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TTEEOORRII  AARRSSIITTEEKKTTUURR  II  SSEEMMEESSTTEERR  GGEENNAAPP  22001133//  22001144  

PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEELLIIMMAA  

  TTEEKKNNIIKK  PPEENNAATTAAAANN  VVIISSUUAALL  ((DDAASSAARR))  

  KKAAIIDDAAHH--KKAAIIDDAAHH  UUMMUUMM  BBEERRBBAAHHAASSAA  AARRSSIITTEEKKTTUURRAALL  BBEERRDDAASSAARRKKAANN  TTEEOORRII  

AARRSSIITTEEKKTTUURR  MMOODDEERREENN  
  

TTEEKKNNIIKK  PPEENNAATTAAAANN  VVIISSUUAALL  ((DDAASSAARR))  

TTeekknniikk  ppeennaattaaaann  vviissuuaall  aaddaallaahh  ssuuaattuu  ccaarraa  ppeennaattaaaann  yyaanngg  ddiiddaassaarrii  oolleehh  kkeeaahhlliiaann  

ppaarraa  aarrssiitteekk  uunnttuukk  ddaappaatt  mmeennyyaammppaaiikkaann  ppeessaann--ppeessaann  yyaanngg  iinnggiinn  ddiissaammppaaiikkaann  

kkeeppaaddaa  ppaarraa  ppeenngggguunnaa  mmeellaalluuii  rraannccaannggaannnnyyaa..  KKoommppoossiissii  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  

ppaarraa  aarrssiitteekk  sseellaammaa  pprroosseess  ppeerraannccaannggaann  ddaappaatt  bbeerrssiiffaatt  mmeennoonnjjoollkkaann  hhaall--hhaall  yyaanngg  

iinnggiinn  ddiissaammppaaiikkaann  sseeggeerraa  kkeeppaaddaa  ppaarraa  ppeenngggguunnaa,,  aattaauu  sseebbaalliikknnyyaa  iinnggiinn  

ddiisseemmbbuunnyyiikkaann  ddaarrii  aattaauu  ddiissaammppaaiikkaann  sseeccaarraa  ggrraadduuaall  aattaauu  ddii  ssaaaatt--ssaaaatt  tteerraakkhhiirr  

kkeeppaaddaa  ppaarraa  ppeenngggguunnaa..  

DDii  bbaawwaahh  iinnii  aakkaann  ddiiuurraaiikkaann  kkaaiiddaahh--kkaaiiddaahh  uummuumm  bbeerrbbaahhaassaa  aarrssiitteekkttuurraall  yyaanngg  

ssaannggaatt  bbeerrppeerraann  ppaaddaa  ttaahhaapp  ddaassaarr  pprroosseess  ppeennaattaaaann  vviissuuaall..  

KKAAIIDDAAHH--KKAAIIDDAAHH  UUMMUUMM  BBEERRBBAAHHAASSAA  AARRSSIITTEEKKTTUURRAALL  BBEERRDDAASSAARRKKAANN  TTEEOORRII  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

MMOODDEERRNN  

  SSTTYYLLEE    

KKaattaa  ssttyyllee  ==  ggaayyaa  sseeccaarraa  hhaarrffiiaahh  ((aarrttii  kkaattaa  ==  lliitteerraallllyy))  aaddaallaahh  aabbssttrraakkssii  ddaarrii  

““mmaannnneerr””  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  sseeggaallaa  sseessuuaattuu  yyaanngg  ddiikkeerrjjaakkaann  oolleehh  sseesseeoorraanngg..  

MMaannnneerr  sseeccaarraa  iinnddiivviidduuaall  aaddaallaahh  uunniikk,,  sseebbaaggaaii  ccoonnttoohh::  SSeesseeoorraanngg  ((sseettiiaapp  oorraanngg))  

aakkaann  mmeennyyeettiirr,,  aattaauu  bbeerrddaannssaa  RRhhuummbbaa,,  mmeerreebbuuss  tteelluurr,,  ddaann  bbaahhkkaann  mmeerraannccaanngg  

sseebbuuaahh  ggeedduunngg  ddeennggaann  ccaarraa  mmeerreekkaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  kkaarreennaa  sseeccaarraa  iinnddiivviidduuaall  

