   

kkeerruuggiiaann  yyaanngg  llaayyaakk..  

((77))  SSeettiiaapp  ppeejjaabbaatt  ppeemmeerriinnttaahh  yyaanngg  bbeerrwweennaanngg  mmeenneerrbbii ttkkaann  iizziinn  

ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddii llaarraanngg  mmeenneerrbbii ttkkaann  iizziinn  yyaanngg  ttiiddaakk  sseessuuaaii   

ddeennggaann  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg..  

((88))  KKeetteennttuuaann  lleebbiihh  llaannjjuutt  mmeennggeennaaii   pprroosseedduurr  ppeerroolleehhaann  iizziinn  ddaann  ttaattaa  

ccaarraa  ppeennggggaannttiiaann  yyaanngg  llaayyaakk  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((44))  

ddaann  aayyaatt  ((55))  ddii llaakkssaannaakkaannaann  sseessuuaaii   ddeennggaann  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--

uunnddaannggaann..  

  

PPaassaall  2299  

((11))  DDaallaamm  ppeellaakkssaannaaaann  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  aaggaarr  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  

sseessuuaaii   ddeennggaann  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg  wwii llaayyaahh  ddaappaatt  ddiibbeerriikkaann  iinnsseennttii ff   

ddaann//aattaauu  ddiissiinnsseennttii ff   oolleehh  PPeemmeerriinnttaahh  ddaann  PPeemmeerriinnttaahh  DDaaeerraahh..  

((22))  IInnsseennttii ff   sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  ddaann  PPaassaall   2277  aayyaatt  

((11)),,  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ppeerraannggkkaatt  aattaauu  uuppaayyaa  uunnttuukk  mmeemmbbeerriikkaann  

iimmbbaallaann  tteerrhhaaddaapp  ppeellaakkssaannaaaann  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  sseejjaallaann  ddeennggaann  

rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg  ,,  bbeerruuppaa  ::  

aa..  kkeerriinnggaannaann  ppaajjaakk,,  ppeemmbbeerriiaann  kkoommppeennssaassii ,,  ssuubbssiiddii   ssii llaanngg,,  

iimmbbaallaann,,  sseewwaa  rruuaanngg,,  ddaann  uurruunn  ssaahhaamm;;  

bb..  ppeemmbbaanngguunnaann  sseerrttaa  ppeennggaaddaaaann  iinnff rraassttuukkttuurr;;  

cc..  kkeemmuuddaahhaann  pprroosseedduurr  ppeerriizziinnaann;;  ddaann//aattaauu  

dd..  ppeemmbbeerriiaann  ppeenngghhaarrggaaaann  kkeeppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt,,  sswwaassttaa  ddaann//aattaauu  

ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh..  
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((33))  DDiissiinnsseennttii ff   sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   2277  aayyaatt  ((11)),,  yyaanngg  

mmeerruuppaakkaann  ppeerraannggkkaatt  uunnttuukk  mmeenncceeggaahh,,  mmeemmbbaattaassii   ppeerrttuummbbuuhhaann,,  

aattaauu  mmeenngguurraannggii   kkeeggiiaattaann  yyaanngg  ttiiddaakk  sseejjaallaann  ddeennggaann  rreennccaannaa  ttaattaa  

rruuaanngg  bbeerruuppaa  ::  

aa..  ppeennggeennaaaann  ppaajjaakk  yyaanngg  ttiinnggggii     yyaanngg  ddiisseessuuaaiikkaann  ddeennggaann  

bbeessaarrnnyyaa  bbiiaayyaa  yyaanngg  ddiibbuuttuuhhkkaann  uunnttuukk  mmeennggaattaassii   ddaammppaakk  

yyaanngg  ddii ttiimmbbuullkkaann  aakkiibbaatt  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg;;  ddaann//aattaauu  

bb..  ppeemmbbaattaassaann  ppeennyyeeddiiaaaann  iinnffrraassttuukkttuurr,,  ppeennggeennaaaann  kkoommppeennssaassii ,,  

ddaann  ppeennaall ttii ..  

((44))  IInnsseennttii ff   ddaann  ddiissiinnsseennttii ff   ddiibbeerriikkaann  ddeennggaann  tteettaapp  mmeenngghhoorrmmaattii   hhaakk  

mmaassyyaarraakkaatt..  

((55))  IInnsseennttii ff   ddaann  ddiissiinnsseennttii ff   ddaappaatt  ddiibbeerriikkaann  oolleehh  ::  

aa..  PPeemmeerriinnttaahh  DDaaeerraahh  kkeeppaaddaa  PPeemmeerriinnttaahh  DDaaeerraahh  llaaiinnnnyyaa  ;;  ddaann    

bb..  PPeemmeerriinnttaahh  kkeeppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt..  

((66))  KKeetteennttuuaann  lleebbiihh  llaannjjuutt  mmeennggeennaaii   bbeennttuukk  ddaann  ttaattaa  ccaarraa  ppeemmbbeerriiaann  

iinnsseennttii ff   ddaann  ddiissiinnsseennttii ff   ddii llaakkssaannaakkaann  sseessuuaaii   ddeennggaann  ppeerraattuurraann  

ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann..  

  

PPaassaall  3300  

PPeennggeennaaaann  ssaannkkssii   sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   2277  aayyaatt  ((11))    

mmeerruuppaakkaann  ttiinnddaakkaann  ppeenneerrttiibbaann  yyaanngg  ddii llaakkuukkaann  tteerrhhaaddaapp  ppeemmaannffaaaattaann  

rruuaanngg  yyaanngg  ttiiddaakk  sseessuuaaii   ddeennggaann  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg  ddaann  ppeerraattuurraann  

zzoonnaassii ..  

  

PPaassaall  3311  

((11))  PPeennggeennddaall iiaann  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  gguunnaa  mmeennjjaammiinn  tteerrccaappaaiinnyyaa  

ttuujjuuaann  ddaann  ssaassaarraann  rreennccaannaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  PPaassaall   33  ddaann  

PPaassaall   44,,  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  ddiiaattuurr  oolleehh  BBuuppaattii   ..  

((22))  BBuuppaattii   mmeennyyeelleennggggaarraakkaann  kkoooorrddiinnaassii   kkeetteerrppaadduuaann  ppeemmaannffaaaattaann  

rruuaanngg  wwii llaayyaahh..  

((33))  PPeemmaannttaauuaann  ddaann  aattaauu  ppeenncceeggaahhaann  sseeggaallaa  kkeeggiiaattaann  ppeemmbbaanngguunnaann  

yyaanngg  bbeerrtteennttaannggaann  ddeennggaann  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii   ddii llaakkuukkaann  oolleehh  

BBuuppaattii   aattaauu  PPeejjaabbaatt  yyaanngg  bbeerrwweennaanngg..  
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((44))  KKeetteennttuuaann  tteennttaanngg  bbeennttuukk  ddaann  ttaattaa  ccaarraa  ppeennggeennddaall iiaann  ppeemmaannffaaaattaann  

rruuaanngg  ddii llaakkssaannaakkaann  sseessuuaaii   kkeetteennttuuaann  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--

uunnddaannggaann..  

  

PPaassaall  3322  

((11))  PPeennggeennddaall iiaann  ppeemmbbaanngguunnaann  ff iissiikk  ddii   kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  ddii llaakkuukkaann  

mmeellaalluuii   ppeemmbbeerriiaann  ppeerriizziinnaann  yyaanngg  aaddaa  ppaaddaa  iinnssttaannssii   PPeemmeerriinnttaahh  

DDaaeerraahh  sseessuuaaii   ddeennggaann  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  yyaanngg  

bbeerrllaakkuu..  

((22))  PPeellaakkssaannaaaann  ttiinnddaakkaann  ppeenneerrttiibbaann  ddii llaakkuukkaann  oolleehh  PPeemmeerriinnttaahh  

DDaaeerraahh  sseessuuaaii   ddeennggaann  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann..    

