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MMOODDEELL  AANNAALLIISSIISS  DDAAUURR  HHIIDDUUPP  GGEEDDUUNNGG  

MMEENNUUJJUU  AARRSSIITTEEKKTTUURR  BBEERRKKEELLAANNJJUUTTAANN  AADDAAPPTTAASSII  IINNSSTTRRUUMMEENN  

LLCCAA  ((LLIIFFEE  CCYYCCLLEE  AASSSSEESSSSMMEENNTT))  IINN  SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  ((LL  II  SS  AA))  
  

OOlleehh::  

WWaanniittaa  SSuubbaaddrraa  AAbbiioossoo  

JJuurruussaann//  PPrrooggrraamm  SSttuuddii  TTeekknniikk  AArrssiitteekkttuurr,,  FFaakkuullttaass  TTeekknniikk  ddaann  IIllmmuu  KKoommppuutteerr,,  

UUnniivveerrssiittaass  KKoommppuutteerr  IInnddoonneessiiaa  
  

EE--mmaaiill  aaddddrreesssseess::  iittaaaabbiioossoo@@uunniikkoomm..aacc..iidd;;  

  

AABBSSTTRRAAKK  

MMeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  ppeenngggguunnaaaann  eenneerrggii  ddaann  bbiiaayyaa  yyaanngg  aakkaann  ddiippeerrlluukkaann  sseerrttaa  ddaammppaakk  lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  

aakkaann  tteerrjjaaddii  ddii  sseeppaannjjaanngg  ddaauurr  hhiidduupp  ggeedduunngg  ((bbuuiillddiinngg  lliiffee  ccyyccllee))  sseellaammaa  pprroosseess  ppeerraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  

bbeelluumm  mmeennjjaaddii  kkeetteennttuuaann  ddii  IInnddoonneessiiaa,,  sseehhiinnggggaa  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  ppeerraannccaanngg  bbeelluumm  tteerrbbiiaassaa  uunnttuukk  

mmeellaakkuukkaannnnyyaa  ddii  sseettiiaapp  pprroosseess  ppeerraannccaannggaann  yyaanngg  tteennggaahh  ddiillaakkuukkaannnnyyaa..  

KKeeeennggggaannaann  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  aannaalliissiiss  ddaallaamm  uuppaayyaa  eeffiissiieennssii  tteerrsseebbuutt  ddiidduuggaa  kkaarreennaa  bbeelluumm  tteerrsseeddiiaannyyaa  

iinnssttrruummeenn  yyaanngg  ddaappaatt  mmeemmppeerrmmuuddaahh  ddaann  mmeemmppeerrcceeppaatt  pprroosseess  aannaalliissiiss  tteerrsseebbuutt,,  ddiissaammppiinngg  pprraannaattaa  ddaann  

ppeemmbbeerrllaakkuuaannnnyyaa  ppuunn  bbeelluumm  tteerrsseeddiiaa..  BBeerraaggaamm  iinnssttrruummeenn  tteellaahh  ddiicciippttaakkaann  oolleehh  nneeggaarraa--nneeggaarraa  mmaajjuu  yyaanngg  

ppaaddaa  uummuummnnyyaa  tteellaahh  mmeenneerraappkkaann  sseerrttiiffiikkaassii  ggrreeeenn  bbuuiillddiinngg  bbaaggii  rraannccaannggaann--rraannccaannggaann  ddii  nneeggaarraannyyaa,,  ssaallaahh  

ssaattuunnyyaa  aaddaallaahh  AAuussttrraalliiaa  yyaanngg  ddiitteennggaarraaii  mmeemmiilliikkii  iinnssttrruummeenn  yyaanngg  ccuukkuupp  eeffeekkttiiff  yyaaiittuu  LLCCAA  ((LLiiffee  CCyyccllee  

AAsssseessssmmeenntt))  iinn  SSuussttaaiinnaabbllee  AArrcchhiitteeccttuurree  ((LLIISSAA))..  

PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  sseeccaarraa  uummuumm  aakkaann  mmeenngggguunnaakkaann  mmeettooddaa  kkuuaalliittaattiiff  ddaann  kkoommppaarraattiiff  iinnii,,  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  

mmeellaakkuukkaann  tteellaaaahh  kkrriittiiss  tteerrhhaaddaapp  iinnssttrruummeenn  bbeerrssaannggkkuuttaann  uunnttuukk  mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  ttiinnggkkaatt  kkeesseessuuaaiiaann  aallaatt  

bbeerrssaannggkkuuttaann  aappaabbiillaa  ddiitteerraappkkaann  ddii  IInnddoonneessiiaa..  PPaaddaa  ssttuuddii  aawwaall  tteerrhhaaddaapp  iinnssttrruummeenn  tteerrsseebbuutt  tteerriiddeennttiiffiikkaassii  

bbaahhwwaa  bbeebbeerraappaa  ddaattaa  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  iinnddeekkss  lliinnggkkuunnggaann  bbeelluumm  tteerrsseeddiiaa  ddeemmiikkiiaann  ppuullaa  ffaakkttoorr--

ffaakkttoorr  rreeggiioonnaalliissttiikk  ddii  IInnddoonneessiiaa  llaaiinnnnyyaa..  

TTaarrggeett  kkhhuussuuss  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  mmeemmbbuuaatt  sseebbuuaahh  mmooddeell  aannaalliissiiss  ddaauurr  hhiidduupp  ggeedduunngg  sseebbaaggaaii  ppeennddeekkaattaann  

mmeennuujjuu  rraannccaannggaann--rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  lleebbiihh  bbeerrkkeellaannjjuuttaann,,  ddeennggaann  mmeennggaaddaappttaassii  ffiilloossoossffii  iinnssttrruummeenn  

LLIISSAA  aaggaarr  lleebbiihh  tteeppaatt  aappaabbiillaa  ddiitteerraappkkaann  ddii  IInnddoonneessiiaa..  SSeellaaiinn  iittuu,,  sseebbaaggaaii  uuppaayyaa  mmeemmppeerrmmuuddaahh  ddaann  

mmeemmppeerrssiinnggkkaatt  pprroosseess  aannaalliissiiss  aakkaann  ddiillaakkuukkaann  oottoommaattiissaassii  tteerrhhaaddaapp  mmooddeell  bbeerrssaannggkkuuttaann  bbeerruuppaa  

ppeerraannccaannggaann  ppiirraannttii  lluunnaakknnyyaa  ((ssooffttwwaarree)),,  yyaaiittuu  AAnnaalliissiiss  DDaauurr  HHiidduupp  GGeedduunngg  MMeennuujjuu  AArrssiitteekkttuurr  

BBeerrkkeellaannjjuuttaann  ((AADDHHAABB))..  

KKeeyywwoorrddss::    PPrroodduukk  bbeerrkkeellaannjjuuttaann,,  LLCCAA,,  aarrssiitteekkttuurr  bbeerrkkeellaannjjuuttaann,,  LLCCAA  uunnttuukk  aarrssiitteekkttuurr,,  ssooffttwwaarree  kkoommppuutteerr  

LLIISSAA,,  AADDHHAABB..  

  

  

AA..    AANNAALLIISSIISS  DDAANN  IIDDEENNTTIIFFIIKKAASSII  PPEENNDDEEKKAATTAANN  SSIISSTTEEMM  MMEENNUUJJUU  

AARRSSIITTEEKKTTUURR  

AAnnaalliissiiss  ddaann  iiddeennttiiffiikkaassii  ““PPeennddeekkaattaann  SSiisstteemm  MMeennuujjuu  AArrssiitteekkttuurr  ((SSyysstteemm  AApppprrooaacchh  ttoo  

AArrcchhiitteeccttuurree))””  ((HHaannddlleerr,,  11997700))  ddiittuujjuukkaann  uunnttuukk  mmeennggeelloommppookkkkaann  eelleemmeenn--eelleemmeenn  ssiisstteemm  

kkee  ddaallaamm  kkeelloommppookk  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  uunniivveerrssaall  ddaann  kkeelloommppookk  yyaanngg  aakkaann  ddiitteennttuukkaann  oolleehh  

kkaarraakktteerr  rreeggiioonnaalliissttiikk  IInnddoonneessiiaa..  
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PPEERRAANNCCAANNGGAANN  MMAASSUUKKAANN  KKEELLUUAARRAANN  
UUNNIIVVEERRSSAALL//  

RREEGGIIOONNAALL  
KKEETTEERRAANNGGAANN  

  KKoonnsseeppttuuaalliissaassii  

  PPeemmrrooggrraammaann  

  AAnnaalliissiiss  

  SSeelleekkssii  

  IInntteeggrraassii  

  PPeennggeettaahhuuaann  

rraannccaannggaann  

  PPeennggeettaahhuuaann  

ssuubbssttaannttiiff  

  PPeerraallaattaann  

ppeenndduukkuunngg  

SSppeessiiffiikkaassii  

ppeemmeeccaahhaann  

rraannccaannggaann::  

kkoommppoonneenn,,  ssuussuunnaann,,  

ddiimmeennssii--ddiimmeennssii,,  

ddaann  ddeettiill--ddeettiill..  

UUnniivveerrssaall//  RReeggiioonnaall  

KKoommppoonneenn,,  ssuussuunnaann,,  

ddiimmeennssii--ddiimmeennssii,,  ddaann  

ddeettiill--ddeettiill  sseelluurruuhhnnyyaa  

mmeennjjaaddii  bbaassiiss  

ppeerraannccaannggaann  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann..  

KKOONNSSTTRRUUKKSSII  MMAASSUUKKAANN  KKEELLUUAARRAANN  
UUNNIIVVEERRSSAALL//  

RREEGGIIOONNAALL  
KKEETTEERRAANNGGAANN  

  PPeerrssiiaappaann  ttaappaakk  

  FFaabbrriikkaassii  kkoommppoonneenn  

  HHuubbuunnggaann  kkoommppoonneenn  

  FFaakkttoorr--ffaakkttoorr  

pprroodduukkssii::  ttaannaahh,,  

bbuurruuhh  bbaanngguunnaann,,  

mmaatteerriiaall,,  mmeessiinn  

ddaann  ppeerrlleennggkkaappaann  

ppeennggeettaahhuuaann  

kkoonnssttrruukkssii..  

  SSppeessiiffiikkaassii  

rraannccaannggaann  

SSeebbuuaahh  ssaarraannaa::  

kkoommppoonneenn--

kkoommppoonneenn,,  

ppeennyyuussuunnaann,,  

ddiimmeennssii--ddiimmeennssii,,  

ddaann  ddeettiill--ddeettiill..  

UUnniivveerrssaall//  RReeggiioonnaall  

PPrroosseess  ppeennyyuussuunnaann  ddaarrii  

kkoommppoonneenn--kkoommppoonneenn  

tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass..  MMeettooddaa  

kkoonnssttrruukkssii  aakkaann  ssaannggaatt  

mmeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann..  

OOPPEERRAASSII  FFAASSIILLIITTAASS  MMAASSUUKKAANN  KKEELLUUAARRAANN  
UUNNIIVVEERRSSAALL//  

RREEGGIIOONNAALL  
KKEETTEERRAANNGGAANN  

  PPeennggaakkttiiffaann  ggeedduunngg  ddaann  

ssuubb--ssuubb  ssiisstteemmnnyyaa  

  PPeemmeelliihhaarraaaann  ddaann  ppeerrbbaaiikkaann  

  PPeennggggaannttiiaann  

  PPeenngggguunnaaaann  

  KKaarraakktteerriissttiikk  

ssaarraannaa  

  SSuummbbeerr--ssuummbbeerr  

eenneerrjjii  

  BBuurruuhh  

  PPaarraa  ppeenngggguunnaa  

LLiinnggkkuunnggaann  ffiissiikk::  

tteerrmmaall,,  lluummiinnuuss,,  

aakkuussttiikkaall,,  ssppaassiiaall,,  

ddaann  vviissuuaall..  

UUnniivveerrssaall//  RReeggiioonnaall  

PPeemmiilliihhaann  ssiisstteemm--ssiisstteemm  

tteerrmmaall  ddaann  bbeessaarraann  

lluummiinnuuss,,  aakkuussttiikk,,  ssppaassiiaall,,  

ddaann  vviissuuaall  aakkaann  ssaannggaatt  

mmeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann..  

BBIIOONNOOMMIIKK  MMAANNUUSSIIAA  MMAASSUUKKAANN  KKEELLUUAARRAANN  
UUNNIIVVEERRSSAALL//  

RREEGGIIOONNAALL  
KKEETTEERRAANNGGAANN  

  RRaannggssaannggaann  lliinnggkkuunnggaann  

  RReessppoonn  mmaannuussiiaa  

  LLiinnggkkuunnggaann  ffiissiikk  

  LLiinnggkkuunnggaann  

iinnssttiittuussiioonnaall  

KKiinneerrjjaa  mmaannuussiiaa::  

ppeerroorraannggaann,,  

kkeelloommppookk,,  

iinnssttiittuussiioonnaall..  

RReeggiioonnaall  

PPeerriillaakkuu  mmaannuussiiaa  bbaaiikk  

ppeerroorraannggaann,,  kkeelloommppookk,,  

mmaauuppuunn  iinnssttiittuussiioonnaall  

ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg  

mmeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann..  

AAKKHHIIRR  KKEEGGUUNNAAAANN  MMAASSUUKKAANN  KKEELLUUAARRAANN  
UUNNIIVVEERRSSAALL//  

RREEGGIIOONNAALL  
KKEETTEERRAANNGGAANN  

          

  

BB..  AANNAALLIISSIISS  DDAANN  IIDDEENNTTIIFFIIKKAASSII  ““KKRRIITTEERRIIAA  RRAANNCCAANNGGAANN  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

DDAALLAAMM  KKOONNTTEEKKSS  PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN  BBEERRKKEELLAANNJJUUTTAANN””  
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UUMMUUMM  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

  PPeerruunnttuukkaann  ttaappaakk  hhaarruuss  ddiitteennttuukkaann  bbeerrddaassaarrkkaann  

iinntteeggrraassii  aannttaarraa  ssiisstteemm  ttrraannssppoorrttaassii  ddeennggaann  ttaattaa  

gguunnaa  llaahhaann  ((llaanndd  uussee))..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  nnoorrmmaattiiff..  TTiiddaakk  mmeemmppeennggaarruuhhii  

MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  

ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ““ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann””..  

