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TTEEOORRII  AARRSSIITTEEKKTTUURR  II  SSEEMMEESSTTEERR  GGEENNAAPP  22001133//  22001144  

PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEEEENNAAMM  DDAANN  KKEETTUUJJUUHH  

KKAAIIDDAAHH--KKAAIIDDAAHH  UUMMUUMM  BBEERRBBAAHHAASSAA  AARRSSIITTEEKKTTUURRAALL  

BBEERRDDAASSAARRKKAANN  TTEEOORRII  AARRSSIITTEEKKTTUURR  MMOODDEERREENN  ((LLAANNJJUUTTAANN))  
  

  RRHHYYTTHHMM  ((IIRRAAMMAA))  

RRhhyytthhmm  ((iirraammaa))  mmeerruuppaakkaann  bbaaggiiaann  ddaarrii  pprroosseess  kkeehhiidduuppaann..  KKiittaa  bbeerrnnaaffaass  

bbeerrddaassaarrkkaann  iirraammaa,,  yyaanngg  aakkaann  mmeenniinnggkkaatt  aappaabbiillaa  mmeennggaallaammii  tteekkaannaann  

eemmoossiioonnaall..  HHaall  yyaanngg  ssaammaa  ppuunn  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  ddeettaakk  jjaannttuunngg  kkiittaa..  

IIrraammaa  yyaanngg  lleebbiihh  lleebbaarr  jjaarraakknnyyaa  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  ppeerriissttiiwwaa  ttiidduurr  ddaann  bbaanngguunn  

mmaannuussiiaa,,  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddaallaamm  rreennttaanngg  iirraammaa  yyaanngg  lleebbiihh  lleebbaarr  sseeppeerrttii  

mmaattaahhaarrii,,  bbuullaann,,  ppaassaanngg,,  ddaann  iikkll iimm..  DDaann  iirraammaa  yyaanngg  ppaall iinngg  jjeellaass  aaddaallaahh  

kkeebbeerraaddaaaann  kkiittaa  sseebbaaggaaii  uummaatt  mmaannuussiiaa  yyaanngg  sseennaannttiiaassaa  mmeellaalluuii  ppoollaa--

ppoollaa  ppeerrttuummbbuuhhaann,,  yyaanngg  sseeccaarraa  iinntteennss  bbeerrggeerraakk  bbaaggii  sseemmuuaa  yyaanngg  

mmeerraassaakkaannnnyyaa..  

PPaarraa  aarrssiitteekk  aakkaann  mmeenngghhaaddaappii  ttuuggaass  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  sseelleekkssii  tteerrhhaaddaapp  

ppoollaa--ppoollaa  rriittmmiikk  yyaanngg  eekksspprreessiiff,,  yyaanngg  ddiihhaarraappkkaann  ddaappaatt  mmeemmbbaannggkkiittkkaann  

mmoooodd  ddaann  eemmoossii  ppaarraa  ppeennggaammaatt  ddaann  ppeenngggguunnaannyyaa..  SSeebbaaggaaii  ccoonnttoohh  aa  

vveerryy  ssllooww,,  aattaauu  bbaahhkkaann  bbeeaatt,,  mmoonnoottoonnee,,  ddiinnaammiikk,,  yyaanngg  aakkaann  mmeennggaajjaakk  

ppaarraa  ppeennggaammaatt  mmaassuukk  kkee  ddaallaamm  kkeerraannggkkaa  ppeerraassaaaann  yyaanngg  ssuuggeessttiiff  

tteerrhhaaddaapp  hhaall--hhaall  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  mmaarrttaabbaatt,,  mmaajjeessttyy  

((kkeeaagguunnggaann)),,  ppooiisseedd  aassssuurraannccee  ((kkoonnddiissii--kkoonnddiissii  sseeppeerrttii  mmeennggaammbbaanngg,,  

sseeiimmbbaanngg,,  ddii  tteeppiiaann))  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  eesseennssii  ddaarrii  sseennssee  ooff  

mmoonnuummeennttaalliittyy..  