  

BBAABB  VVIIII  

HHAAKK  DDAANN  KKEEWWAAJJIIBBAANN  MMAASSYYAARRAAKKAATT  

PPaassaall  3333  

DDaallaamm  kkeeggiiaattaann  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann,,  mmaassyyaarraakkaatt  

bbeerrhhaakk  ::  

aa..  mmeennggeettaahhuuii   sseeccaarraa  tteerrbbuukkaa  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  

PPeellaabbuuhhaann;;  

bb..  mmeenniikkmmaattii   mmaannffaaaatt  ttaattaa  rruuaanngg  ddaann//aattaauu  ppeennaammbbaahhaann  nnii llaaii   rruuaanngg  

sseebbaaggaaii   aakkiibbaatt  ddaarrii   ppeennaattaaaann  rruuaanngg;;  

cc..  mmeemmppeerroolleehh  ppeennggggaannttiiaann  yyaanngg  llaayyaakk  aattaass  kkoonnddiissii   yyaanngg  ddiiaallaammiinnyyaa  

sseebbaaggaaii   aakkiibbaatt  ppeellaakkssaannaaaann  kkeeggiiaattaann  ppeemmbbaanngguunnaann  ppaaddaa  kkaawwaassaann  

ppeellaabbuuhhaann  yyaanngg  ttiiddaakk  sseessuuaaii   ddeennggaann  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg;;  

dd..  mmeennggaajjuukkaann  kkeebbeerraattaann  kkeeppaaddaa  ppeejjaabbaatt  bbeerrwweennaanngg  tteerrhhaaddaapp  

ppeemmbbaanngguunnaann  yyaanngg  ttiiddaakk  sseessuuaaii   ddeennggaann  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg  ddii   

wwii llaayyaahhnnyyaa;;  

ee..  mmeennggaajjuukkaann  ttuunnttuuttaann  ppeemmbbaattaallaann  iizziinn  ddaann  ppeenngghheennttiiaann  

ppeemmbbaanngguunnaann  yyaanngg  ttiiddaakk  sseessuuaaii   ddeennggaann  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg  kkeeppaaddaa  

ppeejjaabbaatt  bbeerrwweennaanngg;;  

ff ..  mmeennggaajjuukkaann  gguuggaattaann  ggaannttii   kkeerruuggiiaann  kkeeppaaddaa  ppeemmeerriinnttaahh  ddaann  //  aattaauu  

ppeemmeeggaanngg  iizziinn  aappaabbii llaa  kkeeggiiaattaann  ppeemmbbaanngguunnaann  yyaanngg  ttiiddaakk  sseessuuaaii   

ddeennggaann  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg  mmeenniimmbbuullkkaann  kkeerruuggiiaann;;  
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gg..    bbeerrppeerraann  sseerrttaa  ddaallaamm  pprroosseess  ppeerreennccaannaaaann  ttaattaa  rruuaanngg,,  ppeemmaannffaaaattaann  

rruuaanngg  ddaann  ppeennggeennddaall iiaann  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg;;  

  hh..    mmeennddaappaattkkaann  iinnffoorrmmaassii   mmeennggeennaaii   RReennccaannaa  DDeettaaii ll     TTaattaa  RRuuaanngg  

KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  sseeccaarraa  tteeppaatt  ddaann  mmuuddaahh..  

  

PPaassaall  3344  

((11))  UUnnttuukk  mmeemmbbeerriikkaann  hhaakk  kkeeppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt  gguunnaa  mmeennggeettaahhuuii   

RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann,,  PPeemmeerriinnttaahh  

DDaaeerraahh  hhaarruuss  mmeenneerrbbii ttkkaann  LLeemmbbaarraann  DDaaeerraahh,,  mmeemmaassaanngg  

ppeenngguummuummaann  ddaann  aattaauu  mmeennyyeebbaarrlluuaasskkaann  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg  

kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  

((22))  PPeenngguummuummaann  aattaauu  ppeennyyeebbaarrlluuaassaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  

aayyaatt  ((11))  ddii llaakkssaannaakkaann  mmeellaalluuii   kkeeggiiaattaann  ppeemmaassaannggaann  ppeettaa  rreennccaannaa  

ttaattaa  rruuaanngg  yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann  ppaaddaa  tteemmppaatt  yyaanngg  ssttrraatteeggiiss,,  kkaannttoorr  

kkeeppaallaa  ddeessaa//  kkeelluurraahhaann  ddaann  //  aattaauu  kkaannttoorr  yyaanngg  sseeccaarraa  ffuunnggssiioonnaall   

mmeennaannggaannii   ttaattaa  rruuaanngg  tteerrsseebbuutt..  

  

PPaassaall  3355  

((11))  PPeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddaann  //  aattaauu  ppeerrttaammbbaahhaann  nnii llaaii   rruuaanngg  sseebbaaggaaii   

aakkiibbaatt  ppeennaattaaaann  rruuaanngg,,  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   2277  aayyaatt  

((11)),,  ddiikkaaii ttkkaann  ddeennggaann  ssuudduutt  ppaannddaanngg  ddaammppaakk  llaannggssuunngg  tteerrhhaaddaapp  

ppeenniinnggkkaattaann  eekkoonnoommii ,,  ssoossiiaall ,,  bbuuddaayyaa,,  ddaann  kkuuaall ii ttaass  ll iinnggkkuunnggaann..  

((22))  PPeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  bbeesseerrttaa  ssuummbbeerr  ddaayyaa  aallaamm  yyaanngg  tteerrkkaanndduunngg  ddii   

ddaallaammnnyyaa,,  ddaappaatt  bbeerruuppaa  ppeemmaannffaaaattaann  sseeccaarraa  eekkoonnoommii ,,  ssoossiiaall   ddaann  

kkuuaall ii ttaass  ll iinnggkkuunnggaann,,  ddii llaakkssaannaakkaann  aattaass  ddaassaarr  bbuukkttii   kkeeppeemmii ll iikkaann  

yyaanngg  ssaahh  ddaann  ppeenngguuaassaaaann  aattaauu  ppeemmbbeerriiaann  hhaakk  tteerrtteennttuu  kkeeppaaddaa  

mmaassyyaarraakkaatt  bbeerrddaassaarrkkaann  kkeetteennttuuaann  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  

yyaanngg  bbeerrllaakkuu..  

  

PPaassaall  3366  

((11))  HHaakk  mmeemmppeerroolleehh  ppeennggggaannttiiaann  yyaanngg  llaayyaakk  aattaass  kkeerruuggiiaann  tteerrhhaaddaapp  

ppeerruubbaahhaann  aattaass  ssttaattuuss  sseemmuullaa  yyaanngg  ddiimmii ll iikkii   mmaassyyaarraakkaatt  sseebbaaggaaii   

aakkiibbaatt  ppeellaakkssaannaaaann  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  

PPeellaabbuuhhaann  ddiisseelleennggggaarraakkaann  ddeennggaann  ccaarraa  mmuussyyaawwaarraahh  aannttaarraa  ppiihhaakk  

yyaanngg  bbeerrkkeeppeennttiinnggaann..  
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((22))  DDaallaamm  hhaall   ttiiddaakk  tteerrccaappaaiinnyyaa  kkeesseeppaakkaattaann  mmeennggeennaaii   ppeennggggaannttiiaann  

yyaanngg  llaayyaakk  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  mmaakkaa  

ppeennyyeelleessaaiiaannnnyyaa  ddii llaakkuukkaann  sseessuuaaii   ddeennggaann  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--

uunnddaannggaann  yyaanngg  bbeerrllaakkuu..  

  

PPaassaall  3377  

DDaallaamm  kkeeggiiaattaann  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ppaaddaa  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann,,  sseettiiaapp  

oorraanngg  wwaajj iibb  ::  

aa..  MMeennttaaaattii   RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  yyaanngg  

tteellaahh  ddii tteettaappkkaann;;  

bb..  MMeemmaannffaaaattkkaann  rruuaanngg  sseessuuaaii   ddeennggaann  iizziinn  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddaarrii   

ppeejjaabbaatt  yyaanngg  bbeerrwweennaanngg;;  

cc..  MMeemmaattuuhhii   kkeetteennttuuaann  yyaanngg  ddii tteettaappkkaann  ddaallaamm  ppeerrssyyaarraattaann  iizziinn  

ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg;;  

dd..  MMeemmbbeerriikkaann  aakksseess  tteerrhhaaddaapp  kkaawwaassaann  yyaanngg  oolleehh  kkeetteennttuuaann  

ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  ddiinnyyaattaakkaann  sseebbaaggaaii   mmii ll iikk  uummuumm;;  

ee..  BBeerrppeerraann  sseerrttaa  ddaallaamm  mmeemmeell iihhaarraa  kkuuaall ii ttaass  rruuaanngg..  

ff ..  BBeerrllaakkuu  tteerrttiibb  ddaann  ttaaaatt  hhuukkuumm  ddaallaamm  kkeeiikkuuttsseerrttaaaannnnyyaa  ddaallaamm  

pprroosseess  ppeerreennccaannaaaann  ttaattaa  rruuaanngg,,  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddaann  

ppeennggeennddaall iiaann  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg;;  

  

PPaassaall  3388  

((11))  SSeettiiaapp  oorraanngg  yyaanngg  mmeellaannggggaarr  kkeetteennttuuaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  

ddaallaamm  PPaassaall   2288,,  ddiikkeennaakkaann  ssaannkkssii   aaddmmiinniissttrraassii ..  

((22))  SSaannkkssii   aaddmmiinniissttrraassii   sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  bbeerruuppaa  ::  

aa..  ppeerriinnggaattaann  tteerrttuull iiss;;  

bb..  ppeenngghheennttiiaann  sseemmeennttaarraa  kkeeggiiaattaann;;  

cc..  ppeenngghheennttiiaann  sseemmeennttaarraa  ppeellaayyaannaann  uummuumm;;  

dd..  ppeennuuttuuppaann  llookkaassii ;;  

ee..  ppeennccaabbuuttaann  iizziinn;;  

ff ..  ppeemmbbaattaallaann  iizziinn  

gg..  ppeemmbboonnggkkaarraann  bbaanngguunnaann;;  



  

  

2288 

  

hh..  ppeemmuull iihhaann  ffuunnggssii   rruuaanngg  ;;  ddaann  //  aattaauu  

ii ..  ddeennddaa  aaddmmiinniissttrraattii ff ..  