  MMeenneennttuukkaann  sseeccaarraa  cceerrmmaatt  kkeemmiirriinnggaann  llaahhaann  

ddaallaamm  kkoonntteekkss  llaahhaann  bbeerrkkoonnttuurr  ddaann  

mmeemmiinniimmaassii  vvoolluummee  ccuutt  aanndd  ffiillll..  

RReeggiioonnaall,,  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  ppeerrssyyaarraattaann  yyaanngg  

ssuuddaahh  ddiibbeerrllaakkuukkaann  ddii  IInnddoonneessiiaa  tteerrmmaassuukk  

ppeemmbbeerrllaakkuuaann  hhuukkuummnnyyaa,,  nnaammuunn  bbeelluumm  aaddaa  

pprraannaattaa  kkhhuussuuss..  TTiiddaakk  mmeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  ddiitteennttuukkaann  

ppaaddaa  ““ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann””..  

  MMeemmppeerrhhiittuunnggkkaann  sseeccaarraa  cceerrmmaatt  ddaann  kkeettaatt  

BBuuiillddiinngg  CCoovveerraaggee  RRaattiioo  ((BBCCRR))  aattaauu  KKooeeffiissiieenn  

DDaaeerraahh  BBaanngguunn  ((KKDDBB))  ddaann  FFlloooorr  AArreeaa  RRaattiioo  

((FFAARR))  aattaauu  KKooeeffiissiieenn  LLaannttaaii  BBaanngguunnaann  ((KKLLBB))..  

RReeggiioonnaall,,  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  ppeerrssyyaarraattaann  yyaanngg  

ddiibbeerrllaakkuukkaann  ddii  IInnddoonneessiiaa  tteerrmmaassuukk  

ppeemmbbeerrllaakkuuaann  hhuukkuummnnyyaa,,  nnaammuunn  bbeelluumm  aaddaa  

pprraannaattaa  kkhhuussuuss..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann..  
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PPEEDDEESSTTRRIIAANN  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

  MMeenneerraappkkaann  kkoonnsseepp  ppeeddeessttrriiaannss  ((ppeejjaallaann  kkaakkii))  

ddiisseerrttaaii  kkeebbiijjaakkaann  ppeenngggguunnaaaann  kkeennddaarraaaann  

ppuubblliikk..    

UUnniivveerrssaall  ddaann  nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  

ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ““ssttaaggee  ppeemmrrooggrraammaann””..  

  MMeemmbbuuaatt  rraannccaannggaann--rraannccaannggaann  ssaarraannaa  

mmuullttiigguunnaa  yyaanngg  tteerrkkoonnffiigguurraassii  bbeerrddaassaarrkkaann  

sskkaallaa  jjaarraakk  ppeejjaallaann  kkaakkii..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  

ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ““ssttaaggee  ppeemmrrooggrraammaann””..  

KKeetteerraannggaann::  KKeedduuaa  kkoonnsseepp  ddii  aattaass  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  mmeemmiinniimmaassii  ppeenngggguunnaaaann  kkeennddaarraaaann  bbeerrmmoottoorr  bbeerrbbaahhaann  bbaakkaarr  ffoossiill..  
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PPEENNGGKKOONNDDIISSIIAANN  UUDDAARRAA  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

MMeenncciippttaakkaann  kkoonnddiissii  nnyyaammaann  tteerrmmaall  ppaaddaa  jjaalluurr--

jjaalluurr  ppeeddeessttrriiaannss  ddaann  rruuaanngg--rruuaanngg  lluuaarr  kkoommuunnaall  

ddeennggaann  mmeemmaannffaaaattkkaann  ggeedduunngg--ggeedduunngg  ttiinnggggii  

bbeerrllaannttaaii  bbaannyyaakk  yyaanngg  ddaappaatt  bbeerrttiinnddaakk  sseebbaaggaaii  

ttaabbiirr  mmaattaahhaarrii  rraakkssaassaa,,  mmeenneerraappkkaann  llaappiissaann--

llaappiissaann  ppeennddiinnggiinn  sseeppeerrttii  rruuaanngg--rruuaanngg  lluuaarr  

tteerrbbuukkaa,,  llaannsseekkaapp,,  kkoollaamm--kkoollaamm  aaiirr,,  ddaann  

sseebbaaggaaiinnyyaa..  

RReeggiioonnaall  ddaann  mmaassiihh  bbeerrssiiffaatt  nnoorrmmaattiiff..  

MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  

sseeccaarraa  llaannggssuunngg..  11..  DDiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ssttaaggee  

ppeerraannccaannggaann;;  22..  PPaaddaa  pprroosseess  ppeerraannccaannggaann  hhaarruuss  

mmeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  ttaabbiirr  mmaattaahhaarrii  yyaanngg  bbeerraassaall  

ddaarrii  ggeedduunngg--ggeedduunngg  llaaiinn;;  33..  LLaappiissaann--llaappiissaann  

ppeennddiinnggiinn  ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann..  

LLAANNSSEEKKAAPP  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

MMeerraannccaanngg  llaannsseekkaapp  ddeennggaann  mmeemmaannffaaaattkkaann  

ssppeessiieess  ppeeppoohhoonnaann  llookkaall  eekkssiissttiinngg  yyaanngg  

sseekkaalliigguuss  ddaappaatt  mmeenncciippttaakkaann  ppeenneedduuhh,,  bbuuffffeerr,,  

ddaann  aattmmoossffiirr  yyaanngg  kkaayyaa  OO22..  

RReeggiioonnaall  ddaann  mmaassiihh  bbeerrssiiffaatt  nnoorrmmaattiiff..  

MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  

sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  

ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann..  
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UUMMUUMM  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

  MMeenngggguunnaakkaann  rraannccaannggaann  yyaanngg  ttiiddaakk  

mmeemmbbaahhaayyaakkaann  bbaaiikk  bbaaggii  ppeellaakkssaannaa  

ppeemmbbaanngguunnaann  mmaauuppuunn  ppeenngggguunnaa..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  rreeggiioonnaall  sseerrttaa  mmaassiihh  bbeerrssiiffaatt  

nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  

ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  

ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann  yyaaiittuu  

sseebbeelluumm  mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  ppeenneelliittiiaann  iinnii..  

PPaaddaa  bbaaggiiaann  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  ffaassaaddee  

ggeedduunngg  ddaappaatt  ddiitteekkaannkkaann  ppaaddaa  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann..  

  

  MMeenneerraappkkaann  eekksspprreessii  aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  

mmeerruuppaakkaann  hhaassiill  iinntteerrkkoonneekkssii  aannttaarraa  ffaakkttoorr--

ffaakkttoorr  ssoossiioo--kkuullttuurr,,  lliinnggkkuunnggaann,,  eekkoollooggii,,  ddaann  

iissuu--iissuu  tteekknniikk..  

  MMeenngggguunnaakkaann  eelleemmeenn--eelleemmeenn  rraannccaannggaann  

yyaanngg  ssiimmbboolliiss  ddaann  sseekkaalliigguuss  ffuunnggssiioonnaall..  

  MMeenngggguunnaakkaann  llaannggggaamm  yyaanngg  lluuaass  ddeennggaann  

ppeennggeerrttiiaann  sseennaannttiiaassaa  ddaappaatt  bbeerrkkeemmbbaanngg  

uunnttuukk  mmeennyyeessuuaaiikkaann  ddiirrii  ddeennggaann  lliinnggkkuunnggaann  

sseetteemmppaatt  ddii  sseettiiaapp  ssaaaatt,,  yyaanngg  bbeerrttuujjuuaann  

mmeemmiinniimmaassii  ppeerruubbaahhaann  ffaassaaddee  ggeedduunngg  ddaann  

ddaannaa  ppeemmeelliihhaarraaaann..  

  MMeenneerraappkkaann  kkoonnsseepp  rruuaanngg  mmuullttiigguunnaa  yyaanngg  

ddaappaatt  ddiittaattaa  sseennddiirrii  ddaann  ddaappaatt  ddiiddiissppoossiissii  

sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa  ddaappaatt  ddiimmuullttiiffuunnggssiikkaann  aattaauu  

mmeenneerraappkkaann  kkoonnsseepp  fflleekkssiibbiilliittaass..  

OORRIIEENNTTAASSII  MMAATTAAHHAARRII  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

  MMeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  oorriieennttaassii  mmaattaahhaarrii  sseeccaarraa  

kkeettaatt  sseessuuaaii  llookkaassii  ttaappaakk,,  mmeenngggguunnaakkaann  

mmaatteerriiaall  yyaanngg  tteeppaatt  ddaann  ddaappaatt  bbeerrbbeeddaa  ddii  

sseettiiaapp  ffaassaaddee  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  aarraahh  sseerrttaa  bbeennttuukk  

ddaann  kkoonnffiigguurraassii  ggeedduunngg  yyaanngg  tteeppaatt..  

RReeggiioonnaall,,  mmeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann,,  

bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  oorriieennttaassii  ggeedduunngg  ddaann  

ppeemmiilliihhaann  mmaatteerriiaall..  KKeeccuuaallii  uunnttuukk  kkoonnffiigguurraassii  

ggeedduunngg  yyaanngg  hhaarruuss  tteellaahh  ddiitteettaappkkaann  ppaaddaa  SSttaaggee  

PPeerraannccaannggaann..  

BBEENNTTUUKK  DDAANN  KKOONNFFIIGGUURRAASSII  RRUUAANNGG  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  
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  MMeenneerraappkkaann  bbeennttuukk--bbeennttuukk  ddaann  kkoonnffiigguurraassii  

rruuaanngg  ppaaddaa  rraannccaannggaann  sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa  

sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  mmeemmbbeennttuukk  rruuaanngg  lluuaarr  ddaann  

bbuuffffeerr  sseebbaaggaaii  ssaarraannaa  iinntteerraakkssii  ssoossiiaall,,  uunnttuukk  

ggeedduunngg  ttiinnggggii  bbeerrllaannttaaii  bbaannyyaakk  ddaappaatt  bbeerruuppaa  

rruuaanngg--rruuaanngg  kkoommuunnaall..  

  MMeenneerraappkkaann  bbeennttuukk--bbeennttuukk  yyaanngg  rreessppoonnssiiff  

tteerrhhaaddaapp  lliinnggkkuunnggaann  sseeppeerrttii::  aaeerrooddiinnaammiiss,,  

ccoonnccoouurrssee,,  aattrriiuumm,,  ccoouurrttyyaarrdd  sseebbaaggaaii  ppeennggaattuurr  

iikklliimm  sseerrttaa  rruuaanngg  lluuaarr  ddaann  sseett  bbaacckk  yyaanngg  

ddiidduukkuunngg  ddeennggaann  ppeennaannaammaann  vveeggeettaassii  ddaann  

llaannsseekkaapp..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  rreeggiioonnaall  sseerrttaa  mmaassiihh  bbeerrssiiffaatt  

nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  

ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  ddiitteennttuukkaann  

ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann  yyaaiittuu  sseebbeelluumm  

mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  ppeenneelliittiiaann  iinnii..  
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  MMeenneerraappkkaann  bbeennttuukk--bbeennttuukk  ddaann  kkoonnffiigguurraassii  

rruuaanngg  sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa  ddaappaatt  mmeemmooddiiffiikkaassii  

iikklliimm  ddaann  ppeerrggeerraakkaann  uuddaarraa  uunnttuukk  mmeenncciipp--

ttaakkaann  kkoonnddiissii  nnyyaammaann  tteerrmmaall..  

  MMeenneerraappaakknn  ssiinnggllee  llooaaddeedd  ccoorrrriiddoorr  uunnttuukk  

mmeennggooppttiimmaallkkaann  ppeenngggguunnaaaann  vveennttiillaassii  ssiillaanngg..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  rreeggiioonnaall  sseerrttaa  mmaassiihh  bbeerrssiiffaatt  

nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  

ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  ddiitteennttuukkaann  

ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann  yyaaiittuu  sseebbeelluumm  

mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  ppeenneelliittiiaann  iinnii..  
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FFAASSAADDEE  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

MMeenneerraappkkaann  rraannccaannggaann--rraannccaannggaann  ffaassaaddee  yyaanngg  

ddaappaatt  mmeennggaarraahhkkaann  aannggiinn,,  mmeenngggguunnaakkaann  kkuulliitt  

ggeedduunngg  ppeennggaattuurr  ssuuhhuu,,  ttaabbiirr  mmaattaahhaarrii  yyaanngg  

ddiippeerrhhiittuunnggkkaann  sseeccaarraa  cceerrmmaatt  kkhhuussuuss  aarraahh  

bbaarraatt––ttiimmuurr,,  sseerrttaa  ppeennaahhaann  aaiirr  hhuujjaann..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  rreeggiioonnaall  sseerrttaa  mmaassiihh  bbeerrssiiffaatt  

nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  

ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  ddiitteennttuukkaann  

ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann  yyaaiittuu  sseebbeelluumm  

mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  ppeenneelliittiiaann  iinnii..  

UUMMUUMM  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

  MMeenngggguunnaakkaann  rraannccaannggaann  yyaanngg  ttiiddaakk  

mmeemmbbaahhaayyaakkaann  bbaaiikk  bbaaggii  ppeellaakkssaannaa  

ppeemmbbaanngguunnaann  mmaauuppuunn  ppeenngggguunnaa..  