mmeerreekkaa  bbeerrbbeeddaa  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinn..SSttyyllee  aattaauu  ggaayyaa  ddaallaamm  kkoonntteekkss  aarrssiitteekkttuurr  

mmeerruuppaakkaann  ggaayyaa  ((cciirrii))  yyaanngg  mmuunnccuull  ddaarrii  ddaallaamm  ddiirrii  ssaanngg  aarrssiitteekk  ppaaddaa  sseettiiaapp  

rraannccaannggaannnnyyaa..  GGaayyaa  bbeerrssiiffaatt  uunniikk  sseessuuaaii  ddeennggaann  kkeeuunniikkaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  aarrssiitteekk  

ddaann  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiittiirruu..  

SSeerriinnggkkaallii  iissttiillaahh  ggaayyaa  ddiikkaaccaauukkaann  aattaauu  rraannccuu  

ddeennggaann  iissttiillaahh  llaannggggaamm..  LLaannggggaamm  SSeejjaarraahh  ==  

HHiissttoorriiccaall  SSttyyllee  lleebbiihh  ppaaddaa  ggaayyaa  rraannccaannggaann  

aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  ddiiaammbbiill  aattaauu  ddiittiirruu  ddaarrii  rraannccaannggaann--

rraannccaannggaann  sseebbeelluummnnyyaa..  SSeebbaaggaaii  ccoonnttoohh,,  33  

llaannggggaamm  aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  ddiiaakkuuii  oolleehh  dduunniiaa  aaddaallaahh  

llaannggggaamm  KKllaassiikk  ==  CCllaassssiicc  ((AArrssiitteekkttuurr  YYuunnaannii  ddaann  

RRoommaawwii  ddaann  ttuurruunnaannnnyyaa)),,  GGoottiikk  ==  GGootthhiicc  

((llaannggggaamm  ppuunnccaakk  ppaaddaa  AAbbaadd  PPeerrtteennggaahhaann  ==  

DDaarrkk  AAggeess)),,  ddaann  MMooddeerreenn  ((MMooddeerrnn  AArrcchhiitteeccttuurree,,  

llaannggggaamm  aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  ppaalliinngg  bbeerrttaahhaann  ssaammppaaii  

ssaaaatt  iinnii))..  

CCoonnttoohh  SSttyyllee  ==  GGaayyaa  ddaann  HHiissttoorriiccaall  SSttyyllee  ==  

llaannggggaamm..  GGaammbbaarr  ddii  ssaammppiinngg  kkiirrii  aaddaallaahh  rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  ddeennggaann  ““LLaannggggaamm””  

((HHiissttoorriiccaall  SSttyyllee))  AArrssiitteekkttuurr  MMooddeerreenn..  BBeeggiittuu  bbaannyyaakk  aarrssiitteekk  yyaanngg  mmeerraannccaanngg  ggeedduunngg  
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ddeennggaann  mmeenneerraappkkaann  llaannggggaamm  yyaanngg  ssaammaa  nnaammuunn  

““GGaayyaa””  ((SSttyyllee))  yyaanngg  mmuunnccuull  aakkaann  bbeerrbbeeddaa..  

SSeebbaaggaaii  ccoonnttoohh  AArrssiitteekkttuurr  MMooddeerreenn  ddeennggaann  SSttyyllee  

bbeerrbbeeddaa  sseeppeerrttii  yyaanngg  ddaappaatt  ddiissiimmaakk  ppaaddaa  

ggaammbbaarr  ddii  sseebbeellaahh  kkaannaann..  

  UUNNIITTYY  ((KKEESSAATTUUAANN  ==  KKEEKKOOMMPPAAKKAANN))  

UUnniittyy  ==  OOnneenneessss,,  oonneenneessss  aattaauu  kkeessaattuuaann  ==  

kkeekkoommppaakkaann  ddaallaamm  kkoonntteekkss  aarrssiitteekkttuurr  aaddaallaahh  