((33))  KKrrii tteerriiaa  ddaann  ttaattaa  ccaarraa  ppeennggeennaaaann  ssaannkkssii   aaddmmiinniissttrraassii   sseebbaaggaaiimmaannaa  

ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((22))  ddii llaakkssaannaakkaann  sseessuuaaii   kkeetteennttuuaann  ppeerraattuurraann  

ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann..  

  

PPaassaall  3399  

DDaallaamm  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddii   kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann,,  ppeerraann  sseerrttaa  

mmaassyyaarraakkaatt  ddaappaatt  bbeerrbbeennttuukk  ::  

aa..  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddaarraattaann,,  rruuaanngg  ppeerraaii rraann,,  ddaann  rruuaanngg  uuddaarraa  

bbeerrddaassaarrkkaann  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann..  

bb..  bbaannttuuaann  ppeemmiikkii rraann  aattaauu  ppeerrttiimmbbaannggaann  bbeerrkkeennaaaann  ddeennggaann  wwuujjuudd  

ssttrruukkttuurr  ddaann  ppoollaa  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddii   kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann..  

cc..  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  kkeeggiiaattaann  ppeemmbbaanngguunnaann  bbeerrddaassaarrkkaann  RReennccaannaa  

TTaattaa  RRuuaanngg  WWii llaayyaahh,,  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  

PPeellaabbuuhhaann..  

dd..  kkoonnssooll iiddaassii   ppeemmaannffaaaattaann  ttaannaahh,,  aaii rr,,  uuddaarraa  ddaann  ssuummbbeerrddaayyaa  aallaamm  

llaaiinnnnyyaa  uunnttuukk  tteerrccaappaaiinnyyaa  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  yyaanngg  bbeerrkkuuaall ii ttaass;;  

ee..  ppeerruubbaahhaann  aattaauu  kkoonnvveerrssii   ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  sseessuuaaii   ddeennggaann  

RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann;;  

ff ..  ppeemmbbeerriiaann  mmaassuukkaann  uunnttuukk  ppeenneettaappaann  llookkaassii   ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  

ddaann//aattaauu  kkeeggiiaattaann  ddaallaamm  rraannggkkaa  mmeennjjaaggaa,,  mmeemmeell iihhaarraa  ddaann  

mmeenniinnggkkaattkkaann  kkeelleessttaarriiaann  ffuunnggssii   ll iinnggkkuunnggaann  hhiidduupp..  

  

PPaassaall  4400  

((11))  TTaattaa  ccaarraa  ppeerraann  sseerrttaa  mmaassyyaarraakkaatt  ddaallaamm  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  

ddii llaakkuukkaann  sseessuuaaii   ddeennggaann  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  yyaanngg  

bbeerrllaakkuu..  

((22))  PPeellaakkssaannaaaann  ppeerraann  sseerrttaa  mmaassyyaarraakkaatt  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  

aayyaatt  ((11))  ddiikkoooorrddiinnaassii   oolleehh  BBuuppaattii   aattaauu  ppeejjaabbaatt  yyaanngg  bbeerrwweennaanngg  

tteerrmmaassuukk  ppeennggaattuurraannnnyyaa  ppaaddaa  ttiinnggkkaatt  kkeeccaammaattaann  ssaammppaaii   ddeennggaann  

ddeessaa//kkeelluurraahhaann..  



  

  

2299 

  

((33))  PPeerraann  sseerrttaa  mmaassyyaarraakkaatt  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  

ddii llaakkuukkaann  sseeccaarraa  tteerrttiibb  sseessuuaaii   ddeennggaann  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  

KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann..  

  

PPaassaall  4411  

DDaallaamm  ppeennggeennddaall iiaann  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann,,  ppeerraann  

sseerrttaa  mmaassyyaarraakkaatt  ddaappaatt  bbeerruuppaa  ::  

aa..  ppeennggaawwaassaann  tteerrhhaaddaapp  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann,,  

tteerrmmaassuukk  ppeemmbbeerriiaann  iinnffoorrmmaassii   aattaauu  bbeerruuppaa  llaappoorraann  ppeellaakkssaannaaaann  

ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg,,  ddaann//aattaauu  

bb..  bbaannttuuaann  ppeemmiikkii rraann  aattaauu  ppeerrttiimmbbaannggaann  uunnttuukk  ppeenneerrttiibbaann  kkeeggiiaattaann  

ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddaann  ppeenniinnggkkaattaann  kkuuaall ii ttaass  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg..  

  

PPaassaall  4422  

((11))  PPeerraann  sseerrttaa  mmaassyyaarraakkaatt  ddaallaamm  ppeennggeennddaall iiaann  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  

kkaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  ddiissaammppaaiikkaann  kkeeppaaddaa  BBuuppaattii   aattaauu  ppeejjaabbaatt  yyaanngg  

bbeerrwweennaanngg  sseeccaarraa  ll iissaann  aattaauu  tteerrttuull iiss  mmuullaaii   ddaarrii   ttiinnggkkaatt  ddeessaa  //  

kkeelluurraahhaann  ssaammppaaii   KKeeccaammaattaann..  

((22))  TTaattaa  ccaarraa  ddaann  bbeennttuukk  ppeerraann  mmaassyyaarraakkaatt  ddaallaamm  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  

ddii llaakkssaannaakkaann  sseessuuaaii   ddeennggaann  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann..  

  

PPaassaall  4433  

((11))  MMaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  ddii rruuggiikkaann  aakkiibbaatt  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  ppeennaattaaaann  

rruuaanngg  ddaappaatt  mmeennggaajjuukkaann  gguuggaattaann  mmeellaalluuii   ppeennggaaddii llaann..  

((22))  DDaallaamm  hhaall   mmaassyyaarraakkaatt  mmeennggaajjuukkaann  gguuggaattaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  

ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11)),,  tteerrgguuggaatt  ddaappaatt  mmeemmbbuukkttiikkaann  bbaahhwwaa  ttiiddaakk  

tteerrjjaaddii   ppeennyyiimmppaannggaann  ddaallaamm  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  ppeennaattaaaann  rruuaanngg..  

  

BBAABB  VVIIIIII  

PPEENNYYEELLEESSAAIIAANN  SSEENNGGKKEETTAA  

PPaassaall  4444  

((11))  PPeennyyeelleessaaiiaann  sseennggkkeettaa  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  ppaaddaa  ttaahhaabb  ppeerrttaammaa  

ddiiuuppaayyaakkaann  bbeerrddaassaarrkkaann  pprriinnssiipp  mmuussyyaawwaarraahh  uunnttuukk  mmuuffaakkaatt..  
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((22))  DDaallaamm  hhaall   ppeennyyeelleessaaiiaann  sseennggkkeettaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  

aayyaatt  ((11))  ttiiddaakk  ddiippeerroolleehh  kkeesseeppaakkaattaann,,  ppaarraa  ppiihhaakk  ddaappaatt  mmeenneemmppuuhh  

uuppaayyaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  sseennggkkeettaa  mmeellaalluuii   ppeennggaaddii llaann  aattaauu  ddii   lluuaarr  

ppeennggaaddii llaann  sseessuuaaii   ddeennggaann  kkeetteennttuuaann  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--

uunnddaannggaann..  

  

BBAABB  IIXX  

KKEETTEENNTTUUAANN  PPEENNYYIIDDIIKKAANN    

PPaassaall  4455  

((11))  SSeellaaiinn  PPeejjaabbaatt  PPeennyyiiddiikk  KKeeppooll iissiiaann  NNeeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa,,  

PPeeggaawwaaii   NNeeggeerrii   SSiippii ll   tteerrtteennttuu  ddii   ll iinnggkkuunnggaann  iinnssttaannssii   ppeemmeerriinnttaahh  

yyaanngg  ll iinnggkkuupp  ttuuggaass  ddaann  ttaanngggguunngg  jjaawwaabbnnyyaa  ddii   bbiiddaanngg  ppeennaattaaaann  

rruuaanngg  ddiibbeerrii   wweewweennaanngg  kkhhuussuuss  sseebbaaggaaii   ppeennyyiiddiikk  uunnttuukk  mmeemmbbaannttuu  

ppeejjaabbaatt  ppeennyyiiddiikk  kkeeppooll iissiiaann  nneeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  

sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  KKii ttaabb  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  HHuukkuumm  

AAccaarraa  PPiiddaannaa..  