  MMeenneerraappkkaann  eekksspprreessii  aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  

mmeerruuppaakkaann  hhaassiill  iinntteerrkkoonneekkssii  aannttaarraa  ffaakkttoorr--

ffaakkttoorr  ssoossiioo--kkuullttuurr,,  lliinnggkkuunnggaann,,  eekkoollooggii,,  ddaann  

iissuu--iissuu  tteekknniikk..  

  MMeenngggguunnaakkaann  eelleemmeenn--eelleemmeenn  rraannccaannggaann  yyaanngg  

ssiimmbboolliiss  ddaann  sseekkaalliigguuss  ffuunnggssiioonnaall..  

  MMeenngggguunnaakkaann  llaannggggaamm  yyaanngg  lluuaass  ddeennggaann  

ppeennggeerrttiiaann  sseennaannttiiaassaa  ddaappaatt  bbeerrkkeemmbbaanngg  uunnttuukk  

mmeennyyeessuuaaiikkaann  ddiirrii  ddeennggaann  lliinnggkkuunnggaann  

sseetteemmppaatt  ddii  sseettiiaapp  ssaaaatt,,  yyaanngg  bbeerrttuujjuuaann  

mmeemmiinniimmaassii  ppeerruubbaahhaann  ffaassaaddee  ggeedduunngg  ddaann  

ddaannaa  ppeemmeelliihhaarraaaann..  

  MMeenneerraappkkaann  kkoonnsseepp  rruuaanngg  mmuullttiigguunnaa  yyaanngg  

ddaappaatt  ddiittaattaa  sseennddiirrii  ddaann  ddaappaatt  ddiiddiissppoossiissii  

sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa  ddaappaatt  ddiimmuullttiiffuunnggssiikkaann  aattaauu  

mmeenneerraappkkaann  kkoonnsseepp  fflleekkssiibbiilliittaass..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  rreeggiioonnaall  sseerrttaa  mmaassiihh  bbeerrssiiffaatt  

nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  

ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  ddiitteennttuukkaann  

ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann  yyaaiittuu  sseebbeelluumm  

mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  ppeenneelliittiiaann  iinnii..  

OORRIIEENNTTAASSII  MMAATTAAHHAARRII  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

MMeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  oorriieennttaassii  mmaattaahhaarrii  sseeccaarraa  

kkeettaatt  sseessuuaaii  llookkaassii  ttaappaakk,,  mmeenngggguunnaakkaann  mmaatteerriiaall  

yyaanngg  tteeppaatt  ddaann  ddaappaatt  bbeerrbbeeddaa  ddii  sseettiiaapp  ffaassaaddee  

yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  aarraahh,,  sseerrttaa  bbeennttuukk  ddaann  kkoonnffiigguurraassii  

ggeedduunngg  yyaanngg  tteeppaatt..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  rreeggiioonnaall  sseerrttaa  mmaassiihh  bbeerrssiiffaatt  

nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  

ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  ddiitteennttuukkaann  

ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann  yyaaiittuu  sseebbeelluumm  

mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  ppeenneelliittiiaann  iinnii..  

BBEENNTTUUKK  DDAANN  KKOONNFFIIGGUURRAASSII  RRUUAANNGG  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

  MMeenneerraappkkaann  bbeennttuukk--bbeennttuukk  ddaann  kkoonnffiigguurraassii  

rruuaanngg  sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa,,  sseehhiinnggggaa  mmeemmbbeennttuukk  
UUnniivveerrssaall  ddaann  rreeggiioonnaall  sseerrttaa  mmaassiihh  bbeerrssiiffaatt  

nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  
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rruuaanngg  lluuaarr  ddaann  bbuuffffeerr  sseebbaaggaaii  ssaarraannaa  iinntteerraakkssii  

ssoossiiaall,,  uunnttuukk  ggeedduunngg  ttiinnggggii  bbeerrllaannttaaii  bbaannyyaakk  

bbeerruuppaa  rruuaanngg--rruuaanngg  kkoommuunnaall..  

  MMeenneerraappkkaann  bbeennttuukk--bbeennttuukk  yyaanngg  rreessppoonnssiiff  

tteerrhhaaddaapp  lliinnggkkuunnggaann  sseeppeerrttii::  aaeerrooddiinnaammiiss,,  

ccoonnccoouurrssee,,  aattrriiuumm,,  ccoouurrttyyaarrdd  sseebbaaggaaii  ppeennggaattuurr  

iikklliimm  sseerrttaa  rruuaanngg  lluuaarr  ddaann  sseett  bbaacckk  yyaanngg  

ddiidduukkuunngg  ddeennggaann  vveeggeettaassii  ddaann  llaannsseekkaapp..  

  MMeenneerraappkkaann  bbeennttuukk--bbeennttuukk  ddaann  kkoonnffiigguurraassii  

rruuaanngg  sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa  ddaappaatt  mmeemmooddiiffiikkaassii  

iikklliimm  ddaann  ppeerrggeerraakkaann  uuddaarraa  uunnttuukk  mmeenncciippttaakkaann  

kkoonnddiissii  nnyyaammaann  tteerrmmaall..  

  MMeenneerraappaakknn  ssiinnggllee  llooaaddeedd  ccoorrrriiddoorr  uunnttuukk  

mmeennggooppttiimmaallkkaann  ppeenngggguunnaaaann  vveennttiillaassii  ssiillaanngg..  

ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  ddiitteennttuukkaann  

ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann  yyaaiittuu  sseebbeelluumm  

mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  ppeenneelliittiiaann  iinnii..  

FFAASSAADDEE  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

MMeenneerraappkkaann  rraannccaannggaann--rraannccaannggaann  ffaassaaddee  yyaanngg  

ddaappaatt  mmeennggaarraahhkkaann  aannggiinn,,  mmeenngggguunnaakkaann  kkuulliitt  

ggeedduunngg  ppeennggaattuurr  ssuuhhuu,,  ttaabbiirr  mmaattaahhaarrii  yyaanngg  

ddiippeerrhhiittuunnggkkaann  sseeccaarraa  cceerrmmaatt  kkhhuussuuss  aarraahh  bbaarraatt––

ttiimmuurr,,  sseerrttaa  ppeennaahhaann  aaiirr  hhuujjaann..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  sseebbaaggiiaann  rreeggiioonnaall  sseerrttaa  mmaassiihh  

bbeerrssiiffaatt  nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  

ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann  yyaaiittuu  

sseebbeelluumm  mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  ppeenneelliittiiaann  iinnii..  

SSIISSTTEEMM  SSTTRRUUKKTTUURR  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

MMeenneerraappkkaann  ssiisstteemm  ssttrruukkttuurr  yyaanngg  eelleemmeenn--

eelleemmeennnnyyaa  bbeerrttiinnddaakk  sseebbaaggaaii  eelleemmeenn  

aarrssiitteekkttuurraall,,  ddaappaatt  mmeemmooddiiffiikkaassii  iikklliimm,,  

mmeennggaattuurr  ssiirrkkuullaassii  uuddaarraa,,  ddaann  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  

sseesseeddiikkiitt  mmuunnggkkiinn  mmeennggggaanngggguu  lliinnggkkuunnggaann..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  sseebbaaggiiaann  rreeggiioonnaall  sseerrttaa  mmaassiihh  

bbeerrssiiffaatt  nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  

ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann  yyaaiittuu  

sseebbeelluumm  mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  ppeenneelliittiiaann  iinnii..  

KKOONNSSTTRRUUKKSSII  DDAANN  MMAATTEERRIIAALL  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

  MMeenngggguunnaakkaann  kkoonnssttrruukkssii  yyaanngg  mmuuddaahh  

ddiibboonnggkkaarr  ttaannppaa  mmeerruussaakk  ssttrruukkttuurr  uuttaammaa  ddaann  

ppeennggaannggkkuuttaannnnyyaa  ttiiddaakk  mmeerruussaakk  lliinnggkkuunnggaann..  

  MMeenngggguunnaakkaann  kkoonnssttrruukkssii  ddaann  mmaatteerriiaall  kkuulliitt  

ggeedduunngg  hheemmaatt  eenneerrjjii,,  yyaanngg  ddaappaatt  mmeennggaattuurr  

ppaannaass  sseessuuaaii  ddeennggaann  yyaanngg  ddiibbuuttuuhhkkaann  ddaann  

mmeennggaattuurr  iikklliimm--iikklliimm  eekkssttrriimm..  

  MMeenneerraappaakkaann  ssiinnggllee  llooaaddeedd  ccoorrrriiddoorr  uunnttuukk  

mmeennggooppttiimmaallkkaann  ppeenngggguunnaaaann  vveennttiillaassii  ssiillaanngg..  

  MMeennggooppttiimmaallkkaann  ssiisstteemm  vveennttiillaassii  ssiillaanngg  

ddeennggaann  mmeemmaakkssiimmaallkkaann  ddiinnddiinngg  eekksstteerrnnaall..  

  MMeenngggguunnaakkaann  ssiisstteemm  AACC  bbuuiilltt--uupp  yyaanngg  

ddiimmiinniimmaassii  sseessuuaaii  kkeebbuuttuuhhaann,,  ddiidduukkuunngg  

bbuukkaaaann  uunnttuukk  ssiirrkkuullaassii  uuddaarraa,,  tteerriinntteeggrraassii  

ddeennggaann  rraannccaannggaann  uunnttuukk  kkeemmuuddaahhaann  ppeelleettaakkaann  

ddaann  ppeemmeelliihhaarraaaann..  

  MMeenngggguunnaakkaann  ssiisstteemm  ppeennccaahhaayyaaaann  aallaammii  yyaanngg  

ddiikkoommbbiinnaassiikkaann  ddeennggaann  mmaatteerriiaall  aallaammii,,  wwaarrnnaa,,  

ddaann  kkeettiinnggggiiaann  llaannggiitt--llaannggiitt  sseessuuaaii  aarraahh  

kkeeddaattaannggaann  ssiinnaarr  mmaattaahhaarrii,,  sseerrttaa  ppeennggaattuurr  

ppaannaass  yyaanngg  ddaappaatt  ddiimmooddiiffiikkaassii  sseeccaarraa  mmaannuuaall..  

  MMeenngggguunnaakkaann  ppeemmaannaassaann  ssoollaarr  ddaann  

ppeemmaannaassaann  iinntteerrnnaall  llaaiinn  yyaanngg  ddiippeerrhhiittuunnggkkaann  

sseeccaarraa  cceerrmmaatt  uunnttuukk  mmeemmiinniimmaassii  bbaahhaann  bbaakkaarr  

ffoossiill..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  sseebbaaggiiaann  rreeggiioonnaall  sseerrttaa  mmaassiihh  

bbeerrssiiffaatt  nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  

ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann  yyaaiittuu  

sseebbeelluumm  mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  ppeenneelliittiiaann  iinnii..  

  
  

  

    OOTTOOMMAASSII  GGEEDDUUNNGG    
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  MMeenneerraappkkaann  ssiisstteemm--ssiisstteemm  oottoommaassii  ggeedduunngg  

sseeppeerrttii  BBuuiillddiinngg  EEnnvviirroonnmmeenntt  SSyysstteemm  ((BBEESS))..  

  MMeenneerraappkkaann  ssiisstteemm  ppeenngghhaawwaaaann  aallaammii  yyaanngg  

ddiibbaannttuu  ppeerraallaattaann  ppeennggaattuurr  yyaanngg  ddiikkoonnttrrooll  

mmeellaalluuii  sseennssoorr..  

  MMeenneerraappkkaann  ppeenngggguunnaaaann  ttaabbiirr  mmaattaahhaarrii  yyaanngg  

ddiippeerrhhiittuunnggkkaann  sseeccaarraa  cceerrmmaatt  uunnttuukk  ffaassaaddee  

ddeennggaann  ssiissii--ssiissii  tteerrppaannaass  yyaanngg  ddiiaakkttiiffkkaann  oolleehh  

sseennssoorr..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  sseebbaaggiiaann  rreeggiioonnaall  sseerrttaa  mmaassiihh  

bbeerrssiiffaatt  nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  

ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann  yyaaiittuu  

sseebbeelluumm  mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  ppeenneelliittiiaann  iinnii..  

    

LLAANNSSEEKKAAPP    

MMeenngggguunnaakkaann  vveeggeettaassii  ddaann  llaannsseekkaapp  uunnttuukk  

mmeennddiinnggiinnkkaann  rruuaanngg..  BBeerrssiimmbbiioossiiss  mmuuttuuaalliissmmee  

ddeennggaann  ssiisstteemm  mmeekkaanniikkaall  uunnttuukk  mmeenngghhaassiillkkaann  

lliinnggkkuunnggaann  sseeiimmbbaanngg..  PPeenneerraappaannnnyyaa  ppaaddaa  aattaapp,,  

ddiinnddiinngg,,  ddaann  ppllaazzaa  uunnttuukk  mmeennddiinnggiinnkkaann  ssttrruukkttuurr--

ssttrruukkttuurr  kkoottaa..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  sseebbaaggiiaann  rreeggiioonnaall  sseerrttaa  mmaassiihh  

bbeerrssiiffaatt  nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  

ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann  yyaaiittuu  

sseebbeelluumm  mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  ppeenneelliittiiaann  iinnii..  

    

SSTTRRAATTEEGGII  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

  MMeenneerraappkkaann  ssttrraatteeggii  sseellff--hheellpp  ppaaddaa  ppeennggaaddaaaann  

ppeerruummaahhaann,,  ddiisseerrttaaii  iinn--sseerrvviiccee  ttrraaiinniinngg  ddeennggaann  

bbaannttuuaann  aarrssiitteekk  aaggaarr  ddaappaatt  ddiihhaassiillkkaann  

rraannccaannggaann  yyaanngg  lleebbiihh  bbaaiikk,,  tteeppaatt  ddeennggaann  

kkeebbuuttuuhhaann,,  tteerrjjaannggkkaauu  sseeccaarraa  ffiinnaannssiiaall  

tteerrmmaassuukk  bbiiaayyaa  ooppeerraassiioonnaall..    