    

  

  

  

  

  

  

  OORRIIGGIINNAALLIITTYY  

OOrriiggiinnaalliittyy  ==  oorriissiinnaall iittaass  ==  kkeeaassll iiaann  ddaappaatt  ddiijjeellaasskkaann  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt,,  ppaaddaa  

ssaaaatt  ttiiddaakk  ssaattuuppuunn  ddaarrii  hhaall--hhaall  sseeppeerrttii  nnoovveellttyy  ==  kkeebbaarruuaann,,  ddiiffffeerreennccee  ==  

ppeerrbbeeddaaaann,,  ddaann  ccoonnvviiccttiioonn  ==  kkeeppaassttiiaann  mmeenncciippttaakkaann  ssuuaattuu  oorriissiinnaall iittaass,,  

mmaakkaa  kkoommbbiinnaassii  ddaarrii  kkuuaall iittaass--kkuuaall iittaassnnyyaa  jjuussttrruu  ddaappaatt  mmeenncciippttaakkaann  

ssuuaattuu  oorriissiinnaall iittaass..  AAttaauu  ddeennggaann  ppeerrkkaattaaaann  llaaiinn  aappaabbiillaa  sseeoorraanngg  aarrssiitteekk  

mmeenneemmuukkaann  ddii  ddaallaamm  ddiirriinnyyaa  ssuuaattuu  iiddee  uunnttuukk  ssuuaattuu  nnoovveell  ==  hhaall  bbaarruu  
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aattaauu  ppeerrbbeeddaaaann  ddaann  ddiiaa  mmeeyyaakkiinnii  aakkaann  hhaassiillnnyyaa  sseeccaarraa  iinntteennss,,  mmaakkaa  

hhaall  tteerrsseebbuutt  ttiiddaakk  llaaiinn  aaddaallaahh  oorriissiinnaall iittaass..  

PPeerrnnyyaattaaaann  bbeerraaddaa  ddii  ddaallaamm  ddiirrii  ssaanngg  aarrssiitteekk,,  mmaakkssuuddnnyyaa  bbuukkaann  hhaannyyaa  

ssuummbbeerr  ddaarrii  oorriissiinnaall iittaass  aakkaann  tteettaappii  aaddaallaahh  kkeeuunniikkaann  ppuunnccaakk  ((uullttiimmaattee  

uunniiqquueenneessss))  ddaarrii  ppeerrssoonnaall iittaass  iinnddiivviidduuaall  ssaanngg  aarrssiitteekk  sseeppeerrttii  yyaanngg  tteellaahh  

ddiibbaahhaass  ppaaddaa  ssuubb  bbaabb  ssttyyllee  ((ppeerrssoonnaall  ssttyyllee))  ddaann  bbuukkaann  hhiissttoorriiccaall  ssttyyllee..  

KKeeuunniikkaann  tteerrsseebbuutt  tteennttuu  ssaajjaa  ddiisseell iimmuuttii  oolleehh  bbeeggiittuu  bbaannyyaakk  llaayyeerrss  

((llaappiissaann))  yyaanngg  tteerrddiirrii  aattaass  iiddee--iiddee,,  nniillaaii--nniillaaii,,  ddaann  ppoollaa--ppoollaa  ppeerriillaakkuu,,  yyaaiittuu  

pprroodduukk--pprroodduukk  bbuuddaayyaa  yyaanngg  sseellaammaa  iinnii  ddiiaallaammiinnyyaa  sseeccaarraa  uummuumm..  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  PPRROOPPOORRTTIIOONN  

SSeeccaarraa  aarrttii  kkaattaa  pprrooppoorrssii  aaddaallaahh  ppeerrbbaannddiinnggaann  aannttaarraa  bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  

yyaanngg  bbeerraaddaa  ddaallaamm  ssaattuu  bbeennddaa  aattaauu  ssiisstteemm..  NNaammuunn  aappaabbiillaa  ddiikkaaiittkkaann  

ddeennggaann  aarrssiitteekkttuurr  pprrooppoorrssii  ttiiddaakk  hhaannyyaa  mmeell iibbaattkkaann  uukkuurraann--uukkuurraann  ddaarrii  

dduuaa  bbaaggiiaann  yyaanngg  ddiippeerrbbaannddiinnggkkaann,,  aakkaann  tteettaappii  aakkaann  mmeell iibbaattkkaann  ppuullaa  

ffaakkttoorr--ffaakkttoorr  llaaiinn  yyaanngg  aakkaann  mmeemmppeennggaarruuhhii  ssuuaattuu  rraannccaannggaann..  