((22))  PPeennyyiiddiikk  PPeeggaawwaaii   NNeeggeerrii   SSiippii ll   sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  

((11))  bbeerrwweennaanngg  ::  

aa..  mmeellaakkuukkaann  ppeemmeerriikkssaaaann  aattaass  kkeebbeennaarraann  llaappoorraann  aattaauu  

kkeetteerraannggaann  yyaanngg  bbeerrkkeennaaaann  ddeennggaann  ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  ddaallaamm  

bbiiddaanngg  ppeennaattaaaann  rruuaanngg;;  

bb..  mmeellaakkuukkaann  ppeemmeerriikkssaaaann  tteerrhhaaddaapp  oorraanngg  yyaanngg  ddiidduuggaa  

mmeellaakkuukkaann  ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  ddaallaamm  bbiiddaanngg  ppeennaattaaaann  rruuaanngg;;  

cc..  mmeemmiinnttaa  kkeetteerraannggaann  ddaann  bbaahhaann  bbuukkttii   ddaarrii   oorraanngg  sseehhuubbuunnggaann  

ddeennggaann  ppeerriissttiiwwaa  ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  ddaallaamm  bbiiddaanngg  ppeennaattaaaann  rruuaanngg;;  

dd..  mmeellaakkuukkaann  ppeemmeerriikkssaaaann  aattaass  ddookkuummeenn--ddookkuummeenn  yyaanngg  

bbeerrkkeennaaaann  ddeennggaann  ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  ddaallaamm  bbiiddaanngg  ppeennaattaaaann  rruuaanngg;;  

ee..  mmeellaakkuukkaann  ppeemmeerriikkssaaaann  ddii   tteemmppaatt  tteerrtteennttuu  yyaanngg  ddiidduuggaa  

tteerrddaappaatt  bbaahhaann  bbuukkttii   ddaann  ddookkuummeenn  llaaiinn  sseerrttaa  mmeellaakkuukkaann  

ppeennyyii ttaaaann  ddaann  ppeennyyeeggeellaann  tteerrhhaaddaapp  bbaahhaann  ddaann  bbaarraanngg  hhaassii ll   

ppeellaannggggaarraann  yyaanngg  ddaappaatt  ddii jjaaddiikkaann  bbuukkttii   ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  ttiinnddaakk  

ppiiddaannaa  ddaallaamm  bbiiddaanngg  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  ;;  ddaann  

ff ..  mmeemmiinnttaa  bbaannttuuaann  tteennaaggaa  aahhll ii   ddaallaamm  rraannggkkaa  ppeellaakkssaannaaaann  ttuuggaass  

ppeennyyiiddiikkaann  ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  ddaallaamm  bbiiddaanngg  ppeennaattaaaann  rruuaanngg..  
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((33))  PPeennyyiiddiikk  PPeeggaawwaaii   NNeeggeerrii   SSiippii ll   sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  

((11))  mmeemmbbeerrii ttaahhuukkaann  ddiimmuullaaiinnyyaa  ppeennyyiiddiikkaann  kkeeppaaddaa  ppeejjaabbaatt  

ppeennyyiiddiikk  kkeeppooll iissiiaann  nneeggaarraa  rreeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa..  

((44))  AAppaabbii llaa  ppeellaakkssaannaaaann  kkeewweennaannggaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  

aayyaatt  ((22))  mmeemmeerrlluukkaann  ttiinnddaakkaann  ppeennaannggkkaappaann  ddaann  ppeennaahhaannaann,,  

PPeennyyiiddiikk  PPeeggaawwaaii   NNeeggeerrii   SSiippii ll   mmeellaakkuukkaann  kkoooorrddiinnaassii   ddeennggaann  

ppeejjaabbaatt  ppeennyyiiddiikk  kkeeppooll iissiiaann  nneeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa  sseessuuaaii   

ddeennggaann  kkeetteennttuuaann  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann..  

((55))  PPeennyyiiddiikk  ppeeggaawwaaii   nneeggeerrii   ssiippii ll   sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  

mmeennyyaammppaaiikkaann  hhaassii ll   ppeennyyiiddiikkaann  kkeeppaaddaa  ppeennuunnttuutt  uummuumm  mmeellaalluuii   

ppeejjaabbaatt  ppeennyyiiddiikk  kkeeppooll iissiiaann  nneeggaarraa  RReeppuubbll iikk  IInnddoonneessiiaa..  

((66))  PPeennggaannggkkaattaann  ppeejjaabbaatt  ppeennyyiiddiikk  ppeeggaawwaaii   nneeggeerrii   ssiippii ll   ddaann  ttaattaa  ccaarraa  

sseerrttaa  pprroosseess  ppeennyyiiddiikkaann  ddii llaakkssaannaakkaann  sseessuuaaii   ddeennggaann  kkeetteennttuuaann  

ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann..  

  

BBAABB  XX  

KKEETTEENNTTUUAANN  PPIIDDAANNAA  

PPaassaall  4466  

((11))  SSeettiiaapp  oorraanngg  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeennttaaaattii   rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg  yyaanngg  tteellaahh  

ddii tteettaappkkaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   3377  hhuurruuff  aa  yyaanngg  

mmeennggaakkiibbaattkkaann  ppeerruubbaahhaann  ffuunnggssii   rruuaanngg,,  ddiippiiddaannaa  ddeennggaann  ppiiddaannaa  

ppeennjjaarraa  ppaall iinngg  llaammaa  33  ((ttiiggaa))  ttaahhuunn  ddaann  ddeennddaa  ppaall iinngg  bbaannyyaakk                                

RRpp  550000..000000..000000,,0000  ((  LLiimmaa  RRaattuuss  JJuuttaa  RRuuppiiaahh  ))..  

((22))  JJiikkaa  ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  

mmeennggaakkiibbaattkkaann  kkeerruuggiiaann  tteerrhhaaddaapp  hhaarrttaa  bbeennddaa  aattaauu  kkeerruussaakkaann  

bbaarraanngg,,  ppeellaakkuu  ddiippiiddaannaa  ddeennggaann  ppiiddaannaa  ppeennjjaarraa  ppaall iinngg  llaammaa  88  

((ddeellaappaann))  ttaahhuunn  ddaann  ddeennddaa  ppaall iinngg  bbaannyyaakk  RRpp  11..550000..000000..000000,,0000                              

((  ssaattuu  mmii llyyaarr  ll iimmaa  rraattuuss  jjuuttaa  rruuppiiaahh  ))..  

((33))  JJiikkaa  ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  

mmeennggaakkiibbaattkkaann  kkeemmaattiiaann  oorraanngg,,  ppeellaakkuu  ddiippiiddaannaa  ddeennggaann  ppiiddaannaa  

ppeennjjaarraa  ppaall iinngg  llaammaa  1155  ((ll iimmaa  bbeellaass))  ttaahhuunn  ddaann  ddeennddaa  ppaall iinngg  bbaannyyaakk  

RRpp  55..000000..000000..000000,,0000  ((ll iimmaa  mmii ll iiaarr  rruuppiiaahh))..  
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PPaassaall  4477  

  

((11))  SSeettiiaapp  oorraanngg  yyaanngg  mmeemmaannffaaaattkkaann  rruuaanngg  ttiiddaakk  sseessuuaaii   ddeennggaann  iizziinn  

ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddaarrii   ppeejjaabbaatt  yyaanngg  bbeerrwweennaanngg  sseebbaaggaaiimmaannaa  

ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   3377  hhuurruuff  bb    ddiippiiddaannaa  ddeennggaann  ppiiddaannaa  ppeennjjaarraa  

ppaall iinngg  llaammaa  33  ((ttiiggaa))  ttaahhuunn  ddaann  ddeennddaa  ppaall iinngg  bbaannyyaakk                                                

RRpp  550000..000000..000000,,0000  ((  ll iimmaa  rraattuuss  jjuuttaa  rruuppiiaahh  ))..  

((22))  JJiikkaa  ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  

mmeennggaakkiibbaattkkaann  ppeerruubbaahhaann  ffuunnggssii   rruuaanngg,,  ppeellaakkuu  ddiippiiddaannaa  ddeennggaann  

ppiiddaannaa  ppeennjjaarraa  ppaall iinngg  llaammaa  55  ((ll iimmaa))  ttaahhuunn  ddaann  ddeennddaa  ppaall iinngg  bbaannyyaakk  

RRpp  11..000000..000000..000000,,0000  ((  ssaattuu  mmii llyyaarr  rruuppiiaahh  ))..  

((33))  JJiikkaa  ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  

mmeennggaakkiibbaattkkaann  kkeerruuggiiaann  tteerrhhaaddaapp  hhaarrttaa  bbeennddaa  aattaauu  kkeerruussaakkaann  

bbaarraanngg,,  ppeellaakkuu  ddiippiiddaannaa  ddeennggaann  ppiiddaannaa  ppeennjjaarraa  ppaall iinngg  llaammaa  55  

((ll iimmaa))  ttaahhuunn  ddaann  ddeennddaa  ppaall iinngg  bbaannyyaakk  RRpp  11..550000..000000..000000,,0000  ((  ssaattuu  

mmii llyyaarr  ll iimmaa  rraattuuss  jjuuttaa  rruuppiiaahh  ))..  

((44))  JJiikkaa  ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  

mmeennggaakkiibbaattkkaann  kkeemmaattiiaann  oorraanngg,,  ppeellaakkuu  ddiippiiddaannaa  ddeennggaann  ppiiddaannaa  

ppeennjjaarraa  ppaall iinngg  llaammaa  1155  ((ll iimmaa  bbeellaass))  ttaahhuunn  ddaann  ddeennddaa  ppaall iinngg  bbaannyyaakk  

RRpp  55..000000..000000..000000,,0000  ((  ll iimmaa  mmii llyyaarr  rruuppiiaahh  ))..  