UUnniivveerrssaall,,  bbeerruuppaa  ssttrraatteeggii  yyaanngg  hhaarruuss  

ddiipprraannaattaakkaann  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  ddii  ttiinnggkkaatt  

ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  

ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann  tteennttaanngg  

kkeetteennttuuaann  ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh  yyaanngg  hhaarruuss  ddiiaannuutt,,  

yyaaiittuu  sseebbeelluumm  mmeenngggguunnaakkaann  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  

iinnii..  

  MMeenneerraappkkaann  ssiisstteemm  sseellff--bbuuiilldd  ppaaddaa  ppeennggaaddaaaann  

ppeerruummaahhaann  ddeennggaann  ppaarrttiissiippaassii  ppeenngggguunnaa,,  

mmeettooddaa  mmeemmbbaanngguunn  iinnssttrruukkttiiff  yyaanngg  

mmeemmuunnggkkiinnkkaann  vvaarriiaassii  eekksspprreessii,,  uukkuurraann,,  

bbeennttuukk,,  ffeenneessttrraassii,,  wwaarrnnaa  sseerrttaa  ppeennggeemmbbaannggaann  

ddaaeerraahh  kkoommuunnaall..  

  MMeenneerraappkkaann  kkoonnsseepp  kkoommuunniittaass  sseellff--ssuuffffiicciieenntt,,  

ddeennggaann  mmeemmppeerrssiiaappkkaann  ttaappaakk  yyaanngg  ddaappaatt  

mmeennggaakkoommooddaassii  kkeebbuuttuuhhaann  kkoommuunniittaass  sseessuuaaii  

ddeennggaann  ppeerrttuummbbuuhhaannnnyyaa..  

  MMeemmaannffaaaattkkaann  hhaassiill--hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  ddaann  

pprrooggrraamm  ppeennggeemmbbaannggaann  tteennttaanngg  rraannccaannggaann--

rraannccaannggaann  yyaanngg  sseehhaatt  sseeccaarraa  lliinnggkkuunnggaann..    

  MMeenneerraappkkaann  pprriinnssiipp--pprriinnssiipp  rreehhaabbiilliittaassii  ddaann  

ppeenngggguunnaaaann  kkeemmbbaallii  ggeedduunngg  ddeennggaann  mmeenneekkaann  

bbiiaayyaa  ooppeerraassiioonnaall  aattaauu  mmeennyyeewwaakkaannnnyyaa  gguunnaa  

mmeemmppeerroolleehh  ddaannaa  uunnttuukk  ppeemmeelliihhaarraaaann  ddeennggaann  

tteettaapp  mmeemmiinniimmaassii  kkoonnssuummssii  eenneerrjjii..  

    

KKEEBBIIJJAAKKAANN  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

  MMeennggeennaallii  kkeemmbbaallii  bbeennccaannaa--bbeennccaannaa  aallaamm  

yyaanngg  ppeerrnnaahh  tteerrjjaaddii  kkaaiittaannnnyyaa  ddeennggaann  

kkoonnssttrruukkssii  ddaann  ppeenngggguunnaaaann  mmaatteerriiaall  tteerrbbaattaass  

yyaanngg  ttiiddaakk  ddiiaattuurr,,  ppeerrbbaaiikkaann  ppaaddaa  ppeemmbbuuaattaann  

ddaann  ppeenngggguunnaaaann  mmaatteerriiaall,,  tteekknniikk--tteekknniikk  

kkoonnssttrruukkssii,,  sseerrttaa  pprrooggrraamm--pprrooggrraamm  ppeellaattiihhaann..  

UUnniivveerrssaall,,  bbeerruuppaa  kkeebbiijjaakkaann  yyaanngg  hhaarruuss  

ddiipprraannaattaakkaann  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  ddii  ttiinnggkkaatt  

ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  

ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann  tteennttaanngg  

kkeetteennttuuaann  ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh  yyaanngg  hhaarruuss  ddiiaannuutt,,  

yyaaiittuu  sseebbeelluumm  mmeenngggguunnaakkaann  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  

iinnii..  
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  MMeellaakkuukkaann  rreessttrruukkttuurriissaassii  iinnssttiittuussii--iinnssttiittuussii  

kkrreeddiitt  sseehhiinnggggaa  mmeemmuunnggkkiinnkkaann  kkeelloommppookk  

mmaassyyaarraakkaatt  ttiiddaakk  mmaammppuu  ddaappaatt  mmeemmbbeellii  

mmaatteerriiaall  ggeedduunngg  ddaann  mmeemmppeerroolleehh  ppeellaayyaannaann  

sseewwaajjaarrnnyyaa..  

UUnniivveerrssaall,,  bbeerruuppaa  kkeebbiijjaakkaann  yyaanngg  hhaarruuss  

ddiipprraannaattaakkaann  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  ddii  ttiinnggkkaatt  

ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  

ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann  tteennttaanngg  

kkeetteennttuuaann  ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh  yyaanngg  hhaarruuss  ddiiaannuutt,,  

yyaaiittuu  sseebbeelluumm  mmeenngggguunnaakkaann  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  

iinnii..  

  MMeenneerraappkkaann  kkeebbiijjaakkaann  ppeelleessttaarriiaann  ggeedduunngg  ddaann  

kkuummppuullaann  ggeedduunngg  sseebbaaggaaii  ddaassaarr  kkoonnsseepp  

rreehhaabbiilliittaassii  ddaann  ppeenngggguunnaaaann  kkeemmbbaallii  ggeedduunngg..  

  MMeellaakkuukkaann  ppeerrttuukkaarraann  iinnffoorrmmaassii  sseeccaarraa  

iinntteerrnnaassiioonnaall  aannttaarraa  aarrssiitteekk  ddaann  kkoonnttrraakkttoorr  

tteennttaanngg  aassppeekk--aassppeekk  kkoonnssttrruukkssii  yyaanngg  

bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  lliinnggkkuunnggaann  kkhhuussuussnnyyaa  

ssuummbbeerr--ssuummbbeerr  ddaayyaa  aallaamm  ttiiddaakk  tteerrbbaarruukkaann..  

  MMeemmbbeerrllaakkuukkaann  ssaannkkssii  tteerrmmaassuukk  ffiinnaannssiiaall  bbaaggii  

ppeenngggguunnaaaann  mmaatteerriiaall  yyaanngg  ddaappaatt  mmeerruussaakk  

lliinnggkkuunnggaann..  

  MMeenneerraappkkaann  ssiisstteemm  ddeesseennttrraalliissaassii  iinndduussttrrii  

kkoonnssttrruukkssii  ddeennggaann  mmeenniinnggkkaattkkaann  ddaann  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  ppeerruussaahhaaaann--ppeerruussaahhaaaann  

kkoonnssttrruukkssii  kkeecciill  sseerrttaa  ppeenneerraappaann  ssiisstteemm  ppaaddaatt  

kkaarryyaa  aalliihh--aalliihh  ssiisstteemm  ppaaddaatt  eenneerrjjii..  
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SSUUMMBBEERR  DDAAYYAA  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

  MMeennggaannuutt  ppaarraaddiiggmmaa  ppeerraannccaannggaann  ddaann  

rraannccaannggaann  yyaanngg  bbeerroorriieennttaassii  kkeeppaaddaa  kkoonnsseepp  

hheemmaatt  eenneerrjjii..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  sseebbaaggiiaann  rreeggiioonnaall..  SSeelluurruuhh  iitteemm  

mmeerruuppaakkaann  ttaanngggguunnggjjaawwaabb  ppaarraa  aarrssiitteekk  uunnttuukk  

mmeennggaannuuttnnyyaa  bbaaiikk  sseebbeelluumm  mmaauuppuunn  ddaallaamm  

pprroosseess  ppeerraannccaannggaann..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  

ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ssttaaggee  sseebbeelluumm  ddaann  ddaallaamm  pprroosseess  

ppeerraannccaannggaann  tteennttaanngg  yyaaiittuu  sseebbeelluumm  

mmeenngggguunnaakkaann  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  iinnii..  

  MMeemmaannffaaaattkkaann  ppootteennssii  aallaamm  ddeennggaann  

mmeemmppeellaajjaarrii  ddaann  mmeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  

kkaarraakktteerriissttiikk  mmaattaahhaarrii,,  aannggiinn,,  ddaann  hhuujjaann,,  sseerrttaa  

sseennaannttiiaassaa  bbeekkeerrjjaassaammaa  ddeennggaann  iikklliimm..  

  MMeemmppeerrllaakkuukkaann  ttaannaahh  bbuukkaann  sseebbaaggaaii  kkoommooddiittii  

yyaanngg  ddaappaatt  ddiippeerrjjuuaallbbeelliikkaann  sseeccaarraa  bbeebbaass,,  aakkaann  

tteettaappii  sseebbaaggaaii  ssuubbssttaannssii  yyaanngg  lleebbiihh  bbeerrmmaakknnaa  

ffiilloossooffiiss..  

  MMeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  kkeeaarriiffaann  ttrraaddiissiioonnaall  

kkeelloommppookk  ppeenndduudduukk  aassllii  sseebbaaggaaii  gguuddaanngg  

ppeennyyiimmppaannaann  ddaann  aakkuummuullaassii  ppeennggeettaahhuuaann  

ttrraaddiissiioonnaall,,  sseerrttaa  mmaammppuu  mmeennggeennaallii  eenneerrjjii  

kkrreeaattiiff  aattaauu  ppootteennssii  mmaassyyaarraakkaatt..  

  MMeemmbbaannttuu  mmeenngghhiillaannggkkaann  ppoollaa--ppoollaa  

ppeemmbbaanngguunnaann  ffoorrmmaall  yyaanngg  tteerrllaalluu  jjaauuhh  

mmeennggiinntteerrvveennssii  lliinnggkkuunnggaann  ddaann  

mmeenngghhaannccuurrkkaann  bbuuddaayyaa--bbuuddaayyaa  yyaanngg  tteerrbbuukkttii  

mmaammppuu  mmeennggeelloollaa  lliinnggkkuunnggaann..  

  MMeenniinnggkkaattkkaann  ppeennggeettaahhuuaann  tteennttaanngg  ggrreeeenn  

iinnddeexx  kkhhuussuuss  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  

ssuummbbeerr--ssuummbbeerr  ddaayyaa,,  ddaann  mmeemmbbaannttuu  mmeerruubbaahh  

ppoollaa--ppoollaa  kkoonnssuummssii  yyaanngg  mmeennggaakkiibbaattkkaann  

ddeeggrraaddaassii  lliinnggkkuunnggaann..  

MMAATTEERRIIAALL  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

  MMeenngggguunnaakkaann  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  tteennttaanngg  mmaatteerriiaall  

yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  uuttaammaa..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  nnoorrmmaattiiff..  HHaall  iinnii  aakkaann  

mmeemmppeennggaarruuhhii  pprroosseess  ppeemmiilliihhaann  mmaatteerriiaall..  

MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann..  
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  MMeemmiilliikkii  ppeennggeettaahhuuaann  tteennttaanngg  mmaatteerriiaall  ddaann  

tteekknniikk--tteekknniikk  kkoonnssttrruukkssii  hheemmaatt  eenneerrjjii,,  

mmeemmbbeerrii  rreekkoommeennddaassii  uunnttuukk  kkeemmbbaallii  

mmeenngggguunnaakkaann  mmaatteerriiaall--mmaatteerriiaall  llookkaall,,  aallaammii  

yyaanngg  bbeerrkkeellaannjjuuttaann,,  hhiissttoorriiss,,  kkuullttuurraall,,  sseerrttaa  

mmeettooddaa  ttrraaddiissiioonnaall  tteerrbbaarruukkaann  bbaaggii  pprraakktteekk--

pprraakktteekk  kkoonntteemmppoorreerr,,  ppeenngggguunnaaaann  kkeemmbbaallii,,  

ddaann  ddaauurr--uullaanngg..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  nnoorrmmaattiiff..  HHaall  iinnii  aakkaann  

mmeemmppeennggaarruuhhii  pprroosseess  ppeemmiilliihhaann  mmaatteerriiaall..  

MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann..  

  MMeewwaassppaaddaaii  ppeenngggguunnaaaann  mmaatteerriiaall  eenneerrggyy  

iinntteennssiivvee  sseeppeerrttii  bbaajjaa,,  kkaaccaa,,  ddaann  bbeettoonn  yyaanngg  

mmeennggaakkiibbaattkkaann  ppoolluussii  ddaann  mmeenniinnggkkaattkkaann  

ssuuppllaaii--ssuuppllaaii  jjaannggkkaa  ppeennddeekk..  MMeellaakkuukkaann  

ppeennddeekkaattaann  lliiffee--ccyyccllee  ppaaddaa  ppeenngggguunnaaaann  

mmaatteerriiaall  ddaann  ppeerrlleennggkkaappaann  ggeedduunngg  sseerrttaa  lliiffee  

ccyyccllee  ccoossttiinngg  ppaaddaa  pprroosseess  ppeerruubbaahhaann  ssuummbbeerr  

ddaayyaa  aallaamm  mmeennjjaaddii  mmaatteerriiaall..  

  MMeemmppeerrhhiittuunnggkkaann  ccrraaddllee––ttoo––ggrraavvee  ccoosstt  ddaann  

eenneerrjjii  yyaanngg  ddiibbuuttuuhhkkaann  sseellaammaa  pprroosseess  pprroodduukkssii  

mmaatteerriiaall  yyaanngg  sseerriinngg  ddiigguunnaakkaann,,  sseerrttaa  ddaammppaakk  

lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  aakkaann  tteerrjjaaddii..    