““tthhee  ppuuttttiinngg  ttooggeetthheerr  tthhiinnggss,,  tthhee  ccoommppoossiinngg  

ooff  tthhiinnggss,,  tthhee  ccoommbbiinniinngg  ooff  tthhiinnggss  iinnttoo  ggrroouupp  

ttoo  wwhhiicchh  wwee  ccaann  tthheenn  aattttrriibbuuttee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  oonneenneessss””..  SSeeccaarraa  lluuggaass  ddaappaatt  

ddiitteerrjjeemmaahhkkaann  sseebbaaggaaii  mmeemmppeerrssaattuukkaann  eelleemmeenn--eelleemmeenn  ddeennggaann  ccaarraa  

mmeennggkkoommppoossiissiikkaannnnyyaa  ddaann  ddeennggaann  mmeennggkkoommbbiinnaassiikkaann  eelleemmeenn--eelleemmeenn  tteerrssee--

bbuutt  kkee  ddaallaamm  kkeelloommppookk  sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  mmeemmbbeerrii  aattttrriibbuuttee  ==  

cciirrii  uunnttuukk  mmeennccaappaaii  kkuuaalliittaass  oonneenneessss..  

KKaattaa  kkuunnccii  uunnttuukk  UUnniittyy  aaddaallaahh  aattttrriibbuuttee,,  oolleehh  

kkaarreennaannyyaa  ttiiddaakk  sseemmuuaa  kkoommppoossiissii  ddaappaatt  

mmeennccaa--ppaaii  uunniittyy  ddeennggaann  sseennddiirriinnyyaa..  CCoonnttoohh  

rraannccaannggaann--rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  

mmeemmiilliikkii  

UUnniittyy  ddaappaatt  

ddiissiimmaakk  

ppaaddaa  

kkeedduuaa  

ggaammbbaarr  ddii  

ssaammppiinngg  kkiirrii  ddaann  bbaawwaahh..  

PPeemmbbeerriiaann  aattrriibbuutt  ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  

bbeerrbbaaggaaii  ccaarraa  yyaaiittuu  mmeellaalluuii  ppeenngguullaannggaann  

eelleemmeenn  yyaanngg  ssaammaa  ddii  tteemmppaatt  bbeerrbbeeddaa  ppaaddaa  

ssuuaattuu  rraann--ccaannggaann,,  mmeennyyaammaakkaann  bbeennttuukk  

ddaassaarr  ssuuaattuu  rraann--ccaannggaann,,  ppeenngguullaannggaann  

wwaarrnnaa  ddii  tteemmppaatt  bbeerrbbeeddaa  ppaaddaa  ssuuaattuu  

rraannccaannggaann,,  ddaann  sseetteerruussnnyyaa..  

  SSKKAALLAA  

TTeerrddaappaatt  22  jjeenniiss  sskkaallaa  yyaanngg  ddiikkeennaall  ddaallaamm  aarrssiitteekkttuurr..  PPeerrttaammaa  aaddaallaahh  sskkaallaa  

sseebbaaggaaii  iinnssttrruu--mmeenn  ppeenngguukkuurraann  sseebbeennaarrnnyyaa,,  ddaann  kkeedduuaa  aaddaallaahh  sskkaallaa  

ppeenngguukkuurraann  rruuaanngg  sseerriinnggkkaallii  ddiisseebbuutt  sseebbaaggaaii  sskkaallaa  rruuaanngg  yyaanngg  bbeerrddaassaarrkkaann  

ppaaddaa  ssiizzee  iinntteerrpprreettaattiioonn..  

SSkkaallaa  11  aaddaallaahh  iinnssttrruummeenn  ppeenngguukkuurraann  yyaanngg  hhaassiillnnyyaa  ddiinnyyaattaakkaann  ddaallaamm  ccmm,,  

iinncchh,,  kkgg,,  aattaauu  ssaattuuaann  llaaiinn  yyaanngg  sseessuuaaii  ddeennggaann  aappaa  yyaanngg  ddiiuukkuurr..  GGaammbbaarr  

bbeerrsskkaallaa  aaddaallaahh  ggaammbbaarr  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  ssuuaattuu  ddiimmeennssii  yyaanngg  ddiinnyyaattaakkaann  

((ddiirreepprreesseennttaassiikkaann))  ddaallaamm  ddiimmeennssii  llaaiinn..  SSeebbaaggaaii  ccoonnttoohh  ggaammbbaarr  bbeerrsskkaallaa  11  ::  