  

PPaassaall  4488  

SSeettiiaapp  oorraanngg  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeemmaattuuhhii   kkeetteennttuuaann  yyaanngg  ddii tteettaappkkaann  ddaallaamm  

ppeerrssyyaarraattaann  iizziinn  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  

PPaassaall   3377  hhuurruuff  cc  ddiippiiddaannaa  ddeennggaann  ppiiddaannaa  ppeennjjaarraa  ppaall iinngg  llaammaa  33  ((ttiiggaa))  

ttaahhuunn  ddaann  ddeennddaa  ppaall iinngg  bbaannyyaakk  RRpp  550000..000000..000000,,0000  ((  ll iimmaa  rraattuuss  jjuuttaa  

rruuppiiaahh  ))..  

  

PPaassaall  4499  

SSeettiiaapp  oorraanngg  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeemmbbeerriikkaann  aakksseess  tteerrhhaaddaapp  kkaawwaassaann  yyaanngg  

oolleehh  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  ddiinnyyaattaakkaann  sseebbaaggaaii   mmii ll iikk  uummuumm  

sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   3377  hhuurruuff   dd,,  ddiippiiddaannaa  ddeennggaann  

ppiiddaannaa  ppeennjjaarraa  ppaall iinngg  llaammaa  11  ((ssaattuu))  ttaahhuunn  ddaann  ddeennddaa  ppaall iinngg  bbaannyyaakk                        

RRpp  110000..000000..000000,,0000  ((  sseerraattuuss  jjuuttaa  rruuppiiaahh  ))..  

  



  

  

3333 

  

PPaassaall  5500  

  

((11))  SSeettiiaapp  ppeejjaabbaatt  ppeemmeerriinnttaahh  yyaanngg  bbeerrwweennaanngg  yyaanngg  mmeenneerrbbii ttkkaann  iizziinn  

ttiiddaakk  sseessuuaaii   ddeennggaann  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  

ddaallaamm  PPaassaall   2288  aayyaatt  ((77))  ddiippiiddaannaa  ddeennggaann  ppiiddaannaa  ppeennjjaarraa  ppaall iinngg  

llaammaa  55  ((ll iimmaa))  ttaahhuunn  ddaann  ddeennddaa  ppaall iinngg  bbaannyyaakk  RRpp  550000..000000..000000,,0000        

((  ll iimmaa  rraattuuss  jjuuttaa  rruuppiiaahh  ))..  

((22))  SSeellaaiinn  ssaannkkssii   ppiiddaannaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  ppeellaakkuu  

ddaappaatt  ddiikkeennaaii   ppiiddaannaa  ttaammbbaahhaann  bbeerruuppaa  ppeemmbbeerrhheennttiiaann  sseeccaarraa  ttiiddaakk  

ddeennggaann  hhoorrmmaatt  ddaarrii   jjaabbaattaannnnyyaa..  

  

PPaassaall  5511  

  

((11))  DDaallaamm  hhaall   ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   4466,,  

PPaassaall   4477,,  PPaassaall   4488,,  ddaann  PPaassaall   4499  ddii llaakkuukkaann  oolleehh  ssuuaattuu  kkoorrppoorraassii ,,  

sseellaaiinn  ppiiddaannaa  ppeennjjaarraa  ddaann  ddeennddaa  tteerrhhaaddaapp  ppeenngguurruussnnyyaa,,  ppiiddaannaa  

yyaanngg  ddaappaatt  ddii jjaattuuhhkkaann  tteerrhhaaddaapp  kkoorrppoorraassii   bbeerruuppaa  ppiiddaannaa  ddeennddaa  

ddeennggaann  ppeemmbbeerraattaann  33  ((ttiiggaa))  kkaall ii   ddaarrii   ppiiddaannaa  ddeennddaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  

ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   4466,,  PPaassaall   4477,,  PPaassaall   4488,,  ddaann  PPaassaall   4499..  

((22))  SSeellaaiinn  ppiiddaannaa  ddeennddaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11)),,  

kkoorrppoorraassii   ddaappaatt  ddii jjaattuuhhii   ppiiddaannaa  ttaammbbaahhaann  bbeerruuppaa  ::  

aa..  ppeennccaabbuuttaann  iizziinn  uussaahhaa;;  ddaann  //  aattaauu  

bb..  ppeennccaabbuuttaann  ssttaattuuss  bbaaddaann  hhuukkuumm..  

  

PPaassaall  5522  

  

((11))  SSeettiiaapp  oorraanngg  yyaanngg  mmeennddeerrii ttaa  kkeerruuggiiaann  aakkiibbaatt  ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  

sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  PPaassaall   4466,,  PPaassaall   4477,,  PPaassaall   4488,,  ddaann  

PPaassaall   4499,,  ddaappaatt  mmeennuunnttuutt  ggaannttii   kkeerruuggiiaann  sseeccaarraa  ppeerrddaattaa  kkeeppaaddaa  

ppeellaakkuu  ttiinnddaakk  ppiiddaannaa..  

((22))  TTuunnttuuttaann  ggaannttii   kkeerruuggiiaann  sseeccaarraa  ppeerrddaattaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  

ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  ddii llaakkssaannaakkaann  sseessuuaaii   ddeennggaann  hhuukkuumm  aaccaarraa  ppiiddaannaa..  
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BBAABB  XXII  

KKEETTEENNTTUUAANN  PPEERRAALLIIHHAANN  

PPaassaall  5533  

PPaaddaa  ssaaaatt  mmuullaaii   bbeerrllaakkuunnyyaa  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii   mmaakkaa  PPeerraattuurraann  

PPeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  yyaanngg  bbeerrkkaaii ttaann  ddeennggaann  PPeennaattaaaann  RRuuaanngg  yyaanngg  

tteellaahh  aaddaa,,  tteettaapp  bbeerrllaakkuu  sseeppaannjjaanngg  ttiiddaakk  bbeerrtteennttaannggaann  ddaann  bbeelluumm  

ddiiggaannttii   bbeerrddaassaarrkkaann  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii ..  

  

PPaassaall  5544  

DDeennggaann  bbeerrllaakkuunnyyaa  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii ,,mmaakkaa  ::  

aa..  KKeeggiiaattaann  yyaanngg  tteellaahh  ddii tteettaappkkaann  ddaann  bbeerraaddaa  ppaaddaa  kkaawwaassaann  

ppeellaabbuuhhaann  ddaappaatt  ddii tteerruusskkaann  sseejjaauuhh  ttiiddaakk  mmeennggggaanngggguu  ffuunnggssii   

kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann;;  

bb..  DDaallaamm  hhaall   kkeeggiiaattaann  ssaarraannaa  ttrraannssppoorrttaassii   yyaanngg  tteellaahh  aaddaa  ddaann  ddiinnii llaaii   

mmeennggggaanngggguu    ffuunnggssii   ppeellaabbuuhhaann  ddaann  aattaauu  tteerrppaakkssaa  mmeennggkkoonnvveerrssii   

kkaawwaassaann  bbeerrffuunnggssii   ppeellaabbuuhhaann,,  ddiiaattuurr  sseessuuaaii   ddeennggaann  kkeetteennttuuaann  yyaanngg  

bbeerrllaakkuu  ddaallaamm  PPeerraattuurraann  PPeemmeerriinnttaahh  NNoommoorr  2277  TTaahhuunn  11999999  

tteennttaanngg  AAnnaall iissiiss  MMeennggeennaaii   DDaammppaakk  ll iinnggkkuunnggaann;;  

cc..  KKeeggiiaattaann  yyaanngg  ssuuddaahh  aaddaa  ddii   kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  ddaann  ddiinnii llaaii   

mmeennggggaanngggguu  ffuunnggssii   kkeeggiiaattaannnnyyaa,,  hhaarruuss  sseeggeerraa  ddiicceeggaahh  

ppeerrkkeemmbbaannggaannnnyyaa  ddaann  sseeccaarraa  bbeerrttaahhaapp  ddiisseessuuaaiikkaann  ddeennggaann  

PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii ..  

  

PPaassaall  5555  

KKeetteennttuuaann  mmeennggeennaaii   aarraahhaann  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  llaauuttaann  ddaann  rruuaanngg  uuddaarraa  

aakkaann  ddiiaattuurr  lleebbiihh  llaannjjuutt  ddeennggaann  PPeerraattuurraann  BBuuppaattii   sseessuuaaii   ddeennggaann  

kkeetteennttuuaann  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  yyaanngg  bbeerrllaakkuu..  

  

BBAABB  XXIIII  

KKEETTEENNTTUUAANN  LLAAIINN--LLAAIINN  

PPaassaall  5566  

HHaall --hhaall   yyaanngg  bbeelluumm  ddiiaattuurr  ddaallaamm  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii   sseeppaannjjaanngg  

mmeennggeennaaii   ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  aakkaann  ddiiaattuurr  lleebbiihh  llaannjjuutt  ddeennggaann  PPeerraattuurraann  

BBuuppaattii ..  
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BBAABB  XXIIIIII  

KKEETTEENNTTUUAANN  PPEENNUUTTUUPP  

PPaassaall  5577  

PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii   mmuullaaii   bbeerrllaakkuu  ppaaddaa  ttaannggggaall   ddiiuunnddaannggkkaann..    

