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MMEETTOODDAA  PPEERRAANNCCAANNGGAANN  AARRSSIITTEEKKTTUURR  IIII  
SSEEMMEESSTTEERR  GGEENNAAPP  22001122//  22001133  

PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEEEEMMPPAATT  ++  DDUUKKUUNNGGAANN  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  ++  DDIISSKKUUSSII  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN  AARRSSIITTEEKKTTUURR  DDAANN  SSTTRRAATTEEGGII  PPEEMMEECCAAHHAANNNNYYAA  

  KKEERRAAGGAAMMAANN  PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

  SSTTRRAATTEEGGII  PPEEMMEECCAAHHAANN  PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

  KKEERRAAGGAAMMAANN  PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

SSeebbeelluumm  mmeemmaassuukkii  mmaatteerrii  ppeerrkkuull iiaahhaann  bbeerrssaannggkkuuttaann  aaddaa  bbaaiikknnyyaa  kkiittaa  

mmeennggiinnggaatt  llaaggii  aappaa  yyaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  PPaarraammeetteerr  RRaannccaannggaann  

AArrssiitteekkttuurr..  

PPaarraammeetteerr::  lliimmiittiinngg  ffaaccttoorr::  aa  ffaacctt  oorr  cciirrccuummssttaannccee  tthhaatt  rreessttrriiccttss  hhooww  

ssoommeetthhiinngg  iiss  ddoonnee  oorr  wwhhaatt  ccaann  bbee  ddoonnee,,  sseebbaaggaaii  ccoonnttoohh::  wwoorrkkiinngg  wwiitthhiinn  

tthhee  ppaarraammeetteerrss  ooff  ccoosstt  aanndd  mmaannppoowweerr..  MMiiccrroossoofftt®®  EEnnccaarrttaa®®  22000099  [[DDVVDD]]..  

RReeddmmoonndd,,  WWAA::  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn,,  22000088..  

PPrroosseess  ppeerraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  ppuunn  mmeemmiill iikkii  ppaarraammeetteerr  aattaauu  ddiisseebbuutt  

sseebbaaggaaii  ppaarraammeetteerr  ppeerraannccaannggaann  yyaaiittuu  TTAAPPAAKK  ddaann  BBAANNGGUUNNAANN  

((FFUUNNGGSSII)),,  kkaarreennaa  ttaannppaa  kkeedduuaannyyaa  kkiittaa  ttiiddaakk  ddaappaatt  mmeellaakkuukkaann  pprroosseess  

ppeerraannccaannggaann..  

  TTAAPPAAKK  

TTaappaakk  aattaauu  ssiittee  ((bbaahhaassaa  IInnggggrriiss)),,  aattaauu  ssiittuu((ss))  ((bbaahhaassaa  LLaattiinn))  bbeerraarrttii  

tteemmppaatt,,  ddaallaamm  hhaall  iinnii  aaddaallaahh  tteemmppaatt  uunnttuukk  bbaanngguunnaann  ddaann//  aattaauu  ffuunnggssii  

llaaiinn  ddiibbaanngguunn  ddaann//  aattaauu  ddiiaaddaakkaann..  

BBeerrddaassaarrkkaann  llookkaassiinnyyaa  ttaappaakk  ddaappaatt  ddiibbeeddaakkaann  mmeennjjaaddii  ttiiggaa  kkeelloommppookk  

bbeessaarr  aattaauu  sseerriinngg  ddiisseebbuutt  jjuuggaa  sseebbaaggaaii  KKoonntteekkss  TTaappaakk  yyaaiittuu  ::  

11..  UUrrbbaann  aattaauu  PPeerrkkoottaaaann  

22..  SSuubb  UUrrbbaann  ((eexx  uurrbbaann))  aattaauu  PPiinnggggiirraann  KKoottaa  
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33..  RRuurraall  ((eexx  uurrbbaann))  aattaauu  PPeerrddeessaaaann  

PPrroosseess  ppeerraannccaannggaann  aattaauu  ppeemmbbaanngguunnaann  ddii  aattaass  kkeettiiggaa  kkoonntteekkss  ttaappaakk  tteerrsseebbuutt  

mmeemmiilliikkii  kkeetteennttuuaann  yyaanngg  kkhhaass  ddaann  cciirrii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ::  