  

  

PPEENNGGGGUUNNAA    

  MMeemmbbiinnaa  ppaarraa  ccaalloonn  ppeenngggguunnaa  aaggaarr  ddaappaatt  

mmeennoolloonngg  ddiirrii  sseennddiirrii  uunnttuukk  mmeemmbbaanngguunn  

ggeedduunngg--ggeedduunngg  yyaanngg  ddiibbuuttuuhhkkaannnnyyaa  

bbeerrddaassaarrkkaann  kkoonnsseepp  iinnssttrruukkttiiff,,  ddaann  mmeemmbbaannttuu  

mmeenneennttuukkaann  rraannccaannggaann  ddaallaamm  rraannggkkaa  aaggaarr  

ppeenngggguunnaa  mmaammppuu  mmeemmbbaayyaarr  bbiiaayyaa--bbiiaayyaa  

ooppeerraassiioonnaall  nnaannttiinnyyaa..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  sseebbaaggiiaann  rreeggiioonnaall..  SSeelluurruuhh  iitteemm  

mmeerruuppaakkaann  ttaanngggguunnggjjaawwaabb  ppaarraa  aarrssiitteekk  uunnttuukk  

mmeennggaannuuttnnyyaa  bbaaiikk  sseebbeelluumm  mmaauuppuunn  ddaallaamm  

pprroosseess  ppeerraannccaannggaann..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  hhaarruuss  

ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ssttaaggee  sseebbeelluumm  ddaann  ddaallaamm  pprroosseess  

ppeerraannccaannggaann  yyaaiittuu  sseebbeelluumm  mmeenngggguunnaakkaann  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  iinnii..  

MMeerruuppaakkaann  kkeebbiijjaakkaann  ddaallaamm  bbiiddaanngg  ppeennddiiddiikkaann  

sseellff  hheellpp  bbaaggii  mmaassyyaarraakkaatt  sseerrttaa  kkeebbiijjaakkaann  

ppeerraannccaannggaann  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  

bbiioonnoommiikk  mmaannuussiiaa..  

  MMeennddaahhuulluukkaann  kkeeppeennttiinnggaann  ppaarraa  ppeenngggguunnaa  

ddaallaamm  mmeerreessppoonn  iikklliimm  ddii  sseettiiaapp  pprroosseess  

ppeerraannccaannggaann..  

  MMeennggeemmbbaannggkkaann  ppoollaa  bbaarruu  bbaaggii  kkeehhiidduuppaann  

iinntteerrnnaall  ppaarraa  ppeenngggguunnaa  ggeedduunngg  ttiinnggggii  bbeerrllaannttaaii  

bbaannyyaakk..  

  MMeennccaarrii  ppoollaa--ppoollaa  kkoonnffiigguurraassii  ssppaassiiaall  bbaarruu  

uunnttuukk  lliinnggkkuunnggaann  bbuuaattaann  yyaanngg  lleebbiihh  bbaaiikk..  

PPEENNGGEEMMBBAANNGGAANN    

  MMeenngggguunnaakkaann  lliitteerraattuurr  yyaanngg  rreelleevvaann  yyaanngg  lleebbiihh  

mmeennuunnttuutt  ttaanngggguunnggjjaawwaabb  pprrooffeessiioonnaall  ddaallaamm  

mmeenngghhaaddaappii  kklliieenn  gglloobbaall  ddeennggaann  sseeggaallaa  

ttuunnttuuttaann  yyaanngg  sseemmaakkiinn  mmeenniinnggkkaatt  ddaann  

bbeerraaggaamm..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  nnaammuunn  aakkaann  

mmeenneennttuukkaann  kkeebbiijjaakkaann  pprroosseess  ppeerraannccaannggaann  

aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  bbeerrkkeellaannjjuuttaann..  

  

  MMeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  sseebbaaggaaii  aaccuuaann  uunnttuukk  

mmeenngghhaaddaappii  ggeenneerraassii  ddii  mmaassaa  yyaanngg  aakkaann  

ddaattaanngg  ddeennggaann  bbeerrbbaaggaaii  ppeerrmmaassaallaahhaann,,  yyaanngg  

ddiihhaarraappkkaann  ddaappaatt  mmeerruubbaahh  ppoollaa--ppoollaa  ssoossiiaall  kkee  

aarraahh  yyaanngg  lleebbiihh  bbaaiikk..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  nnaammuunn  

mmeennjjaaddii  kkoonnsseepp  ddaann  ppaarraaddiiggmmaa  mmooddeell  

bbeerrssaannggkkuuttaann..  

    

  MMeenneerraappkkaann  kkoonnsseepp  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  sseebbaaggaaii  

kkoonnsseepp  yyaanngg  aannddaall  ddaann  ttiiddaakk  mmeennggaannggggaappnnyyaa  

sseebbaaggaaii  kkoonnsseepp  yyaanngg  ffaasshhiioonnaabbllee  ddaann  sseekkeeddaarr  

jjaarrggoonn..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg..  HHaall  iinnii  ttiiddaakk  

mmeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  sseeccaarraa  

llaannggssuunngg,,  nnaammuunn  mmeennjjaaddii  kkoonnsseepp  ddaann  ppaarraaddiiggmmaa  

mmooddeell  bbeerrssaannggkkuuttaann..  
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  MMeenngggguunnaakkaann  mmaatteerriiaall  bbeebbaass  bbaahhaann  ppeennggaawweett  

yyaanngg  ddaappaatt  mmeemmbbaahhaayyaakkaann  kkeehhiidduuppaann  

mmaannuussiiaa..  

RReeggiioonnaall..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann..  

HHaall  iinnii  aakkaann  ddiimmaassuukkkkaann  kkee  ddaallaamm  lliibbrraarryy  

mmaatteerriiaall  sseebbaaggaaii  ooppssii  ppeemmiilliihhaann  mmaatteerriiaall..  
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  MMeenngggguunnaakkaann  mmaatteerriiaall  bbeerrnniillaaii  rreennddaahh,,  hhaassiill  

ddaauurr  uullaanngg,,  aallaammii  sseetteemmppaatt,,  tteerrbbaarruukkaann,,  ddaann  

sseehhaatt  lliinnggkkuunnggaann  ddeennggaann  kkeewwaassppaaddaaaann  ttiinnggggii  

aattaass  kkeetteerrsseeddiiaaaannnnyyaa..  

  

  MMeemmaannffaaaattkkaann  mmaatteerriiaall  sseeccaarraa  jjuujjuurr  sseessuuaaii  

kkaarraakktteerriissttiikknnyyaa  gguunnaa  kkeekkuuaattaann  ddaann  ppeerraawwaattaann..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  nnaammuunn  

mmeennjjaaddii  kkoonnsseepp  ddaann  ppaarraaddiiggmmaa  mmooddeell  

bbeerrssaannggkkuuttaann..  

  MMeenngggguunnaakkaann  mmaatteerriiaall  hhaassiill  pprroodduukkssii  ddeennggaann  

bbaahhaann  bbaakkaarr  ffoossiill  sseesseeddiikkiitt  mmuunnggkkiinn  aattaauu  nnoonn  

eenneerrggyy--iinntteennssiivvee  sseerrttaa  hhaassiill  iinndduussttrrii  yyaanngg  

eenneerrggyy--iinntteennssiivvee  ddiisseerrttaaii  iinnssttrruukkssii  ppeenngggguunnaaaann  

ddeennggaann  ttuujjuuaann  ddaappaatt  mmeewwaassppaaddaaii  iissuu--iissuu  yyaanngg  

bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  ppeenngghheemmaattaann  eenneerrjjii..  

  MMeenngggguunnaakkaann  mmaatteerriiaall  mmaassssaa  ggeedduunngg  ddaann  

ccllaaddddiinngg  yyaanngg  rreessppoonnssiiff  tteerrhhaaddaapp  ssiinnaarr  

mmaattaahhaarrii  ddaann  ddaappaatt  mmeennggaattuurr  ppaannaass  sseessuuaaii  

kkeebbuuttuuhhaann..  

RReeggiioonnaall..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann..  

HHaall  iinnii  aakkaann  ddiimmaassuukkkkaann  kkee  ddaallaamm  lliibbrraarryy  

mmaatteerriiaall  sseebbaaggaaii  ooppssii  ppeemmiilliihhaann  mmaatteerriiaall..  

  MMeenngggguunnaakkaann  mmaatteerriiaall  ddeennggaann  wwaarrnnaa  bbeerrbbeeddaa  

uunnttuukk  ffuunnggssii  bbeerrbbeeddaa,,  kkaaiittaannnnyyaa  ddeennggaann  

ppeennccaahhaayyaaaann  ddaann  kkeemmuuddaahhaann  ppeenngggguunnaaaann..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg,,  kkaarreennaa  

ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann..  
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  MMeerraannccaanngg  ddeennggaann  ssaassaarraann  yyaanngg  bbiijjaakkssaannaa  

sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa  kkeebbuuttuuhhaann  aakkaann  eenneerrjjii  ddaappaatt  

ddiipprreeddiikkssii..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg..  HHaall  iinnii  aakkaann  

mmeemmppeennggaarruuhhii  sseelluurruuhh  kkoonnsseepp  bbuuttiirr--bbuuttiirr  yyaanngg  

aakkaann  mmeenniillaaii  ddeessaaiinn  ddaann  eelleemmeenn  ddeessaaiinn..  

  MMeenneerraappkkaann  kkoonnsseepp  rraannccaannggaann  bbeerreenneerrjjii  

rreennddaahh,,  bbeennttuukk  ddaann  mmaatteerriiaall  kkoonnvveennssiioonnaall,,  

ppeennccaahhaayyaaaann  aallaammii  ddeennggaann  ppeennggaattuurr  oottoommaattiiss,,  

ggeenneerraattoorr  tteennaaggaa  aannggiinn,,  ddaann  tteekknnoollooggii  eenneerrjjii  

ssoollaarr  sseeddeerrhhaannaa..  

  MMeennggaattuurr  ppeenngggguunnaaaann  eenneerrjjii  lliissttrriikk  

bbeerrddaassaarrkkaann  zzoonnaa--zzoonnaa::  ppeemmaannaassaann,,  

ppeennddiinnggiinnaann,,  ppeennccaahhaayyaaaann,,  ppeenngghhaawwaaaann,,  ddaann  

kkeebbuuttuuhhaann  llaaiinn..  

  MMeemmiinniimmaassii  ppeenngggguunnaaaann  bbaahhaann  bbaakkaarr  ffoossiill..  
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SSUUMMBBEERR  DDAAYYAA  AALLAAMMII  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

  MMeemmaannffaaaattkkaann  ttaannaahh  ddaann  aaiirr  ttaannaahh::  tteerreennccaannaa,,  

ssiisstteemmaattiiss,,  ooppttiimmaall,,  mmeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  nneett––

ttoo––ggrroossss  sseerrttaa  mmeemmiinniimmaassii  ppeennggrruussaakkaann  

eekkoossiisstteemm..  

UUnniivveerrssaall  ddaann  nnoorrmmaattiiff..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann  ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg..  HHaall  iinnii  

ddiitteennttuukkaann  ppaaddaa  ssttaaggee  ppeerraannccaannggaann..  

  MMeenngggguunnaakkaann  ssiinnaarr  mmaattaahhaarrii  uunnttuukk  sseebbaaggiiaann  

bbeessaarr  ppeennccaahhaayyaaaann  sseerrttaa  uunnttuukk  ppeemmaannaassaann  

ssoollaarr..  

RReeggiioonnaall..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  

ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg..  HHaall  iinnii  aakkaann  

ddiihhuubbuunnggkkaann  ddeennggaann  aarraahh  bbuukkaaaann  ggeedduunngg  ddaann  

ssiisstteemm  ssuummbbeerrddaayyaa  eenneerrggii  lliissttrriikk  ppaaddaa  ssttaaggee  

ppeerraannccaannggaann..  

  MMeenngggguunnaakkaann  aannggiinn  uunnttuukk  ppeenngghhaawwaaaann  aallaammii  

ddaann  ggeenneerraattoorr..  

RReeggiioonnaall..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  

ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg..  HHaall  iinnii  aakkaann  

ddiihhuubbuunnggkkaann  ddeennggaann  ssiisstteemm  ppeenngghhaawwaaaann  yyaanngg  

ddiitteerraappkkaann..  
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  MMeenngggguunnaakkaann  aaiirr  ddaann  aaiirr  hhuujjaann  sseebbaaggaaii  mmeeddiiaa  

ppeennggkkoonnddiissiiaann  uuddaarraa  iinntteerrnnaall  ddaann  eekksstteerrnnaall..  

RReeggiioonnaall..  MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  

ttiiddaakk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg..  HHaall  iinnii  aakkaann  

ddiihhuubbuunnggkkaann  ddeennggaann  ssiisstteemm  ppeennggkkoonnddiissiiaann  uuddaarraa  

aallaammii..  

  MMeenngggguunnaakkaann  vveeggeettaassii  ddaann  llaannsseekkaapp::  

ppeennggkkoonnddiissiiaann  uuddaarraa  iinntteerrnnaall  aattaauu  eekksstteerrnnaall,,  

aattmmoossffiirr  kkaayyaa  OO22..  

HHaall  iinnii  aakkaann  ddiimmaassuukkkkaann  kkee  ddaallaamm  lliibbrraarryy  

vveeggeettaassii  sseebbaaggaaii  ooppssii  yyaanngg  ddiissaarraannkkaann..  

MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann..  

    

  MMeenngggguunnaakkaann  mmaatteerriiaall  kkaayyuu  ddaann  bbaattuu  aallaamm  

sseebbaaggaaii  mmaatteerriiaall  uuttaammaa  sseeooppttiimmaall  mmuunnggkkiinn..  

RReeggiioonnaall,,  hhaall  iinnii  aakkaann  ddiimmaassuukkkkaann  kkee  ddaallaamm  

lliibbrraarryy  mmaatteerriiaall  sseebbaaggaaii  ooppssii  yyaanngg  ddiissaarraannkkaann..  

MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  

SSUUMMBBEERR  DDAAYYAA  BBUUAATTAANN  KKAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKK  RREEGGIIOONNAALL  

  RReeuussee  aattaauu  ppeenngggguunnaaaann  kkeemmbbaallii  ggeedduunngg--

ggeedduunngg  ddaann//  aattaauu  mmaatteerriiaall  ttiiddaakk  tteerrppaakkaaii  

sseebbaaggaaii  ssuummbbeerr  ddaayyaa  bbaarruu..  
UUnniivveerrssaall,,  hhaall  iinnii  aakkaann  ddiimmaassuukkkkaann  kkee  ddaallaamm  

lliibbrraarryy  mmaatteerriiaall  sseebbaaggaaii  ooppssii  yyaanngg  ddiissaarraannkkaann..  

MMeemmppeennggaarruuhhii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann..  
  MMeemmiinniimmaassii  mmaatteerriiaall  ffaabbrriikkaassii  yyaanngg  eenneerrggyy--

iinntteennssiivvee  kkeeccuuaallii  sseeccaarraa  ooppeerraassiioonnaall  hheemmaatt  

eenneerrjjii..  

  

CC..    LLIISSAA,,  PPiirraannttii  LLuunnaakk  KKoommppuutteerr  LLCCAA  mmeennuujjuu  AArrssiitteekkttuurr  BBeerrkkeellaannjjuuttaann  

BBeerrddaassaarrkkaann  kkeebbuuttuuhhaann--kkeebbuuttuuhhaann  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  eeffiissiieennssii  ppaaddaa  pprroosseess  

ddaauurr  hhiidduupp  ggeedduunngg  tteellaahh  ddiikkeemmbbaannggkkaann  sseebbuuaahh  aallaatt  oolleehh  BBHHPP  AAuussttrraalliiaa  bbeerruuppaa  ssttrreeaammlliinnee  

ccoommppuutteerr  ssooffttwwaarree  aattaauu  ppiirraannttii  lluunnaakk  kkoommppuutteerr  ddeennggaann  ttuujjuuaann  eeffiissiieennssii,,  yyaaiittuu  LLIISSAA..  

IInnssttrruummeenn  yyaanngg  nnaammaannyyaa  mmeerruuppaakkaann  kkeeppeennddeekkaann  ddaarrii  LLCCAA  ((LLiiffee  CCyyccllee  AAsssseessssmmeenntt))  iinn  

SSuussttaaiinnaabbllee  AArrcchhiitteeccttuurree  iinnii  mmeerruuppaakkaann  aallaatt  ppeenndduukkuunngg  ppeennggaammbbiillaann  kkeeppuuttuussaann  LLCCAA  

sseellaammaa  pprroosseess  kkoonnssttrruukkssii,,  yyaanngg  ddiikkeemmbbaannggkkaann  sseebbaaggaaii  rreessppoonn  tteerrhhaaddaapp  ppeerrmmiinnttaaaann  ppaarraa  

aarrssiitteekk  ddaann  pprrooffeessiioonnaall  iinndduussttrrii  uunnttuukk  mmeennyyeeddeerrhhaannaakkaann  iinnssttrruummeenn  LLCCAA  gguunnaa  mmeerraannccaanngg  

ggrreeeenn  ddeessiiggnn..    

LLIISSAA,,  ddiirraannccaanngg  ddeennggaann  ttuujjuuaann::  

11..  MMeennggiiddeennttiiffiikkaassii  iissuu--iissuu  lliinnggkkuunnggaann  uuttaammaa  ddaallaamm  pprroosseess  kkoonnssttrruukkssii..    

22..  MMeennyyeeddiiaakkaann  aallaatt  yyaanngg  mmuuddaahh  ddiigguunnaakkaann  bbaaggii  ppaarraa  aarrssiitteekk  uunnttuukk  mmeennggeevvaalluuaassii  

aassppeekk  lliinnggkkuunnggaann  ppaaddaa  rraannccaannggaann  ggeedduunngg..    

33..  MMeemmaammppuukkaann  ppaarraa  aarrssiitteekk  ddaann  aahhllii  ssppeessiiffiikkaassii  uunnttuukk  mmeemmiilliihh  mmaatteerriiaall--mmaatteerriiaall  

bbaanngguunnaann  ggeedduunngg  bbeerrddaassaarrkkaann  ppeerrttiimmbbaannggaann  ddaauurr  hhiidduupp  lliinnggkkuunnggaann  sseeccaarraa  hhoolliissttiikk..  

SSaammppaaii  ssaaaatt  iinnii  LLIISSAA  tteellaahh  ddiitteerraappkkaann  ppaaddaa  bbeerraaggaamm  sskkaallaa  pprroosseess  ppeerraannccaannggaann  ddaann  

rraannccaannggaann..  
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DD..  HHAASSIILL  PPEENNEELLIITTIIAANN  ––  MMOODDEELL  AANNAALLIISSIISS  DDAAUURR  HHIIDDUUPP  GGEEDDUUNNGG  

((BBUUIILLDDIINNGG  LLIIFFEE  CCYYCCLLEE))  MMEENNUUJJUU  AARRSSIITTEEKKTTUURR  BBEERRKKEELLAANNJJUUTTAANN  

KKoommppiillaassii  hhaassiill  aannaalliissiiss  ddaann  iiddeennttiiffiikkaassii  ddii  aattaass  sseebbaaggaaii  ddaassaarr  ppeennyyuussuunnaann  mmooddeell  ddaauurr  

hhiidduupp  ggeedduunngg  mmeennuujjuu  aarrssiitteekkttuurr  bbeerrkkeellaannjjuuttaann  yyaanngg  aakkaann  ddiisseessuuaaiikkaann  ddeennggaann  ssiittuuaassii  ddaann  

kkoonnddiissii  IInnddoonneessiiaa,,  tteeppaattnnyyaa  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  ffaakkttoorr--ffaakkttoorr  yyaanngg  mmeemmppeennggaarruuhhii  

rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  yyaaiittuu,,  ffuunnggssii,,  tteekknnoollooggii,,  bbuuddaayyaa,,  ttaattaa  nniillaaii  mmaassyyaarraakkaatt,,  ddaann  iikklliimm..  

SSeellaaiinn  tteerrhhaaddaapp  ffaakkttoorr--ffaakkttoorr  ddii  aattaass  aakkaann  ddiippeerrttiimmbbaannggkkaann  ppuullaa  aassppeekk--aassppeekk  yyaanngg  aakkaann  

bbeerrttiinnddaakk  sseebbaaggaaii  ccoonnssttrraaiinnttss,,  ddii  aannttaarraannyyaa  aassppeekk  ppoolliittiikk,,  ssoossiiaall,,  eekkoonnoommii,,  bbuuddaayyaa,,  ddaann  

aassppeekk  lliinnggkkuunnggaann..  

BBeerriikkuutt  aaddaallaahh  kkoonnsseepp  MMOODDEELL  AAnnaalliissiiss  DDaauurr  HHiidduupp  GGeedduunngg  mmeennuujjuu  AArrssiitteekkttuurr  

BBeerrkkeellaannjjuuttaann  ((AADDHHAABB))  ddeennggaann  kkaassuuss  ssttuuddii  BBaanngguunnaann  GGeedduunngg  BBeerrllaannttaaii  BBaannyyaakk,,  yyaanngg  

sseeccaarraa  iinndduukkttiiff  ddaappaatt  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  kkaassuuss--kkaassuuss  llaaiinn..  

DDaattaa  sseeppeerrttii  iinnii  bbeelluumm  tteerrsseeddiiaa  ddii  IInnddoonneessiiaa,,  nnaammuunn  ddeemmiikkiiaann  uunnttuukk  mmaatteerriiaall  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  

uunniivveerrssaall  ddaattaa--ddaattaa  bbeerrssaannggkkuuttaann  ddaappaatt  ddiigguunnaakkaann..  SSeettiiaapp  bbuuttiirr  ssppeessiiffiikkaassii  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  

uukkuurraann,,  jjuummllaahh,,  ddaann  ssaattuuaann  ddaappaatt  ddiikkaalliikkaann  uunnttuukk  mmeenngghhaassiillkkaann  bbiillll  ooff  mmaatteerriiaallss..  

KKeemmuuddiiaann  sseettiiaapp  bbuuttiirr  ppaaddaa  bbiillll  ooff  mmaatteerriiaallss  ddiikkaalliikkaann  ddeennggaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  nniillaaii  

aattrriibbuuttnnyyaa  uunnttuukk  mmeenngghhaassiillkkaann  jjuummllaahh  eenneerrggyy  yyaanngg  aakkaann  ddiilliibbaattkkaann  ddaallaamm  ssuuaattuu  pprrooyyeekk..  

HHaassiill  ppeerrkkaalliiaann  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  ddiippeerriikkssaa  ppaaddaa  rreeppoorrttss  yyaanngg  ddaappaatt  ddiiddeessaaiinn  sseessuuaaii  

kkeebbuuttuuhhaann,,  ddaallaamm  hhaall  iinnii  aaddaallaahh  ddaammppaakk  ppeenngggguunnaaaann  mmaatteerriiaall  tteerrhhaaddaapp  eenneerrggii..  

RRaannccaannggaann  OOttoommaattiissaassii  MMooddeell  

OOttoommaattiissaassii  tteerrhhaaddaapp  mmooddeell  bbeerrssaannggkkuuttaann  bbeerruuppaa  ppeerraannccaannggaann  ppiirraannttii  lluunnaakk..  HHaall  iinnii  

ddiillaakkuukkaann  gguunnaa  mmeemmppeerrmmuuddaahh  ddaann  mmeemmppeerrcceeppaatt  pprroosseess  aannaalliissiiss  ““ddaauurr  hhiidduupp  ggeedduunngg””  

sseellaammaa  pprroosseess  ppeerraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa,,  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  mmeenngguurraannggii  bbaahhkkaann  

mmeenngghhiillaannggkkaann  ssaammaa  sseekkaallii  kkeeeennggggaannaann  ppaarraa  aarrssiitteekk  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  pprroosseess  aannaalliissiiss  

bbeerrssaannggkkuuttaann  gguunnaa  mmeennccaappaaii  rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  lleebbiihh  bbeerrkkeellaannjjuuttaann..  

  PPeennggeemmbbaannggaann  AApplliikkaassii  AAnnaalliissiiss  DDaauurr  HHiidduupp  GGeedduunngg  mmeennuujjuu  AArrssiitteekkttuurr  

BBeerrkkeellaannjjuuttaann  ((AADDHHAABB))  

PPeennggeemmbbaannggaann  aapplliikkaassii  AADDHHAABB  ddiimmuullaaii  ddaarrii  rreepprreesseennttaassii  ddaattaa  yyaanngg  bbeerraassaall  ddaarrii  

ddaattaa--ddaattaa  yyaanngg  ddiibbuuttuuhhkkaann  ddaallaamm  pprroosseess  aannaalliissiiss  ddaauurr  hhiidduupp  ggeedduunngg..  DDaattaa--ddaattaa  

aannaallaassiiss  ppeenneelliittiiaann  tteerrsseebbuutt  mmeennccaakkuupp  ::  

11..  DDaattaa  PPeerrssiiaappaann  
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PPEERRSSIIAAPPAANN  

PP
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  JJEENNIISS  UURRAAIIAANN  UUKKUURRAANN  SSAATTUUAANN  

  PPEEMMBBEERRSSIIHHAANN  LLAAHHAANN  
MMeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  kkeeggiiaattaann  

yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  aallaatt  yyaanngg  

mmeelliibbaattkkaann  eenneerrggii..  
aa  mm22  

  MMOOBBIILLIISSAASSII//  

          DDEEMMOOBBIILLIISSAASSII  AALLAATT  TTrraannssppoorr  bb  kkmm  

  PPEERRSSIIAAPPAANN  LLAAHHAANN  
MMeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  kkeeggiiaattaann  

yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  aallaatt  yyaanngg  

mmeelliibbaattkkaann  eenneerrggii..  
cc  mm

33  

  

22..  DDaattaa  PPeerraannccaannggaann  

PPRROOSSEESS  PPEERRAANNCCAANNGGAANN  

SS
PP

EE
SS

II FF
II KK

AA
SS

II   

JJEENNIISS  UURRAAIIAANN  UUKKUURRAANN  SSAATTUUAANN  

    DDIIMMEENNSSII  GGEEDDUUNNGG  

PPaannjjaanngg  GGeedduunngg  xx  mm22  

LLeebbaarr  GGeedduunngg  yy  mm22  

TTiinnggggii  LLaannttaaii  kkee  LLaannttaaii  zz  mm22  

    SSIISSTTEEMM  DDIINNDDIINNGG  PPEENNGGIISSII  

EEKKSSTTEERRNNAALL  

PPrreeccaasstt  aa  mm22  

IInn  SSiittuu  bb  mm33  

    SSIISSTTEEMM  DDIINNDDIINNGG  PPEENNGGIISSII  

IINNTTEERRNNAALL  ((PPAARRTTIISSII))  

PPrreeccaasstt  aa  mm22  

IInn  SSiittuu  bb  mm33  

    PPIINNTTUU  DDAANN  JJEENNDDEELLAA  

AARREEAA  LLuuaass  bbuukkaaaann  cc  mm22  

    KKEETTIINNGGGGIIAANN  PPIINNTTUU  DDAANN  

              JJEENNDDEELLAA  TTiinnggggii  aammbbaanngg  dd  mm  

    JJUUMMLLAAHH  LLAANNTTAAII  --  ee  llaannttaaii  

    KKEETTIINNGGGGIIAANN  LLAANNGGIITT--  

              LLAANNGGIITT  KKeettiinnggggiiaann  ddaarrii  llaannttaaii..  ff  mm  

    JJUUMMLLAAHH  EELLEEVVAATTOORR  --  gg  ccaarrss  

  

33..  DDaattaa  KKoonnssttrruukkssii  

  

PPRROOSSEESS  KKOONNSSTTRRUUKKSSII  

SS
PP

EE
SS

II FF
II KK

AA

SS
II   

SS
TT

RR
UU

KK
TT

UU

RR
  DD

AA
NN

  

KK
OO

NN
SS

TT
RR

UU

KK
SS

II   

  