AAggaarr  sseettiiaapp  oorraanngg  mmeennggeettaahhuuiinnyyaa,,  mmeemmeerriinnttaahhkkaann  ppeenngguunnddaannggaann  

PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii   ddeennggaann  ppeenneemmppaattaannnnyyaa  ddaallaamm  LLeemmbbaarraann  DDaaeerraahh  

PPeemmeerriinnttaahh  KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall   

  

  

DDii tteettaappkkaann  ddii   KKeennddaall   

PPaaddaa  ttaannggggaall   77  DDeesseemmbbeerr  22000077  

  

BBUUPPAATTII  KKEENNDDAALL  
WWAAKKIILL  BBUUPPAATTII  

  

  

SSIITTII  NNUURRMMAARRKKEESSII  

DDiiuunnddaannggkkaann  ddii   KKeennddaall   

PPaaddaa  ttaannggggaall   1100  DDeesseemmbbeerr  22000077  

SSEEKKRREETTAARRIISS  DDAAEERRAAHH  
KKAABBUUPPAATTEENN  KKEENNDDAALL  

  

  

KKAARRDDAANNII  IISSWWAANNTTAAHH  

  

LLEEMMBBAARRAANN  DDAAEERRAAHH  KKAABBUUPPAATTEENN  KKEENNDDAALL  TTAAHHUUNN  22000077  

NNOOMMOORR  2255  SSEERRII  EE  NNOO..  1155  
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PPEENNJJEELLAASSAANN  

AATTAASS  

PPEERRAATTUURRAANN  DDAAEERRAAHH  KKAABBUUPPAATTEENN  KKEENNDDAALL    

NNOOMMOORR                            TTAAHHUUNN  22000077  

TTEENNTTAANNGG    

  

RREENNCCAANNAA  DDEETTAAIILL  TTAATTAA  RRUUAANNGG    

KKAAWWAASSAANN  PPEELLAABBUUHHAANN    DDII  KKAABBUUPPAATTEENN  KKEENNDDAALL    

  

  

II..  UUMMUUMM    

UUnnttuukk  mmeemmaaccuu  ppeerrttuummbbuuhhaann  eekkoonnoommii   kkhhuussuussnnyyaa  ddii   KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall ,,  mmaakkaa  

PPeemmeerriinnttaahh  KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall   tteellaahh  mmeemmbbaanngguunn  ppeellaabbuuhhaann  ddaann  mmeenneettaappkkaann  llookkaassii   

kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  mmeellaalluuii   ppeettaa  kkeesseeppaakkaattaann  oolleehh  BBuuppaattii   KKeennddaall ..  MMeellaalluuii   ppeemmbbaanngguunnaann  

ppeellaabbuuhhaann  ddaann  ppeenneettaappaann  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  tteerrsseebbuutt,,  ddiihhaarraappkkaann  mmaammppuu  mmeennyyeerraapp  tteennaaggaa  

kkeerrjjaa  yyaanngg  sseemmaakkiinn  ttaahhuunn  sseemmaakkiinn  mmeenniinnggkkaatt..  PPeennyyeerraappaann  tteennaaggaa  kkeerrjjaa  tteerrsseebbuutt  sseeccaarraa  

ssiimmuull ttaann  tteennttuu  ddiihhaarraappkkaann  aakkaann  mmaammppuu  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkeesseejjaahhtteerraaaann  ddaann  ttaarraapp    hhiidduupp  

mmaassyyaarraakkaatt,,  kkhhuussuussnnyyaa  mmaassyyaarraakkaatt  ddii   sseekkii ttaarr  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann..    OOlleehh  kkaarreennaa  ii ttuu,,  aaggaarr  

ppeemmbbaanngguunnaann  ppeellaabbuuhhaann  ddaann  ppeennggooppeerraassiiaann  kkaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  KKaall iiwwuunngguu,,  ddaappaatt  

mmeemmbbeerriikkaann  nnii llaaii   ttaammbbaahh  yyaanngg  ooppttiimmaall   kkhhuussuussnnyyaa  ddii   bbiiddaanngg  ssoossiiaall ,,  eekkoonnoommii ,,  bbuuddaayyaa,,  ddaann  

ll iinnggkkuunnggaann  bbaaggii   mmaassyyaarraakkaatt  lluuaass  mmaakkaa  sseelluurruuhh  rruuaanngg  ppaaddaa  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  tteerrsseebbuutt  

ppeerrlluu  ddii ttaattaa  ddeennggaann  sseebbaaiikk--bbaaiikknnyyaa..    

DDii   ssaammppiinngg  ii ttuu,,  uunnttuukk  mmeenndduukkuunngg  tteerrccaappaaiinnyyaa  ttuujjuuaann  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  ppeellaabbuuhhaann  

KKaall iiwwuunngguu,,  mmaakkaa  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann,,  ppeerrlluu  ddii llaakkssaannaakkaann  sseeccaarraa  

tteerrppaadduu,,  bbeerrkkeellaannjjuuttaann,,  ddeemmookkrraassii ,,  ddaann  bbeerrkkeeaaddii llaann  ddaallaamm  rraannggkkaa  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  ppeennaattaaaann  

KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  yyaanngg  bbaaiikk  ddaann  ooppttiimmaall ,,  mmeellaalluuii   kkeeggiiaattaann  ppeennyyuussuunnaann  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   

TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall ..    

UUnnttuukk  mmeewwuujjuuddkkaann  ttaattaa  rruuaanngg  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  yyaanngg  aammaann,,  nnyyaammaann,,  pprroodduukkttii ff ,,  

ddaann  bbeerrkkeellaannjjuuttaann  bbeerrddaassaarrkkaann  ttaattaa  rruuaanngg  wwii llaayyaahh  nnaassiioonnaall ,,  ttaattaa  rruuaanngg  wwii llaayyaahh  pprroovviinnssii ,,  ddaann  

ttaattaa  rruuaanngg  wwii llaayyaahh  KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall ,,  mmaakkaa  ppeerrlluu  ddii llaakkuukknnaaaann  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  ddaallaamm  

rraannggkkaa  mmeenngghhaarrmmoonniisskkaann  ll iinnggkkuunnggaann  aallaamm  ddaann  ll iinnggkkuunnggaann  bbuuaattaann  yyaanngg  mmaammppuu  

mmeewwuujjuuddkkaann  kkeetteerrppaadduuaann  ppeenngggguunnaaaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  aallaamm  ddaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  bbuuaattaann..  DDii   

ssaammppiinngg  ii ttuu,,  jjuuggaa  ppeerrlluu  ddii llaakkuukkaann  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  yyaanngg  mmaammppuu  mmeemmbbeerriikkaann  ppeerrll iinndduunnggaann  

tteerrhhaaddaapp  ffuunnggssii   rruuaanngg  ddaann  mmeenncceeggaahh  ddaammppaakk  nneeggaattii ff   tteerrhhaaddaapp  ll iinnggkkuunnggaann  hhiidduupp  ddaann  

mmaassyyaarraakkaatt  sseeccaarraa  lluuaass  sseebbaaggaaii   aakkiibbaatt  ddaarrii   ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ppaaddaa  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann..    
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PPrriinnssiipp--pprriinnssiipp  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  yyaanngg  ddeemmiikkiiaann  ii ttuu,,  oolleehh  PPeemmeerriinnttaahh  DDaaeerraahh  

KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall   bbeennaarr--bbeennaarr  ddiippeerrhhaattiikkaann  mmeellaalluuii   ppeennggaattuurraann  ttaattaa  rruuaanngg  kkaawwaassaann  

ppeellaabbuuhhaann..  DDeennggaann  ddiippeerrhhaattiikkaannnnyyaa  pprriinnssiipp--pprriinnssiipp  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  ddii   ddaallaamm  PPeerraattuurraann  

DDaaeerraahh  iinnii ,,  ddiihhaarraappkkaann  ddaammppaakk  nneeggaattii ff   ddaarrii   ddiiooppeerraassiioonnaallkkaannnnyyaa  ppeellaabbuuhhaann  ddaann  

ppeennggeemmbbaannggaann  ddii   sseekkii ttaarr  kkaawwaassaann  ppeellaabbuuhhaann  uunnttuukk  kkeeggiiaattaann  iinndduussttrrii   ddaann  ppaarriiwwiissaattaa,,  ddaappaatt  

ddiimmiinniimmaall iissii rr..  

BBeerrddaassaarrkkaann  ppeerrttiimmbbaannggaann  tteerrsseebbuutt  ddii   aattaass  sseerrttaa  mmeennggaaccuu  ppaaddaa  PPaassaall   2277  aayyaatt  ((11))  

UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  2266  TTaahhuunn  22000077  tteennttaanngg  PPeennaattaaaann  RRuuaanngg,,  ppeenneettaappaann  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   

TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  ddiiaattuurr  ddeennggaann  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh..  OOlleehh  kkaarreennaa  ii ttuu,,  ppeerrlluu  

mmeemmbbeennttuukk  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  tteennttaanngg  RReennccaannaa  DDeettaaii ll   TTaattaa  RRuuaanngg  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  ddii   

KKaabbuuppaatteenn  KKeennddaall ..    