KKEETTEENNTTUUAANN  DDAANN  

KKAARRAAKKTTEERR  

  

  

KKOONNTTEEKKSS  

TTAAPPAAKK  

KKOOEEFFIISSIIEENN  DDAAEERRAAHH  

BBAANNGGUUNN  ((KKDDBB))  

TTIINNGGKKAATT  

PPEERRUUSSAAKKAANN  

TTEERRHHAADDAAPP  

LLIINNGGKKUUNNGGAANN  

AALLAAMM  

JJUUMMLLAAHH  LLAANNTTAAII  

UUrrbbaann  TTiinnggggii  110000  %%  
CCeennddeerruunngg  ddii  

aattaass  ssaattuu  llaannttaaii  

SSuubb  UUrrbbaann  SSeeddaanngg  UUnnttuukk  PPrraa  SSaarraannaa  
AAnnttaarr  ssaattuu  ––  dduuaa  

llaannttaaii  

RRuurraall  RReennddaahh  SSeekkeecciill  mmuunnggkkiinn  
PPaaddaa  uummuummnnyyaa  

ssaattuu  llaannttaaii  

  

BBeerrddaassaarrkkaann  kkoonnddiissii  ppeerrmmuukkaaaann  

llaahhaann  ttaappaakk  ddaappaatt  ddiibbeeddaakkaann  

mmeennjjaaddii  

  TTaappaakk  DDaattaarr  

  TTaappaakk  BBeerrkkoonnttuurr  

TTaappaakk  ddaattaarr  mmeemmiill iikkii  kkeemmiirriinnggaann  00%%,,  

sseeddaannggkkaann  ttaappaakk  bbeerrkkoonnttuurr  

mmeemmiill iikkii  kkeemmiirriinnggaann  >>  00%%..  GGaarriiss  

kkoonnttuurr  aaddaallaahh,,  ggaarriiss  mmaayyaa  yyaanngg  

tteerrddiirrii  aattaass  aattaauu  

mmeenngghhuubbuunnggkkaann  ttiittiikk--ttiittiikk  ddii  

ppeerrmmuukkaaaann  ttaannaahh  yyaanngg  mmeemmiill iikkii  

kkeettiinnggggiiaann  ssaammaa  ddaarrii  ppeerrmmuukkaaaann  

aaiirr  llaauutt..  
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  BBAANNGGUUNNAANN  

KKoonntteekkss  PPeerraannccaannggaann,,  aattaauu  kkiittaa  ddaappaatt  mmeerraannccaanngg  bbaanngguunnaann  ggeedduunngg  

sseelluuaass  aappaa..  

  AArreeaa,,  aarreeaa..  

  AArreeaa  CClluusstteerrss,,  kkuummppuullaann  aarreeaa..  

  BBuuiillddiinngg,,  bbaanngguunnaann  ggeedduunngg..  

  CCaammppuuss,,  kkaammppuuss..  

  CCoommmmuunniittyy,,  kkoommuunniittaass..  

AAppaabbiillaa  kkiittaa  mmaattrriikksskkaann  aannttaarraa  kkoonntteekkss  ttaappaakk  ddaann  kkoonntteekkss  ppeerraannccaannggaann  

mmaakkaa  sseeccaarraa  kkaassaarr  kkiittaa  ssuuddaahh  mmeemmppeerroolleehh  33  xx  55  aattaauu  1155  kkeemmuunnggkkiinnaann  

bbaaggii  kkiittaa  uunnttuukk  mmeerraannccaanngg  ddeennggaann  aalltteerrnnaattiiff  llookkaassii  ddii  mmaannaa  ddaann  ffuunnggssii  

sseebbeessaarr  aappaa  ??  KKeemmuuddiiaann  uunnttuukk  TTaappaakk  ddaann  BBaanngguunnaann  rreennttaannggnnyyaa  kkiittaa  

ppeerrlluuaass  ssaammppaaii  ddeennggaann::  

TTaappaakk::  

  TTaappaakk  bbeerrkkoonnttuurr  rruurraall,,  uurrbbaann,,  ssuubb  uurrbbaann  

  TTaappaakk  ddaattaarr  rruurraall,,  ssuubb  uurrbbaann,,  uurrbbaann..  