JJEENNIISS  
  

EELLEEMMEENN  
  

UUKKUURRAANN  
  

SSAATTUUAANN  

SSTTRRUUKKTTUURR    

  

    SSIISSTTEEMM  SSTTRRUUKKTTUURR  

PPOONNDDAASSII  ((KKAAKKII))  

PPoonnddaassii  BBeettoonn  aa  mm33  
BBaallookk  BBeettoonn  bb  mm33  
PPeellaatt  BBeettoonn  cc  mm33  

  
    SSIISSTTEEMM  SSTTRRUUKKTTUURR  

KKoolloomm  BBeettoonn  dd  mm33  
BBaallookk  BBeettoonn  ee  mm33  
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GGEEDDUUNNGG  ((BBAADDAANN))  PPeellaatt  BBeettoonn  ff  mm33  
DDiinnddiinngg  GGeesseerr  gg  mm33  

    SSIISSTTEEMM  SSTTRRUUKKTTUURR  AATTAAPP  

((KKEEPPAALLAA))  
BBaallookk  BBeettoonn  hh  mm33  
PPeellaatt  BBeettoonn  ii    

DDIINNDDIINNGG    
    SSIISSTTEEMM  DDIINNDDIINNGG  PPEENNGGIISSII  

EEKKSSTTEERRNNAALL  
DDiinnddiinngg  BBeettoonn  jj  mm33  
CCllaaddddiinngg  kk  mm22  

    SSIISSTTEEMM  DDIINNDDIINNGG  PPEENNGGIISSII  

              IINNTTEERRNNAALL  ((PPAARRTTIISSII))  
DDiinnddiinngg  LLiigghhtt  WWeeiigghhtt  CCoonnccrreettee  mm  mm22  

BBUUKKAAAANN    

    PPIINNTTUU  DDAANN  JJEENNDDEELLAA  

EEkksstteerrnnaall  ––  AAlluummiinniiuumm  FFrraammee  ++  

KKaaccaa  

  

nn  mm  ++  mm
22  

IInntteerrnnaall  ––  AAlluummiinniiuumm  FFrraammee  ++  

KKaaccaa  oo  mm  ++  mm22  

    KKEETTIINNGGGGIIAANN  PPIINNTTUU  DDAANN  

JJEENNDDEELLAA  ((AAMMBBAANNGG))  
EEkksstteerrnnaall  pp  mm22  
IInntteerrnnaall  qq  mm22  

  

44..  DDaattaa  FFiittttiinngg  OOuutt  

  

PPRROOSSEESS    FFIITTTTIINNGG  OOUUTT  

SS
PP

EE
SS

II FF
II KK

AA
SS

II   

FF
II TT

  OO
UU

TT
  

JJEENNIISS  EELLEEMMEENN  UUKKUURRAANN  SSAATTUUAANN  

  AAIIRR  CCOONNDDIITTIIOONNIINNGG    aa  uunniitt  

  VVEENNTTIILLAASSII    bb  bbuuaahh  

  
  PPEENNYYEELLEESSAAIIAANN  AAKKHHIIRR  

LLaannggiitt--llaannggiitt  cc  mm22  

DDiinnddiinngg  dd  mm22  

LLaannttaaii  ee  mm22  

  
  IINNSSTTAALLAASSII  

LLiissttrriikk  ff  sseessuuaaii  ssppeessiiffiikkaassii  

LLiifftt  gg  bbuuaahh  

SSaanniittaassii  hh  sseessuuaaii  ssppeessiiffiikkaassii  

  TTAANNGGGGAA  

TTaannggggaa  BBeettoonn  ii  mm33  

SSttaaiinnlleessss  SStteeeell  BBaalluussttrraaddee  jj  mm22  

KKaaccaa  BBaalluussttrraaddee  kk  mm22  

  

55..  DDaattaa  OOppeerraassiioonnaall  

  

PPRROOSSEESS  OOPPEERRAASSIIOONNAALL  

  

PP
RR

OO

SS
EE

SS
  

OO
PP

EE

RR
AA

SS
II

OO
NN

AA

LL
  

  

JJEENNIISS  
KKEEBBUUTTUUHHAANN//  

PPEEMMEELLIIHHAARRAAAANN  

  

JJUUMMLLAAHH  
  

SSAATTUUAANN  

UUTTIILLIISSAATTIIOONN        

  PPeennccaahhaayyaaaann  LLiissttrriikk  aa  ttaahhuunn  
  PPeemmaannaassaann  AAiirr  LLiissttrriikk  bb  ttaahhuunn  
  PPeerraallaattaann  LLiissttrriikk  LLaaiinn  LLiissttrriikk  cc  ttaahhuunn  

RREEPPAAIIRR  AANNDD  

MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  
      

  

  AAiirr  CCoonnddiittiioonniinngg  
PPeerrbbaaiikkaann  PPllaassttiikk  dd  ttaahhuunn  
PPeerrbbaaiikkaann  LLooggaamm  ee  ttaahhuunn  

  VVeennttiillaassii  PPeerrbbaaiikkaann  ff  ttaahhuunn  
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  PPeennyyeelleessaaiiaann  AAkkhhiirr  

PPeennggeeccaattaann  PPllaaffoonn  gg  ttaahhuunn  
PPeerrbbaaiikkaann  PPllaaffoonn  hh  ttaahhuunn  
PPeennggeeccaattaann  DDiinnddiinngg  ii  ttaahhuunn  
PPeerrbbaaiikkaann  DDiinnddiinngg  jj  ttaahhuunn  
PPeerrbbaakkaann  CCllaaddddiinngg  kk  ttaahhuunn  
PPeennggeeccaattaann  PPllaaffoonn  ll  ttaahhuunn  
PPeerrbbaaiikkaann  PPllaaffoonn  mm  ttaahhuunn  

  
  IInnssttaallaassii  

LLiissttrriikk  nn  ttaahhuunn  
LLiifftt  oo  ttaahhuunn  
SSaanniittaassii  pp  ttaahhuunn  

  SSttrruukkttuurr  SSttrruukkttuurr  AAttaapp  qq  ttaahhuunn  
  
  
  

  DDiinnddiinngg  

EEkksstteerrnnaall  ––  MMoorrttaarr  rr  ttaahhuunn  
EEkksstteerrnnaall  ––  PPllaasstteerr  ss  ttaahhuunn  
EEkksstteerrnnaall  ––  CCaatt  tt  ttaahhuunn  
IInntteerrnnaall  ––  MMoorrttaarr  uu  ttaahhuunn  
IInntteerrnnaall  ––  PPllaasstteerr  vv  ttaahhuunn  
IInntteerrnnaall  ––  CCaatt  ww  ttaahhuunn  

  

  
  JJeennddeellaa  ddaann  PPiinnttuu  

EEkksstteerrnnaall  ––  PPeerrbbaaiikkaann  JJeennddeellaa  

ddaann  PPiinnttuu  xx  ttaahhuunn  

IInntteerrnnaall  ––  PPeerrbbaaiikkaann  JJeennddeellaa  ddaann  

PPiinnttuu  
yy  ttaahhuunn  

  

SSeemmeennttaarraa  uunnttuukk  ddaattaa  ttaammbbaahhaann,,  mmeenngggguunnaakkaann  ddaattaabbaassee  mmaatteerriiaall  sseeppeerrttii  yyaanngg  tteerrccaannttuumm  

ppaaddaa  ttaabbeell  bbeerriikkuutt::  

MMAATTEERRIIAALL  AATTRRIIBBUUTT  NNIILLAAII  
KKRREEDDIITT  

DDAAUURR  UULLAANNGG  
SSAATTUUAANN  

((EENNEERRGGII))  

AAlluummiinniiuumm  
GGGGEE  1144  1133,,666622  TT  eeqquuiivv  CCOO22//tt  

SSuummbbeerr  EEnneerrggii  220000  119944,,660000  GGjj//tt  

BBaattaa  
GGGGEE  00,,4499  00  TT  eeqquuiivv  CCOO22//tt  

SSuummbbeerr  EEnneerrggii  55,,88  00  GGjj//tt  

BBeettoonn  
GGGGEE  00,,2211  00  TT  eeqquuiivv  CCOO22//tt  

SSuummbbeerr  EEnneerrggii  11,,44  00  GGjj//tt  

KKaayyuu  
GGGGEE  11,,66  00  TT  eeqquuiivv  CCOO22//tt  

SSuummbbeerr  EEnneerrggii  1133  00  GGjj//tt  

KKeerraammiikk,,  ddsstt..  
GGGGEE  11,,55  00  TT  eeqquuiivv  CCOO22//tt  

SSuummbbeerr  EEnneerrggii  2200  00  GGjj//tt  

  

  AArrssiitteekkttuurr  AApplliikkaassii  AAnnaalliissiiss  DDaauurr  HHiidduupp  GGeedduunngg  mmeennuujjuu  AArrssiitteekkttuurr  

BBeerrkkeellaannjjuuttaann  ((AADDHHAABB))  

AApplliikkaassii  iinnii  ddiigguunnaakkaann  oolleehh  ppeenngggguunnaa  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  pprroosseess  aannaalliissiiss  ddaauurr  hhiidduupp  

ggeedduunngg  ddii  sseeppaannjjaanngg  pprroosseess  ppeerraannccaannggaann..  MMeesskkiippuunn  aannaalliissiiss  ttiiddaakk  hhaannyyaa  ddii  ttaahhaapp  

kkoonnssttrruukkssii,,  nnaammuunn  uuttaammaannyyaa  aaddaallaahh  ddii  ttaahhaapp  kkoonnssttrruukkssii  kkaarreennaa  bbiiaayyaa  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann,,  

eenneerrjjii  yyaanngg  ddiikkoonnssuummssii,,  sseerrttaa  ddaammppaakk  nneeggaattiiff  tteerrhhaaddaapp  lliinnggkkuunnggaann  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  bbeerraaddaa  

ddii  ddaallaamm  ttaahhaapp  iinnii..  AApplliikkaassii  iinnii  mmeenngggguunnkkaann  bbaassiissddaattaa  yyaanngg  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  tteellaahh  

ddiimmaassuukkkkaann  oolleehh  ooppeerraattoorr  sseebbaaggaaii  ddaattaa  ddaassaarr  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ddaallaamm  pprroosseess  aannaalliissiiss..  PPrroosseess  

ppeennggooppeerraassiiaann      aapplliikkaassii      ddiimmuullaaii      sseetteellaahh      ppeerraannccaannggaann      ssuuaattuu      ggeedduunngg    lleennggkkaapp    ddeennggaann    
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ssppeessiiffiikkaassiinnyyaa,,  kkeemmuuddiiaann  aapplliikkaassii  aakkaann  mmeellaalluukkaann  ppeemmrroosseessaann  aannaalliissiiss  ddaauurr  hhiidduupp  ggeedduunngg  

ddaann  aakkaann  mmeenngghhaassiillkkaann  oouuttppuutt  bbeerruuppaa  jjuummllaahh  eenneerrggii  yyaanngg  ddiikkoonnssuummssii  oolleehh  ggeedduunngg  

bbeerrssaannggkkuuttaann,,  mmuullaaii  ttaahhaapp  pprroosseess  ppeerraannccaannggaann  ssaammppaaii  ddeennggaann  ttaahhaapp  ppeennggeelloollaaaann  ggeedduunngg  ddii  

aakkhhiirr  kkeegguunnaaaannnnyyaa..  

  DDeessaaiinn  BBaassiissddaattaa  AApplliikkaassii  AAnnaalliissiiss  DDaauurr  HHiidduupp  GGeedduunngg  mmeennuujjuu  AArrssiitteekkttuurr  

BBeerrkkeellaannjjuuttaann  ((AADDHHAABB))  

  

  

  

  

  

  

GGaammbbaarr  22  ––  DDeessaaiinn  BBaassiissddaattaa  AAnnaalliissiiss  DDaauurr  HHiidduupp  GGeedduunngg  mmeennuujjuu    

AArrssiitteekkttuurr  BBeerrkkeellaannjjuuttaann  ((AADDHHAABB))  

  

Gambar 1 – Desain Arsitektur Aplikasi Analisis Daur Hidup Gedung menuju 

Arsitektur Berkelanjutan (ADHAB) 
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MMeerruunnuutt  ppaaddaa  ddaattaa--ddaattaa  aannaalliissiiss  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  tteerrddiirrii  aattaass  ddaattaa  ppeerrssiiaappaann,,  ddaattaa  ssppeessiiffiikkaassii,,  

ddaattaa  kkoonnssttrruukkssii,,  ddaattaa  ffiittttiinngg  oouutt,,  ddaattaa  ooppeerraassiioonnaall  ddaann  ddaattaa  mmaatteerriiaall,,  mmaakkaa  ddiippeerrlloolleehh  bbeennttuukk  

ddeessaaiinn  bbaassiissddaattaa  ppaaddaa  ggaammbbaarr  22..  

  DDeessaaiinn  AAnnttaarrmmuukkaa  ((IInntteerrffaaccee))  AApplliikkaassii  AAnnaalliissiiss  DDaauurr  HHiidduupp  GGeedduunngg  mmeennuujjuu  

AArrssiitteekkttuurr  BBeerrkkeellaannjjuuttaann  ((AADDHHAABB))  

GGaammbbaarr  33  ––  DDeessaaiinn  AAnnttaarrmmuukkaa  ((IInntteerrffaaccee))  AApplliikkaassii  AAnnaalliissiiss  DDaauurr  HHiidduupp  GGeedduunngg  mmeennuujjuu  AArrssiitteekkttuurr  

BBeerrkkeellaannjjuuttaann  ((AADDHHAABB))  

KKEESSIIMMPPUULLAANN  

aa..  SSyysstteemm  AApppprrooaacchh  ttoo  AArrcchhiitteeccttuurree  ((HHaannddlleerr,,  11997700))  yyaanngg  ddaallaamm  kkoonntteekkss  iinnii  

ddii’’aannaallooggii’’kkaann  sseebbaaggaaii  iinnssttrruummeenn  ddaauurr  hhiidduupp  aattaauu  LLiiffee  CCyyccllee  AAsssseessssmmeenntt  ((LLCCAA))  iinnssttrruummeenntt  

bbaaggii  rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  mmaassiihh  bbeerrssiiffaatt  kkoonnsseeppttuuaall  sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa,,  sseehhiinnggggaa  sseebbaaggiiaann  

bbeessaarr  eelleemmeenn--eelleemmeenn  yyaanngg  hhaarruuss  ddiippeennuuhhii  ((kkrriitteerriiaa))  bbeerrssiiffaatt  uunniivveerrssaall  ddaann  nnoorrmmaattiiff..  