  

IIII..  PPAASSAALL  DDEEMMII  PPAASSAALL  

PPaassaall     11    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     22      

  hhuurruuff    aa    

  YYaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  ““ kkeetteerrppaadduuaann””   aaddaallaahh  bbaahhwwaa  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  

ddiisseelleennggggaarraakkaann  ddeennggaann  mmeennggiinntteeggrraassiikkaann  bbeerrbbaaggaaii   kkeeppeennttiinnggaann  yyaanngg  bbeerrssii ffaatt  

ll iinnttaass  sseekkttoorr,,  ll iinnttaass  wwii llaayyaahh,,  ddaann  ll iinnttaass  ppeemmaannggkkuu  kkeeppeennttiinnggaann..  

hhuurruuff      bb  

  YYaanngg    ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  ““ kkeesseerraassiiaann,,  kkeesseellaarraassaann,,  ddaann  kkeesseemmbbaannggaann””   aaddaallaahh  

bbaahhwwaa  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  ddiisseelleennggggaarraakkaann  ddeennggaann  mmeewwuujjuuddkkaann  kkeesseerraassiiaann  aannttaarraa  

ssttrruukkttuurr  rruuaanngg  ddaann  ppoollaa  rruuaanngg,,  kkeesseellaarraassaann  aannttaarraa  kkeehhiidduuppaann  mmaannuussiiaa  ddeennggaann  

ll iinnggkkuunnggaannnnyyaa,,  kkeesseeiimmbbaannggaann  ppeerrttuummbbuuhhaann  ddaann  ppeerrkkeemmbbaannggaann  aannttaarrddaaeerraahh  

sseerrttaa  aannttaarraa  kkaawwaassaann  ppeerrkkoottaaaann  ddaann  kkaawwaassaann  ppeerrddeessaaaann..  

hhuurruuff    cc  

  YYaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  ““ kkeebbeellaannjjuuttaann””   aaddaallaahh  bbaahhwwaa  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  

ddiisseelleennggggaarraakkaann  ddeennggaann  mmeennjjaammiinn  kkeelleessttaarriiaann  ddaann  kkeellaannggssuunnggaann  ddaayyaa  dduukkuunngg  

ddaann  ddaayyaa  ttaammppuunngg  ll iinnggkkuunnggaann  ddeennggaann  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  kkeeppeennttiinnggaann  ggeenneerraassii   

mmeennddaattaanngg..  

hhuurruuff    dd  

  YYaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  ““ kkeebbeerrddaayyaagguunnaaaann  ddaann  kkeebbeerrhhaassii llgguunnaaaann””   aaddaallaahh  bbaahhwwaa  

ppeennaattaaaann  rruuaanngg  ddiisseelleennggggaarraakkaann  ddeennggaann  mmeennggooppttiimmaallkkaann  mmaannffaaaatt  rruuaanngg  ddaann  

ssuummbbeerr  ddaayyaa  yyaanngg  tteerrkkaanndduunngg  ddii   ddaallaammnnyyaa  sseerrttaa  mmeennjjaammiinn  tteerrwwuujjuuddnnyyaa  ttaattaa  

rruuaanngg  yyaanngg  bbeerrkkuuaall ii ttaass..  
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hhuurruuff    ee  

  YYaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  ““ kkeetteerrbbuukkaaaann””   aaddaallaahh  bbaahhwwaa  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  

ddiisseelleennggggaarraakkaann  ddeennggaann  mmeemmbbeerriikkaann  aakksseess  yyaanngg  sseelluuaass--lluuaassnnyyaa  kkeeppaaddaa  

mmaassyyaarraakkaatt  uunnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  iinnffoorrmmaassii   yyaanngg  bbeerrkkaaii ttaann  ddeennggaann  ppeennaattaaaann  

rruuaanngg..  

hhuurruuff    ff   

  YYaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  ““ kkeebbeerrssaammaaaa  ddaann  kkeemmiinnttrraaaann””   aaddaallaahh  bbaahhwwaa  ppeennaattaaaann  

rruuaanngg  ddiisseelleennggggaarraakkaann  ddeennggaann  mmeell iibbaattkkaann  sseelluurruuhh  ppeemmaannggkkuu  kkeeppeennttiinnggaann..  

hhuurruuff    gg  

  YYaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  ““ ppeerrll iinndduunnggaann  kkeeppeennttiinnggaann  uummuumm””   aaddaallaahh  bbaahhwwaa  

ppeennaattaaaann  rruuaanngg  ddiisseelleennggggaarraakkaann  ddeennggaann  mmeenngguuttaammaakkaann  kkeeppeennttiinnggaann  

mmaassyyaarraakkaatt..  

hhuurruuff    hh  

  YYaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  ““ kkeeppaassttiiaann  hhuukkuumm  ddaann  kkeeaaddii llaann””   aaddaallaahh  bbaahhwwaa  ppeennaattaaaann  

rruuaanngg  ddiisseelleennggggaarraakkaann  ddeennggaann  bbeerrllaannddaasskkaann  hhuukkuumm//kkeetteennttuuaann  ppeerraattuurraann  

ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  ddaann  bbaahhwwaa  ppeennaattaaaa  rruuaanngg  ddii llaakkssaannaakkaann  ddeennggaann  

mmeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  rraassaa  kkeeaaddii llaann  mmaassyyaarraakkaatt  sseerrttaa  mmeell iinndduunnggii   hhaakk  ddaann  

kkeewwaajj iibbaann  sseemmuuaa  ppiihhaakk  sseeccaarraa  aaddii ll   ddeennggaann  jjaammiinnaann  kkeeppeessttiiaann  hhuukkuumm..  

hhuurruuff    ii   

  YYaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  ““ aakkuunnttaabbii ll ii ttaass””   aaddaallaahh  bbaahhwwaa  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  ppeennaattaaaann  

rruuaanngg  ddaappaatt  ddiippeerrttaanngggguunnggjjaawwaabbkkaann,,  bbaaiikk  pprroosseessnnyyaa,,  ppeemmbbiiaayyaaaannnnyyaa,,  mmaauuppuunn  

hhaassii llnnyyaa..  

PPaassaall     33    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     44    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     55    

    aayyaatt  ((11))  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

    aayyaatt  ((22))  

      hhuurruuff    aa  ss//dd  cc  

        CCuukkuupp  jjeellaass  

      hhuurruuff    dd  

        YYaanngg  ddiimmaakkssuudd    ddeennggaann  hhiinntteerrllaanndd  aaddaallaahh  ddaaeerraahh  ppeennyyaannggggaa  ppuussaatt  kkoottaa..  

      hhuurruuff    ee  

        CCuukkuupp  jjeellaass  
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PPaassaall     66  

    hhuurruuff    aa  

    PPeerraattuurraann  zzoonnaassii   mmeerruuppaakkaann  kkeetteennttuuaann  yyaanngg  mmeennggaattuurr  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddaann  

uunnssuurr--uunnssuurr  ppeennggeennddaall iiaann  yyaanngg  ddiissuussuunn  uunnttuukk  sseettiiaapp  zzoonnaa  ppeerruunnttuukkaann  sseessuuaaii   

ddeennggaann  rreennccaannaa  rriinnccii   ttaattaa  rruuaanngg..  

    PPeerraattuurraann  zzoonnaassii   bbeerriissii   kkeetteennttuuaann  yyaanngg  hhaarruuss,,  bboolleehh,,  ddaann  ttiiddaakk  bboolleehh  ddii llaakkssaannaakkaann  

ppaaddaa  zzoonnaa  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  yyaanngg  ddaappaatt  tteerrddii rrii   aattaass  kkeetteennttuuaann  tteennttaanngg  aammpplloopp  

rruuaanngg  ((  kkooeeff iissiieenn  ddaassaarr  rruuaanngg  hhii jjaauu,,  kkooeeff iissiieenn  ddaassaarr  bbaanngguunnaann,,  kkooeeff iissiieenn  llaannttaaii   

bbaanngguunnaann,,  ddaann  ggaarriiss  sseemmppaaddaann  bbaanngguunnaann  )),,  ppeennyyeeddiiaaaann  ssaarraannaa  ddaann  pprraassrraannaa,,  sseerrttaa  

kkeetteennttuuaann  llaaiinn  yyaanngg  ddiibbuuttuuhhkkaann  uunnttuukk  mmeewwuujjuuddkkaann  rruuaanngg  yyaanngg  aammaann,,  nnyyaammaann,,  

pprroodduukkttii ff ,,  ddaann  bbeerrkkeellaannjjuuttaann..  

    hhuurruuff    bb  ss//dd    ee      

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     77    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     88    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     99    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     1100    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     1111    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     1122    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     1133    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     1144    

    hhuurruuff  aa  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

    hhuurruuff  bb  

      YYaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  KKLLDD  aaddaallaahh  aarraahhaann  kkeeppaaddaattaann  bbaanngguunnaann  uunnttuukk  sseettiiaapp  bbllookk  

ppeerruunnttuukkaann..  