BBaanngguunnaann//  FFuunnggssii  

  FFuunnggssii  TTuunnggggaall  HHoorriizzoonnttaall  

  FFuunnggssii  GGaannddaa  HHoorriizzoonnttaall  

  FFuunnggssii  JJaammaakk  ((MMuullttii  FFuunnccttiioonnss))  HHoorriizzoonnttaall  

  FFuunnggssii  TTuunnggggaall  VVeerrttiikkaall  

  FFuunnggssii  GGaannddaa  VVeerrttiikkaall  

  FFuunnggssii  JJaammaakk  VVeerrttiikkaall,,  ddsstt..  

  SSTTRRAATTEEGGII  PPEEMMEECCAAHHAANN  MMAASSAALLAAHH  

SSttrraatteeggii  pprrooggrraammaattiikk  mmeennaawwaarrkkaann  ssuuaattuu  

ccaarraa  uunnttuukk  mmeennccaappaaii  ttuujjuuaann--ttuujjuuaann  

bbeerrddaassaarrkkaann  ppeelluuaanngg  ddaann  kkeennddaallaa..  SSeebbuuaahh  

ccoonnttoohh  ssttrraatteeggii  pprrooggrraammaattiikk  yyaanngg  ssuuddaahh  kkiittaa  

kkeennaall  aaddaallaahh  hhuubbuunnggaann  kkeeddeekkaattaann  aattaauu  

""bbuubbbbllee""  ddiiaaggrraamm..  DDiiaaggrraamm--ddiiaaggrraamm  tteerrsseebbuutt  

mmeennggiinnddiikkaassiikkaann  ffuunnggssii--ffuunnggssii  sseebbaaiikknnyyaa  ssaall iinngg  

bbeerrddeekkaattaann  aattaauu  ttiiddaakk  aaggaarr  pprrooyyeekk  ddaappaatt  

bbeerrffuunnggssii  sseeccaarraa  llaannccaarr  ((ssmmooootthhllyy))..  DDiiaaggrraamm--

ddiiaaggrraamm  hhuubbuunnggaann//  kkeeddeekkaattaann  ddaappaatt  

mmeennggiinnddiikkaassiikkaann  ppuullaa  jjeenniiss  ssiisstteemm  ssiirrkkuullaassii  yyaanngg  

ddiikkeehheennddaakkii  yyaanngg  mmeenngghhuubbuunnggkkaann  rruuaanngg--

rruuaanngg  yyaanngg  aaddaa,,  rruuaanngg--rruuaanngg  aappaa  ssaajjaa  yyaanngg  

mmeemmeerrlluukkaann  pprriivvaassii  kkeeaammaannaann  ddaann  aauuddiioo,,  aattaauu  

aassppeekk--aassppeekk  hhuubbuunnggaann  kkhhuussuuss  llaaiinnnnyyaa..  

BBaannyyaakk  jjeenniiss  ssttrraatteeggii  llaaiinn  yyaanngg  ddaappaatt  ddiitteerraappkkaann  

ppaaddaa  pprrooggrraamm--pprrooggrraamm  bbeerrbbaaggii  jjeenniiss  pprrooyyeekk..  
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BBeebbeerraappaa  ccoonnttoohh  kkaattaaggoorrii  uummuumm  ddaarrii  ssttrraatteeggii  pprrooggrraammaattiikk  mmeell iippuuttii::  

  CCeennttrraalliizzaattiioonn  aanndd  ddeecceennttrraalliizzaattiioonn::  WWhhaatt  ffuunnccttiioonn  ccoommppoonneennttss  aarree  

ggrroouuppeedd  ttooggeetthheerr  aanndd  wwhhiicchh  aarree  sseeggrreeggaatteedd??  FFoorr  eexxaammppllee,,  iinn  ssoommee  

ooffffiicceess  tthhee  ccooppyyiinngg  ffuunnccttiioonn  iiss  cceennttrraalliizzeedd,,  wwhhiillee  iinn  ootthheerrss  tthheerree  aarree  

ccooppiieerrss  ffoorr  eeaacchh  ddeeppaarrttmmeenntt..  