110000,,  aarrttiinnyyaa  ddiimmeennssii  ppaannjjaanngg  yyaanngg  bbeerruukkuurraann  110000  ccmm  ==  11  mm  ((uukkuurraann  

sseebbeennaarrnnyyaa))  ddiinnyyaattaakkaann  ddaallaamm  11  ccmm..  
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SSkkaallaa  22,,  tteerrddaappaatt  44  jjeenniiss  sskkaallaa  yyaanngg  bbeerrddaassaarrkkaann  ppaaddaa  ssiizzee  iinntteerrpprreettaattiioonn  

ddaallaamm  bbiiddaanngg  aarrssiitteekkttuurr  yyaaiittuu::  

  

  TTrruuee  aattaauu  NNaattuurraall  SSccaallee  ==  SSkkaallaa  NNaattuurraall//  NNoorrmmaall  

SSeebbuuttaann  bbaaggii  sskkaallaa  ggeedduunngg  aattaauu  

rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  

uukkuurraann  yyaanngg  mmeemmaanngg  ssuuddaahh  ddiidduuggaa  

aattaauu  ddaappaatt  ddiidduuggaa  oolleehh  ppaarraa  

ppeenngggguunnaa  ddaann//  aattaauu  ppeennggaammaatt..  PPaaddaa  

uummuummnnyyaa  rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  rruummaahh  

ttiinnggggaall  mmeenneerraappkkaann  sskkaallaa  iinnii  sseeppeerrttii  hhaallnnyyaa  VViillllaa  SSaavvooyyee  rraannccaannggaann  LLee  

CCoorrbbuussiieerr  ddii  ssaammppiinngg  iinnii..    

  IInnttiimmaattee  SSccaallee  ==  SSkkaallaa  IInnttiimm,,  aaddaallaahh  sseebbuuttaann  bbaaggii  sskkaallaa  ggeedduunngg  aattaauu  

rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  uukkuurraann  sseeddiikkiitt  lleebbiihh  kkeecciill  ((sslliigghhttllyy  

ssmmaalllleerr))  ddaarriippaaddaa  uukkuurraann  yyaanngg  ddiihhaarraappkkaann  aattaauu  tteellaahh  ddiidduuggaa  

sseebbeelluummnnyyaa  oolleehh  ppaarraa  ppeenngggguunnaa  ddaann//  aattaauu  ppeennggaammaatt..  

SSkkaallaa  iinnii,,  ssaammaa  hhaallnnyyaa  ddeennggaann  sskkaallaa  

nnaattuu--rraall,,  sseerriinnggkkaallii  ddiitteerraappkkaann  ppaaddaa  

rraannccaannggaann--rraannccaannggaann  rruummaahh  ttiinnggggaall  

yyaanngg  aarrssiitteekknnyyaa  iinnggiinn  mmeemmbbeerriikkaann  

kkeessaann  ppaaddaa  rraannccaannggaann--nnyyaa  sseebbaaggaaii  

sseebbuuaahh  ccoozzyy  sshheelltteerr  ((ppeelliinn--dduunngg  yyaanngg  

nnyyaammaann))..  

PPeenneerraappaann  sskkaallaa  iinnii  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  

mmeemmbbeerriikkaann  ppeerraassaaaann  mmeennyyeennaannggkkaann  

ddaann  rriinnggaann  sseerrttaa  mmuuddaahh  bbaaggii  ppaarraa  ppeenngggguunnaa  ddaann//  aattaauu  ppeennggaammaatt,,  ddaann  

mmeerreekkaa  ddaappaatt  mmeerraassaakkaann  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaannnnyyaa  tteerrsseebbuutt  tteellaahh  

ddiippeerrssiiaappkkaann  uunnttuukk  mmuuddaahh  ddiikkeennddaalliikkaann  ((mmaannaaggeeaabbllee))  sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa  

sseehhiinnggggaa  mmeerreekkaa  ddaappaatt  mmeerraassaa  ssaannttaaii  aattaauu  rriilleekkss..    