    hhuurruuff  cc  

      YYaanngg  ddiimmaakkssuudd  KKLLBB  aaddaallaahh  aarraahhaann  kkeettiinnggggiiaann  bbaanngguunnaann  uunnttuukk  sseettiiaapp  bbllookk  

ppeerruunnttuukkaann..  
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    hhuurruuff  dd  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

    hhuurruuff  ee  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     1155    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     1166    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     1177    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     1188    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     1199    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     2200    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     2211    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     2222    

    aayyaatt  ((11))  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

    aayyaatt  ((22))  

      PPeenneerraappaann  iinnsseennttii ff   aattaauu  ddiissiinnsseennttii ff   sseeccaarraa  tteerrppiissaahh  ddii llaakkuukkaann  uunnttuukk  ppeerriizziinnaann  sskkaallaa  

kkeeccii ll   //  iinnddiivviidduuaall   sseessuuaaii   ddeennggaann  ppeerraattuurraann  zzoonnaassii ,,  sseeddaannggkkaann  ppeerraattuurraann  iinnsseennttii ff   

ddaann  ddiissiinnsseennttii ff   sseeccaarraa  bbeerrssaammaaaann  ddiibbeerriikkaann  uunnttuukk  ppeerriizziinnaann  sskkaallaa  bbeessaarr//kkaawwaassaann  

kkaarreennaa  ddaallaamm  sskkaallaa  bbeessaarr//kkaawwaassaann  ddiimmuunnggkkiinnkkaann  aaddaannyyaa  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  yyaanngg  

ddiikkeennddaakkii llaann  ddaann  ddiiddoorroonngg  ppeennggeemmbbaannggaannnnyyaa  sseeccaarraa  bbeerrssaammaaaann..  

PPaassaall     2233    

    aayyaatt  ((11))  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

    aayyaatt  ((22))  

      PPeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  sseeccaarraa  vveerrttiikkaall   ddaann  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  ddii   ddaallaamm  bbuummii  

ddiimmaakkssuuddkkaann  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkeemmaammppuuaann  rruuaanngg  ddaallaamm  mmeennaammppuunngg  kkeeggiiaattaann  

sseeccaarraa  lleebbiihh  iinntteennssii ff ..  CCoonnttoohh  ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  sseeccaarraa  vveerrttiikkaall   mmiissaallnnyyaa  bbeerruuppaa  

bbaanngguunnaann  bbeerrttiinnggkkaatt,,  bbaaiikk  ddii   aattaass  ttaannaahh  mmaauuppuunn  ddii   ddaallaamm  bbuummii ..  SSeemmeennttaarraa  ii ttuu,,  

ppeemmaannffaaaattaann  rruuaanngg  llaaiinnnnyyaa  ddii   ddaallaamm  bbuummii   aannaattrraa  llaaiinn  uunnttuukk  jjaarriinnggaann  uuttii ll ii ttaass                                    

((  jjaarriinnggaann  ttrraannssmmiissii   ll iissttrriikk,,  jjaarriinnggaann  tteelleekkoommuunniikkaassii ,,  jjaarriinnggaann  ppiippaa  aaii rr  bbeerrssiihh,,  ddaann  
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jjaarriinnggaann  ggaass,,  ddaann  llaaiinn--llaaiinn  ))  ddaann  jjaarriinnggaann  kkeerreettaa  aappii   mmaauuppuunn  jjaarriinnggaann  jjaallaann  bbaawwaahh  

ttaannaahh..  

    aayyaatt  ((33))  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

    aayyaatt  ((44))  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     2244    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     2255    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     2266    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

  PPaassaall     2277    

    aayyaatt  ((11))  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

    aayyaatt  ((22))  

      TTiinnddaakkaann  ppeemmaannttaauuaann,,  eevvaalluuaassii ,,  ddaann  ppeellaappoorraann  tteerrhhaaddaapp  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  

ppeennaattaaaann  rruuaanngg  mmeerruuppaakkaann  kkeeggiiaattaann  mmeennggaammaattii   ddeennggaann  cceerrmmaatt,,  mmeennii llaaii   ttiinnggkkaatt  

ppeennccaappaaiiaann  rreennccaannaa  sseeccaarraa  oobbyyeekkttii ff ,,  ddaann  mmeemmbbeerriikkaann  iinnffoorrmmaassii   hhaassii ll   eevvaalluuaassii   

sseeccaarraa  tteerrbbuukkaa..  

    aayyaatt  ((33))  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

  PPaassaall     2288    

    aayyaatt  ((11))  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

    aayyaatt  ((22))  

      CCuukkuupp  jjeellaass  

    aayyaatt  ((33))  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

      

    aayyaatt  ((44))  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

    aayyaatt  ((55))  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  
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    aayyaatt  ((66))  

YYaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  ppeennggggaannttiiaann  yyaanngg  llaayyaakk  aaddaallaahh  bbaahhwwaa  nnii llaaii   aattaauu  bbeessaarrnnyyaa  

ppeennggggaannttiiaann  ttiiddaakk  mmeennuurruunnkkaann  ttiinnggkkaatt  kkeesseejjaahhtteerraaaann  oorraanngg  yyaanngg  ddiibbeerrii   

ppeennggggaannttiiaann  sseessuuaaii   ddeennggaann  kkeetteennttuuaann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann..  

    aayyaatt  ((77))  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

    aayyaatt  ((88))  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     2299    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     3300    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     3311    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     3322    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     3333    

    hhuurruuff    aa  ss//dd    bb  

      CCuukkuupp  jjeellaass..  

    hhuurruuff    cc  

YYaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  ppeennggggaannttiiaann  yyaanngg  llaayyaakk  aaddaallaahh  bbaahhwwaa  nnii llaaii   aattaauu  bbeessaarrnnyyaa  

ppeennggggaannttiiaann  ttiiddaakk  mmeennuurruunnkkaann  ttiinnggkkaatt  kkeesseejjaahhtteerraaaann  oorraanngg  yyaanngg  ddiibbeerrii   

ppeennggggaannttiiaann  sseessuuaaii   ddeennggaann  kkeetteennttuuaann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann..  

    hhuurruuff    dd  ss//dd    hh  

      CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     3344    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     3355    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     3366    

    aayyaatt  ((11))  

    KKeerruuggiiaann  aakkiibbaatt  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  mmeennccaakkuupp  ppuullaa  kkeerruuggiiaann  aakkiibbaatt  

ttiiddaakk  mmeemmppeerroolleehh  iinnffoorrmmaassii   rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg  yyaanngg  ddiisseebbaabbkkaann  oolleehh  ttiiddaakk  

tteerrsseeddiiaannyyaa  iinnffoorrmmaassii   tteennttaanngg  rreennccaannaa  ttaattaa  rruuaanngg..  

    aayyaatt  ((22))  

      CCuukkuupp  jjeellaass  

  



  

  

4433 

  

PPaassaall     3377    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     3388    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     3399    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     4400    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     4411    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     4422    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     4433    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     4444    

    aayyaatt  ((11))  

    YYaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  sseennggkkeettaa  ppeennaattaaaann  rruuaanngg  aaddaallaahh  ppeerrsseell iissiihhaann  

aannttaarrppeemmaannggkkuu  kkeeppeennttiinnggaann  ddaallaamm  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  ppeennaattaaaann  rraauunngg..  

UUppaayyaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  sseennggkkeettaa  ddiiaawwaall ii   ddeennggaann  ppeennyyeelleessaaiiaann  mmeellaalluuii   mmuussyyaawwaarraahh  

uunnttuukk  mmuuffaakkaatt..  

    aayyaatt  ((22))  

      PPeennyyeelleessaaiiaann  sseennggkkeettaa  ddii   lluuaarr  ppeennggaaddii llaann  ddiisseeppaakkaattii   oolleehh  ppiihhaakk  yyaanngg  bbeerrsseennggkkeettaa..  

      PPeennyyeelleessaaiiaann  sseennggkkeettaa  ddii   lluuaarr  ppeennggaaddii llaann  mmeennccaakkuupp  ppeennyyeelleessaaiiaann  sseeccaarraa  

mmuussyyaawwaarraahh  mmuuffaakkaatt  ddaann  aall tteerrnnaattii ff   ppeennyyeelleessaaiiaann  sseennggkkeettaa,,  aannaattaarraa  llaaiinn  ddeennggaann  

mmeeddiiaassii ,,  kkoonnssii ll iiaassii ,,  ddaann  nneeggoossiiaassii ..  

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     4455    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     4466    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     4477    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     4488    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     4499    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  
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PPaassaall     5500    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     5511    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     5522    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     5533    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     5544    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     5555    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     5566    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

PPaassaall     5577    

    CCuukkuupp  jjeellaass..  

  

TTAAMMBBAAHHAANN  LLEEMMBBAARRAANN  DDAAEERRAAHH  KKAABBUUPPAATTEENN  KKEENNDDAALL  

NNOOMMOORR  2233  