PPrrooppoorrssii  aaddaallaahh  ssuuaattuu  kkoorreessppoonnddeennssii  ((ddaallaamm  kkoonntteekkss  iinnii  aaddaallaahh  

ppeerrbbaannddiinnggaann))  aannttaarraa  uukkuurraann--uukkuurraann  bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  ddaallaamm  ssuuaattuu  

kkeesseelluurruuhhaann  bbeennttuukk,,  ddaann  ppeerrbbaannddiinnggaann  aannttaarraa  kkeesseelluurruuhhaann  bbeennttuukk  

tteerrhhaaddaapp  bbaaggiiaann  tteerrtteennttuu  yyaanngg  tteellaahh  ddiitteettaappkkaann  sseebbaaggaaii  ssttaannddaarr..  

HHaall--hhaall  ddii  aattaass  mmeenngghhaassiillkkaann  pprriinnssiipp--pprriinnssiipp  ssiimmeettrrii..  TTaannppaa  ssiimmeettrrii  ddaann  

pprrooppoorrssii  ttiiddaakk  aaddaa  pprriinnssiipp--pprriinnssiipp  ddeessaaiinn  uunnttuukk  kkuuiill ;;  aarrttiinnyyaa  aappaabbiillaa  ttiiddaakk  

tteerrjjaaddii  hhuubbuunnggaann  yyaanngg  jjeellaass  aannttaarraa  bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  sseeppeerrttii  hhaallnnyyaa  aa  wweellll  

sshhaappeedd  mmaann..  ——VViittrruuvviiuuss,,[[11]]  TThhee  TTeenn  BBooookkss  ooff  AArrcchhiitteeccttuurree  ((IIIIII,,  CChh..  11))  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Vitruvius
http://en.wikipedia.org/wiki/Proportion_(architecture)#cite_note-0
http://en.wikipedia.org/wiki/De_architectura
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DDaallaamm  aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  kkeesseelluurruuhhaann  bbuukkaann  hhaannyyaa  

ggeedduunngg  aakkaann  tteettaappii  mmeell iippuuttii  sseett  aanndd  sseettttiinngg  ddaarrii  ttaappaakk..  HHaall--hhaall  llaaiinn  yyaanngg  

mmeemmbbuuaatt  ssuuaattuu  ggeedduunngg  ddaann  ttaappaakknnyyaa  ""wweellll  sshhaappeedd""  mmeell iippuuttii  oorriieennttaassii  

ttaappaakk  ddaann  ggeedduunngg  ddii  aattaassnnyyaa  hhiinnggggaa  ffiittuurr--ffiittuurr  ddii  aattaass  ttaappaakk  tteerrsseebbuutt..  

CCaahhaayyaa,,  bbaayyaannggaann,,  aannggiinn,,  ttaammppaakk,,  ppeemmiill iihhaann  mmaatteerriiaall,,  sseelluurruuhhnnyyaa  

bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  ssttaannddaarr  ddaann  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  ““wwhhaatt  iiss  iitt  tthhaatt  

mmaakkeess  iitt  wwhhaatt  iitt  iiss,,  aanndd  wwhhaatt  iiss  iitt  tthhaatt  mmaakkeess  iitt  nnoott  ssoommeetthhiinngg  eellssee””..  

PPaarrkkttiikk--pprraakkttiikk  aarrssiitteekkttuurraall  sseerriinnggkkaall ii  mmeenngggguunnaakkaann  ssiisstteemm--ssiisstteemm  

pprrooppoorrssiioonnaall  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  aattaauu  sseebbaall iikknnyyaa  mmeemmbbaattaassii  

bbeennttuukk--bbeennttuukk  yyaanngg  ddiiaannggggaapp  ccooccookk  uunnttuukk  ddiitteerraappkkaann  ppaaddaa  ssuuaattuu  

ggeedduunngg..  DDii  sseettiiaapp  ttrraaddiissii  ggeedduunngg  tteerrddaappaatt  hhuubbuunnggaann--hhuubbuunnggaann  ssiisstteemm  

mmaatteemmaattiikk  yyaanngg  mmeennggaattuurr  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  aassppeekk--aassppeekk  ddeennggaann  

ddeessaaiinn..  SSiisstteemm--ssiisstteemm  pprrooppoorrssii  sseerriinnggkkaall ii  ssaannggaatt  sseeddeerrhhaannaa;;  wwhhoollee  

nnuummbbeerr  rraattiiooss  aattaauu  iinnccoommmmeennssuurraabbllee  rraattiiooss  ((sseeppeerrttii  tthhee  vveessiiccaa  ppiisscciiss  

aattaauu  tthhee  ggoollddeenn  rraattiioo))  ddiitteennttuukkaann  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  mmeettooddaa--

mmeettooddaa  ggeeoommeettrriiss..  