  MMoonnuummeennttaall  SSccaallee  ==  HHeerrooiicc  SSccaallee  ==  SSkkaallaa  MMoonnuummeennttaall,,  kkeebbaalliikkaann  ddaarrii  

SSkkaallaa  IInnttiimm  sskkaallaa  iinnii  aaddaallaahh  sseebbuuttaann  bbaaggii  sskkaallaa  ggeedduunngg  aattaauu  rraannccaannggaann  

aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  sseelluurruuhh  bbaaggiiaannnnyyaa  mmeemmiilliikkii  uukkuurraann  yyaanngg  lleebbiihh  bbeessaarr  ddaarrii  

yyaanngg  sseeccaarraa  nnoorrmmaall  ddiihhaarraappkkaaaann  aattaauu  ddiidduuggaa  oolleehh  ppeenngglliihhaattaann  ssii  

ppeenngggguunnaa  ddaann//  aattaauu  ppeennggaammaatt..  

RRaannccaannggaann  bbeerrsskkaallaa  mmoonnuummeennttaall  iinnii  hhaarruuss  ddiittaannggaannii  sseeccaarraa  hhaattii--hhaattii,,  

kkaarreennaa  kkeebbaalliikkaann  ddaarrii  rraannccaannggaann  bbeerrsskkaallaa  iinnttiimm  yyaanngg  cceennddeerruunngg  aakkaann  

mmeemmppeerrbbeessaarr  eeggoo  ssii  ppeenngggguunnaa  ddaann//  aattaauu  ppeennggaammaatt,,  rraannccaannggaann  

bbeerrsskkaallaa  mmoonnuummeennttaall  cceennddeerruunngg  aakkaann  mmeemmbbeennaammkkaann  eeggoo  ssii  ppeenngggguunnaa  

ddaann//  aattaauu  ssii  ppeennggaammaatt..  

PPeerraannccaanngg  yyaanngg  mmeenneerraappkkaann  sskkaallaa  iinnii  ppaaddaa  rraannccaannggaannnnyyaa,,  iinnggiinn  

mmeemmbbeerriikkaann  iimmpprreessii  kkeeppaaddaa  ppaarraa  ppeenngggguunnaa  ddaann//  aattaauu  ppeennggaammaatt  

ppeerraassaaaann  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ppeerrppaadduuaann  aannttaarraa  kkeekkaagguummaann  ddaann  rraassaa  

ttaakkuutt  aakkaann  tteettaappii  bbuukkaann  sseennssaassii  yyaanngg  mmeenniimmbbuullkkaann  tteekkaannaann  aattaauu  

kkeettaakkuuttaann,,  sseeppeerrttii  hhaallnnyyaa  aappaabbiillaa  mmeerreekkaa  mmeerraassaakkaann  ssmmaallllnneessss  ((kkeecciill))  

ddaann  ffrraaggiilliittyy  ((kkeerraappuuhhaann))  ppaaddaa  ddiirrii  mmeerreekkaa  sseeccaarraa  bbeerrlleebbiihhaann..  
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SSaallaahh  ssaattuu  ccoonnttoohh  rraannccaannggaann  tteerrbbaaiikk  ddaarrii  rraannccaannggaann  yyaanngg  mmeenneerraappkkaann  

sskkaallaa  mmoonnuummeennttaall  iinnii  aaddaallaahh  TThhee  LLiinnccoollnn  MMeemmoorriiaall  iinn  WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..  ddii  

bbaawwaahh  iinnii..  RRaannccaannggaann  tteerrsseebbuutt  mmeemmbbeerrii  sseennssaassii  bbeerruuppaa  iimmpprreessii  ddaann  ttiiddaakk  

mmeenniimmbbuullkkaann  ddeepprreessii,,  sseebbaalliikknnyyaa  mmeemmbbeerriikkaann  ppeerraassaaaann  bbaannggggaa  yyaanngg  

mmeemmbbuunnccaahh  ppaaddaa  ssii  ppeenngggguunnaa  ddaann//  aattaauu  ssii  ppeennggaammaatt..  

FFrroonntt  ooff  tthhee  LLiinnccoollnn  MMeemmoorriiaall..  

TThhee  LLiinnccoollnn  MMeemmoorriiaall  iinn  

WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..,,  wwaass  

ccoommpplleetteedd  iinn  11992222..  VViissiittoorrss  

eenntteerr  tthhee  mmeemmoorriiaall  tthhrroouugghh  aa  

hhuuggee  ddoooorrwwaayy,,  wwhhiicchh  lleeaaddss  

ttoo  tthhee  mmaaiinn  rroooomm  ccoonnttaaiinniinngg  

aa  ssttaattuuee  ooff  PPrreessiiddeenntt  

AAbbrraahhaamm  LLiinnccoollnn..  BBrraanndd  XX  

PPiiccttuurreess//PPiiccttuurreeQQuueesstt..  

MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000099..  ©©  

11999933--22000088  MMiiccrroossoofftt  CCoorr--

ppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  
  

  

  SShhoocckk  SSccaallee  ==  SSkkaallaa  SShhookk,,  ddii  aannttaarraa  kkeeeemmppaattnnyyaa  mmeerruuppaakkaann  sskkaallaa  yyaanngg  

ppaalliinngg  jjaarraanngg  ddiitteerraappkkaann  ppaaddaa  ssuuaattuu  rraannccaannggaann..  SSkkaallaa  iinnii  aaddaallaahh  

sseebbuuttaann  bbaaggii  sskkaallaa  ggeedduunngg  aattaauu  rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  bbaahhkkaann  

rraannccaannggaann  aappaappuunn  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  uukkuurraann  yyaanngg  ttiiddaakk  bbiiaassaa,,  jjaauuhh  ddii  aattaass  

sskkaallaa  mmoonnuummeennttaall  aattaauu  jjaauuhh  ddii  bbaawwaahh  sskkaallaa  iinnttiimm,,  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  

kkeekkuuaattaann  uunnttuukk  mmeennaarriikk  ppeerrhhaattiiaann  ppaarraa  ppeenngggguunnaa  ddaann//  aattaauu  ppeennggaammaatt..  

KKiittaa  aakkaann  ““eexxccllaaiimm””  aattaauu  bbeerreeaakkssii  ddeennggaann  tteerriiaakkaann  ssuukkaa  cciittaa  aattaauu  

sseebbaalliikknnyyaa  aappaabbiillaa  mmeelliihhaatt  mmiinniiaattuurr  llookkoommoottiiff,,  mmiinniiaattuurr  mmeennaarraa  EEiiffffeell,,  

bbaahhkkaann  tteerrhhaaddaapp  bboonneekkaa  MMiicckkyy  MMoouussee  sseettiinnggggii  115500  mm  ppaaddaa  ssuuaattuu  

ppeerrttuunnjjuukkaann  ppaarraaddee..  KKaarreennaa  kkiittaa  mmeennyyuukkaaii  sseennssaassii  ((ffrreeaakk))  tteerrsseebbuutt  kkaarreennaa  

kkiittaa  ppuunn  mmeenniikkmmaattii  rraassaa  tteerrkkeejjuutt  aattaass  kkeehhaaddiirraann  bbeennddaa--bbeennddaa  tteerrsseebbuutt  ddii  

aattaass..  SSkkaallaa  SShhoocckk  iinnii  tteennttuunnyyaa  ddaappaatt  ddiitteerraappkkaann  ppaaddaa  rraannccaannggaann--

rraannccaannggaann  aappaabbiillaa  ssaanngg  aarrssiitteekk  iinnggiinn  mmeemmbbeerriikkaann  iimmpprreessii  mmeennggeejjuuttkkaann  

ddaann  mmeennyyeennaannggkkaann  sseeddee--mmiikkiiaann  rruuppaa  sseehhiinnggggaa  ppaarraa  ppeenngggguunnaa  ddaann//  

aattaauu  ppeennggaammaatt  ddaappaatt  hhaavviinngg  ffuunn  ==  bbeerrsseennaanngg--sseennaanngg..  

CCoonnttoohh  ddii  ssaammppiinngg  mmuunnggkkiinn  

ttiiddaakk  tteerrllaalluu  tteeppaatt  aappaabbiillaa  

ddiikkaattaakkaann  sseebbaaggaaii  rraannccaanngg--aann  

bbeerrsskkaallaa  sshhoocckk,,  nnaammuunn  ddeemmiikkiiaann  

sseennssaassii  mmeennyyeennaannggkkaann  yyaanngg  

ddiittiimmbbuullkkaann  oolleehh  rraannccaannggaann  

tteerrsseebbuutt  mmuunnggkkiinn  ddaappaatt  

mmeerreepprreesseennttaassiikkaann  iimmpprreessii  sskkaallaa  

sshhoocckk  yyaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddii  aattaass..  