  FFlleexxiibbiilliittyy::  WWhhaatt  ttyyppeess  ooff  cchhaannggeess  aarree  eexxppeecctteedd  ffoorr  vvaarriioouuss  ffuunnccttiioonnss??  DDoo  

ffaacciilliittiieess  nneeeedd  ttoo  cchhaannggee  oovveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  aa  ffeeww  hhoouurrss??  AA  ffeeww  ddaayyss??  AA  

ssuummmmeerr  rreecceessss??  OOrr  iiss  aann  aaddddiittiioonn  wwhhaatt  iiss  rreeaallllyy  nneeeeddeedd??  

  FFllooww::  WWhhaatt  ggooooddss,,  sseerrvviicceess,,  aanndd  ppeeooppllee  mmoovvee  tthhrroouugghh  tthhee  pprroojjeecctt??  

WWhhaatt  iiss  nneeeeddeedd  aatt  eeaacchh  sstteepp  ooff  tthhee  wwaayy  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  tthhaatt  ffllooww??  

  PPrriioorriittiieess  aanndd  pphhaassiinngg::  WWhhaatt  aarree  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  

pprroojjeecctt??  WWhhaatt  ccoouulldd  bbee  aaddddeedd  llaatteerr??  AArree  tthheerree  oonnggooiinngg  eexxiissttiinngg  

ooppeerraattiioonnss  tthhaatt  mmuusstt  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd??  

  LLeevveellss  ooff  aacccceessss::  WWhhoo  iiss  aalllloowweedd  wwhheerree??  WWhhaatt  sseeccuurriittyy  lleevveellss  aarree  tthheerree??  

SSeeccaarraa  iiddeeaall  sseettiiaapp  ssaassaarraann  ddaann  ttuujjuuaann  yyaanngg  ddiiiiddeennttiiffiikkaassiikkaann  ppaaddaa  SStteepp  kkee  22  

aakkaann  mmeemmiill iikkii  bbeerraaggaamm  ssttrraatteeggii  uunnttuukk  mmeennyyaattaakkaann  ssaassaarraann--ssaassaarraann  tteerrsseebbuutt..  

KKeeccuuaall ii  ssaassaarraann  tteerrsseebbuutt  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  ppeennttiinngg  aattaauu  ddiippeerrlluukkaann  lleebbiihh  bbaannyyaakk  

ddiisskkuussii  uunnttuukk  mmeennyyaattaakkaann  bbaaggaaiimmaannaa  mmeennccaappaaii  ssaassaarraann  aattaauu  ttuujjuuaann  

tteerrsseebbuutt..  SSuummbbeerr::  hhttttpp::////wwwwww..wwbbddgg..oorrgg//ddeessiiggnn//dddd__aarrcchhpprrooggrraammmmiinngg..pphhpp  

DDiiaaggrraamm  ddii  aattaass  aaddaallaahh  llaannggkkaahh--llaannggkkaahh  yyaanngg  sseebbaaiikknnyyaa  ddiiaammbbiill   ppaaddaa  ssaaaatt  

mmeennyyeelleessaaiikkaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  ssuuaattuu  pprrooyyeekk  rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr::  

11..  RReesseeaarrcchh  tthhee  pprroojjeecctt  ttyyppee  ==  sseell iiddiikkii  jjeenniiss  pprrooyyeekk  

22..  EEssttaabblliisshh  ggooaallss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ==  tteettaappkkaann  ttaarrggeett  ddaann  ttuujjuuaann  

33..  GGaatthheerr  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  ==  kkuummppuullkkaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  rreelleevvaann  

44..  IIddeennttiiffyy  ssttrraatteeggiieess  ==  tteettaappkkaann  bbeebbeerraappaa  ssttrraatteeggii  

55..  DDeetteerrmmiinnee  qquuaannttiittaattiivvee  rreeqquuiirreemmeennttss  ==  tteennttuukkaann  kkeebbuuttuuhhaann  kkuuaannttiittaattiiff  

66..  SSuummmmaarriizzee  tthhee  pprrooggrraamm  ==  rraannggkkuumm  ddaann  ssttrruukkttuurrkkaann  pprrooggrraamm  

  LLAATTIIHHAANN::  

PPiill iihh  ssaattuu  pprrooyyeekk  sseeddeerrhhaannaa,,  kkeemmuuddiiaann  llaakkuukkaann  llaannggkkaahh--llaannggkkaahh  ddii  aattaass..  
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