SSeeccaarraa  uummuumm  ttuujjuuaann  ppeenneerraappaann  ssiisstteemm  pprrooppoorrssiioonnaall  aaddaallaahh  uunnttuukk  

mmeemmpprroodduukkssii  aa  sseennssee  ooff  ccoohheerreennccee  aanndd  hhaarrmmoonnyy  aannttaarraa  eelleemmeenn--

eelleemmeenn  ppaaddaa  ssuuaattuu  ggeedduunngg..  
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  SSEEQQUUEENNCCEE  

SSeeqquueennccee  ==  sseekkwweennss  ==  uurruutt--uurruuttaann  mmeemmiill iikkii  aabbssttrraakkssii  sseebbaaggaaii  

((ppeennggeerrttiiaann))  bbeerriikkuutt,,  aappaabbiillaa  ddiikkaaiittkkaann  ddeennggaann  aarrssiitteekkttuurr  sseekkwweennss  

mmeerruuppaakkaann  eexxppeerriieennccee  ((ppeennggaallaammaann))  ppaarraa  ppeenngggguunnaa  ddaann  ppeennggaammaatt  

ppaaddaa  ssaaaatt  ttoowwaarrddss  ((mmeennuujjuu)),,  iinnttoo  ((mmeemmaassuukkii)),,  ddaann  tthhrroouugghh  ((mmeellaalluuii))  

ssuuaattuu  bbaanngguunnaann  ggeedduunngg..  DDaann  mmoottiioonn  ((sseelluurruuhh  ppeerrggeerraakkaann))  tteerrsseebbuutt  

mmeell iibbaattkkaann  wwaakkttuu..  

AAppaabbiillaa    ddiikkaaiittkkaann  ddeennggaann  ggeedduunngg  ppuubbll iikk,,  mmaakkaa  uurruutt--uurruuttaann  tteerrsseebbuutt  

aakkaann  ddiiaawwaall ii  ddaarrii  ssaanngg  oobbsseerrvveerr  ((ppeennggaammaatt))  ppaaddaa  ssaaaatt  aapppprrooaacchhiinngg  

tthhee  bbuuiillddiinngg  ((mmeennddeekkaattii)),,  mmaakkaa  yyaanngg  aakkaann  ddiiaallaammii  aaddaallaahh  iimmpprreessii  

tteerrhhaaddaapp  ssiilluueett  ggeedduunngg  aattaauu  bbeennttuukk  mmaassssaa  ggeedduunngg  ddaarrii  jjaarraakk  tteerrtteennttuu,,  

bbeeggiittuu  ppeennggaammaatt  tteerrsseebbuutt  sseemmaakkiinn  mmeennddeekkaatt  ((bbeerrggeerraakk  ddaallaamm  wwaakkttuu))  

mmaakkaa  ppeennggaallaammaann  yyaanngg  ddiiaallaammii  aakkaann  bbeerrbbeeddaa  kkaarreennaa  yyaanngg  ddiill iihhaatt  

bbuukkaann  ssiilluueett  llaaggii  aakkaann  tteettaappii  kkeejjeellaassaann  aattaass  bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  uuttaammaa  ddaann  

bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  sseekkuunnddeerr,,  ddaann  ddeemmiikkiiaann  sseetteerruussnnyyaa..  PPeerrggeerraakkaann  iinnii  

mmeemmeerrlluukkaann  wwaakkttuu,,  sseettiiaapp  wwaakkttuu  yyaanngg  bbeerrllaalluu  aakkaann  mmeennjjaaddiikkaann  iimmpprreessii  

aawwaall  ssaanngg  ppeennggaammaatt  tteerrhhaaddaapp  bbaanngguunnaann  ggeedduunngg  sseebbaaggaaii  

ppeennggeettaahhuuaann  yyaanngg  bbeerrppeerraann  sseebbaaggaaii  ppeerrssiiaappaann  yyaanngg  

mmeellaattaarrbbeellaakkaannggii  ppeennggaallaammaann  bbeerriikkuuttnnyyaa,,  ddaann  ppaaddaa  sseettiiaapp  

ppeerrppiinnddaahhaann  aakkaann  mmeell iibbaattkkaann  eemmoossii  ((mmoooodd))  ppeennggaammaatt  bbeerrssaannggkkuuttaann..  