NNaammuunn  ddeemmiikkiiaann  bbeebbeerraappaa  eelleemmeenn  yyaanngg  ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  kkaarraakktteerriissttiikk  rreeggiioonnaall  IInnddoonneessiiaa  

mmaassiihh  ddaappaatt  ddiitteerrjjeemmaahhkkaann  sseeccaarraa  tteekknniiss  sseehhiinnggggaa  ssaannggaatt  bbeerrmmaannffaaaatt  ddaallaamm  ppeerraannccaannggaann  

MMooddeell  PPeenneelliittiiaann..  

bb..  MMeesskkiippuunn  HHaannddlleerr’’ss  ssyysstteemm  iinnii  mmaassiihh  hhaarruuss  ddiittaammbbaahh  ppeennggeelloollaaaann  ggeedduunngg  ddii  aakkhhiirr  

kkeegguunnaaaannnnyyaa  aaggaarr  ddaappaatt  mmeennggaakkoommooddaassii  ppaarraaddiiggmmaa  ccrraaddllee––ttoo––ggrraavvee  sseebbaaggaaii  iinnssttrruummeenn  
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LLCCAA  ggeedduunngg,,  nnaammuunn  ddeemmiikkiiaann  kkoonnsseeppnnyyaa  tteellaahh  mmeemmbbeerriikkaann  ssuummbbaannggaann  bbeessaarr  tteerrhhaaddaapp  

ppeerraannccaannggaann  mmooddeell  sseejjeenniiss..  KKaarreennaa  LLCCAA  yyaanngg  aaddaa  ssaaaatt  iinnii  mmaassiihh  bbeerrssiiffaatt  uummuumm,,  aarrttiinnyyaa  

ddiippeerruunnttuukkkkaann  bbaaggii  rraannccaannggaann  uummuumm  ddaann  sseeaannddaaiinnyyaa  bbeerrkkaaiittaann  llaannggssuunngg  ddeennggaann  ddaauurr  

hhiidduupp  ggeedduunngg  sseerriinnggkkaallii  hhaannyyaa  sseebbaaggaaii  aallaatt  lleeggiittiimmaassii  ppeemmiilliihhaann  mmaatteerriiaall..  

cc..  MMeesskkiippuunn  kkrriitteerriiaa  iinnii  tteellaahh  ddiibbaaggii  kkee  ddaallaamm  eennaamm  kkeelloommppookk  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddaallaamm  

rreennttaanngg  ttaattaarraann  kkoonnsseeppttuuaall  hhiinnggggaa  tteekknniiss  ((mmeelliippuuttii::  11..  TTaappaakk;;  22..  BBaanngguunnaann  GGeedduunngg;;  33..  

PPeerraann  AArrssiitteekk;;  44..  PPeenngggguunnaaaann  MMaatteerriiaall;;  55..  KKoonnssuummssii  EEnneerrggii;;  66..  PPeenngggguunnaaaann  SSuummbbeerr  DDaayyaa  

AAllaamm)),,  nnaammuunn  ddeemmiikkiiaann  mmaassiihh  ssuulliitt  uunnttuukk  mmeenntteerrjjeemmaahhkkaann  hhaall--hhaall  yyaanngg  kkoonnsseeppttuuaall  

mmeennjjaaddii  lleebbiihh  tteekknniiss  kkhhuussuussnnyyaa  yyaanngg  ddaappaatt  bbeerrmmaannffaaaatt  bbaaggii  ppeerraannccaannggaann  MMooddeell  

PPeenneelliittiiaann..  

dd..  PPeerrlluu  ddiillaakkuukkaann  ppeennggeelloommppookkaann  yyaanngg  lleebbiihh  rriinnccii  ddaann  aannaalliissiiss  bbaahhkkaann  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  

lleebbiihh  ddaallaamm  uunnttuukk  hhaall--hhaall  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddaallaamm  ssuubb  kkeelloommppookk  kkoonnsseeppttuuaall  sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa,,  

sseehhiinnggggaa  ppaarraaddiiggmmaa  ccrraaddllee––ttoo––ggrraavvee  ddaappaatt  ddiiiimmpplleemmeennttaassiikkaann  sseeccaarraa  ooppttiimmaall  mmeesskkiippuunn  

tteettaapp  ttiiddaakk  ddaappaatt  mmeennccaappaaii  110000%%..  SSeebbaaggiiaann  kkrriitteerriiaa  tteellaahh  ddiitteettaappkkaann  ddaallaamm  bbeebbeerraappaa  

ppeerraattuurraann  ddii  IInnddoonneessiiaa  nnaammuunn  mmaassiihh  mmeerruuppaakkaann  bbaaggiiaann  ddaarrii  kkeetteennttuuaann  uummuumm  tteennttaanngg  

ppeerriijjiinnaann  ggeedduunngg,,  bbeelluumm  mmeennjjaaddii  bbaaggiiaann  yyaanngg  ssiinneerrggiiss  ddeennggaann  bbaaggiiaann  llaaiinn  yyaanngg  tteerrkkeemmaass  

ddaallaamm  ppeerraattuurraann  yyaanngg  hhoolliissttiikk  tteennttaanngg  aarrssiitteekkttuurr  bbeerrkkeellaannjjuuttaann..  

ee..  HHaall--hhaall  yyaanngg  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiiaaddaappttaassii  bbaaggii  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann::  

  LLCCII  ((LLiiffee  CCyyccllee  IInnffoorrmmaattiioonn))  uunnttuukk  sseettiiaapp  mmaatteerriiaall  yyaanngg  bbeerreeddaarr  ddii  ppaassaarraann  

IInnddoonneessiiaa,,  kkaarreennaa  bbeelluumm  tteerrsseeddiiaannyyaa  AAttrriibbuutt  uunnttuukk  sseettiiaapp  mmaatteerriiaall..  NNaammuunn  ddeemmiikkiiaann  uunnttuukk  

mmaatteerriiaall--mmaatteerriiaall  yyaanngg  ssaammaa,,  ddaattaa  aattrriibbuuttnnyyaa  ddaappaatt  ddiigguunnaakkaann..  

  PPeerrhhiittuunnggaann  ddeeccoommiissssiioonniinngg  ddaann  ttrraannssppoorr  mmaatteerriiaall,,  kkaarreennaa  uunnttuukk  ddeeccoommiissssiioonniinngg  

bbeerrssiiffaatt  ttiiddaakk  ssttaannddaarr  ppeerr  ddaaeerraahh  bbaaiikk  jjeenniiss  kkeeggiiaattaann  mmaauuppuunn  ttaarriiffnnyyaa,,  ddeemmiikkiiaann  ppuullaa  hhaallnnyyaa  

uunnttuukk  ttrraannssppoorr  mmaatteerriiaall  sseerriinnggkkaallii  tteellaahh  tteerrccaakkuupp  kkee  ddaallaamm  hhaarrggaa..  SSeellaaiinn  iittuu  ppeenneennttuuaann  

vveennddoorr  mmaatteerriiaall  sseerriinnggkkaallii  bbeerrddaassaarrkkaann  kkeetteerrsseeddiiaaaann  mmaatteerriiaall  ddaann  hhaarrggaa,,  mmeesskkiippuunn  

llookkaassiinnyyaa  rreellaattiiff  lleebbiihh  jjaauuhh  ddiibbaannddiinnggkkaann  vveennddoorr  llaaiinn..  

ff..  KKhhuussuuss  uunnttuukk  LLCCII,,  ppeerrlluu  ddiillaakkuukkaann  ppeennddaattaaaann  iinnffoorrmmaassii  sseejjeenniiss  ddii  IInnddoonneessiiaa..  NNaammuunn  

ddeemmiikkiiaann  hhaall  iinnii  ppuunn  hhaarruuss  ddiillaannddaassii  oolleehh  kkeebbiijjaakkaann  ppeemmeerriinnttaahh  aattaass  kkeetteennttuuaann  tteennttaanngg  

aarrssiitteekkttuurr  bbeerrkkeellaannjjuuttaann  yyaanngg  aakkaann  ddiiaannuutt,,  kkhhuussuussnnyyaa  iinnssttrruummeenn  ppeenngguukkuurraann  ““ddaauurr  hhiidduupp  

ggeedduunngg””nnyyaa..  
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gg..  HHaall--hhaall  yyaanngg  sseellaammaa  iinnii  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  ddiippeerrttiimmbbaannggkkaann  ttiinnggkkaatt  ppeenngghheemmaattaann  

eenneerrggiinnyyaa  yyaaiittuu  ppaaddaa  pprroosseess  ppeenneennttuuaann  ssiisstteemm  ddaann  kkoommppoonneenn  bbaanngguunnaann  ggeedduunngg  sseerrttaa  

ppeemmiilliihhaann  mmaatteerriiaall,,  sseeddiikkiitt  bbaannyyaakk  aakkaann  mmeemmbbaannttuu  mmeenngguurraannggii  ttiinnggkkaatt  ppeenngggguunnaaaann  eenneerrggii..  

DDaallaamm  hhaall  iinnii  ppeenneerraappaann  ppaarraaddiiggmmaa  ccrraaddllee––ttoo––ggrraavvee  ppaaddaa  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann  ssuuddaahh  

ddiimmuullaaii  mmeesskkiippuunn  bbeelluumm  110000%%..  

hh..  HHaall--hhaall  sseeppeerrttii  LLCCII,,  ppeerrhhiittuunnggaann  ddeeccoommmmiissssiioonniinngg  ddaann  ttrraannssppoorr  mmaatteerriiaall  yyaanngg  bbeelluumm  

ddaappaatt  ddiitteerraappkkaann  ddaallaamm  ppeerraannccaannggaann  MMooddeell  PPeenneelliittiiaann,,  aakkaann  ccuukkuupp  ssiiggnniiffiikkaann  ddaallaamm  

mmeenngguurraannggii  ttiinnggkkaatt  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ppaaddaa  ggeedduunngg  ddaallaamm  kkoonntteekkss  ppeenneerraappaann  ppaarraaddiiggmmaa  

ccrraaddllee––ttoo––ggrraavvee..  

ii..  MMeemmbbeerrii  kkeemmuuddaahhaann  uunnttuukk  mmeemmppeerrhhiittuunnggkkaann  kkoonnssuummssii  eenneerrjjii  sseellaammaa  pprroosseess  ddaauurr  

hhiidduupp  ggeedduunngg,,  uuttaammaannyyaa  ppaaddaa  ttaahhaapp  ((ssttaaggee))  pprroosseess  kkoonnssttrruukkssii  ddaann  pprroosseess  ppeenngghhiittuunnggaann  iinnii  

ddiillaakkuukkaann  sseekkeettiikkaa  rraannccaannggaann  ggeedduunngg  tteellaahh  sseelleessaaii  ddaann  tteellaahh  mmeenneerrbbiittkkaann  ssppeessiiffiikkaassii  

rraannccaannggaannnnyyaa..  

jj..  AApplliikkaassii  hhaannyyaa  ddaappaatt  mmeemmppeerrhhiittuunnggkkaann  jjuummllaahh  eenneerrjjii  yyaanngg  ddiikkoonnssuummssii  oolleehh  

sseebbaaggiiaann  pprroosseess--pprroosseess  ddaauurr  hhiidduupp  ggeedduunngg  mmaauuppuunn  mmaatteerriiaall  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  sseellaammaa  ddaauurr  

hhiidduupp  ggeedduunngg  ssuuaattuu  rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr,,  sseellaammaa  bbaassiissddaattaa  tteennttaanngg  aattrriibbuutt  eennrrjjii  yyaanngg  

ddiikkaanndduunngg  oolleehh  sseemmuuaa  kkoommppoonneenn  yyaanngg  tteerrlliibbaatt  tteerrssuussuunn  ddeennggaann  bbaaiikk..  SSeellaaiinn  iittuu  hhaall--hhaall  

yyaanngg  hhaannyyaa  ddaappaatt  ddiippeerrhhiittuunnggkkaann  ddii  llaappaannggaann  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiiaannaalliissiiss  jjuummllaahh  kkoonnssuummssii  

eenneerrjjiinnyyaa..  

kk..  DDaarrii  ppootteennssii  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  oolleehh  TTeekknnoollooggii  IInnffoorrmmaassii  ddaann  KKoommuunniikkaassii  ((TTIIKK))  tteerrnnyyaattaa  

ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann  sseeccaarraa  sseekkaalliigguuss  eekksspplloorraassii  aattaass  kkeemmuunnggkkiinnaann--kkeemmuunnggkkiinnaann  yyaanngg  ddaappaatt  

ddiiaammppuu  oolleehh  pprroosseess  aarrssiitteekkttuurr  kkeetteerrkkaaiittaannnnyyaa  ddeennggaann  pprroosseess  ppeenngghheemmaattaann  eenneerrjjii..  SSeebbaaggaaii  

ccoonnttoohh::  UUssiiaa  ggeedduunngg  yyaanngg  ddiitteennttuukkaann  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu,,  aakkaann  ddaappaatt  mmeennjjaaddii  ttoollookk  uukkuurr  

pprroosseess  ppeenngghhiittuunnggaann  kkoonnssuummssii  eenneerrjjii..  
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