PPeerrssiiaappaann--ppeerrssiiaappaann  iittuu  yyaanngg  ddiisseebbuutt  sseebbaaggaaii  eesseennssii  ddaarrii  SSeeqquueennttiiaall  AArrtt  

((SSeennii  BBeerrsseekkwweennss))..  
  

  

SSeekkwweennss  sseeccaarraa  aarrttii  kkaattaa  ddaappaatt  ddiimmeennggeerrttii  sseebbaaggaaii  uurruutt--uurruuttaann  aattaauu  

rraannggkkaaiiaann  aattaauu  ssuussuunnaann  sseerrii  ddaarrii  bbeebbeerraappaa  hhaall  sseeppeerrttii::  bbeennddaa,,  kkeeggiiaattaann--

kkeeggiiaattaann,,  aattaauu  ppeerriissttiiwwaa--ppeerriissttiiwwaa  yyaanngg  tteerrssuussuunn  aattaauu  tteerrjjaaddii  ddaallaamm  

oorrddeerr  tteerrtteennttuu  aattaauu  mmeemmiill iikkii  hhuubbuunnggaann  yyaanngg  ssppeessiiffiikk..  

LLooggiikkaa  ssttrruukkttuurr  bboolleehh  jjaaddii  tteellaahh  aattaauu  ttiiddaakk  ddiiddrraammaattiissaassii..  EElleemmeenn--eelleemmeenn  

sseeppeerrttii  jjeennddeellaa,,  sskkaallaa  ddaann  iirraammaa,,  aakkaann  mmeemmppeennggaarruuhhii  ppeennggaammaatt,,  

sseeppeerrttii  hhaallnnyyaa  eeffeekk  mmuuttuuaall  ddaarrii  bbeennttuukkaann--bbeennttuukkaa  ggeeoommeettrriiss  ddaann  

bbaaggaaiimmaannaa  rruuaanngg--rruuaanngg  tteerrsseebbuutt  tteerraarrttiikkuullaassii..  PPeerrggeerraakkaann  mmeellaalluuii  aa  

sseeqquueennccee  ooff  ssppaacceess  mmeemmiill iikkii  kkeekkuuaattaann  nnaarraattiiff  ffoorrccee;;  ttiiddaakk  ssaattuu  ppooiinntt  ooff  

vviieeww  ppuunn  yyaanngg  ddaappaatt  ddiiddeesskkrriippssiikkaann  ddeennggaann  bbaaiikk..  PPeenngguullaannggaann  
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bbeennttuukkaann--bbeennttuukkaann  tteemmaattiikk,,  mmuunnccuull  ddaallaamm  bbeerraaggaamm  ppeennaammppiillaann  ddaann  

kkoonntteekkss,,  mmeemmbbeerrii  aannddiill   bbaaggii  uunniittyy  ddaann  mmeenncciippttaakkaann  ppeerraassaaaann--ppeerraassaaaann  

––  rreellaakkssaassii  ddaann  ppeerrll iinndduunnggaann  aattaauu  ssttiimmuullaassii  ddaann  kkeemmaammppuuaann  

mmeenncciippttaakkaann  rraassaa  yyaanngg  lluuaarr  bbiiaassaa..  BBoolleehh  jjaaddii  eelleemmeenn  kkuunncciinnyyaa  aaddaallaahh  

pprrooppoorrssii,,  yyaanngg  ddii  ssiinnii  ddiitteerrjjeemmaahhkkaann  sseebbaaggaaii  hhuubbuunnggaann  aannttaarr  bbeerraaggaamm  

ddiimmeennssii  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinn  ddaann  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  sskkaallaa  mmaannuussiiaa..  

MMeennuurruutt  EEuuggeennee  RRaasskkiinn,,  sseeqquueennttiiaall  aarrtt  ddaallaamm  bbeerraarrssiitteekkttuurr  ssaannggaatt  

ppeennttiinngg  gguunnaa  mmeemmbbeerrii  ppeennggaallaammaann  rruuaanngg  yyaanngg  kkaayyaa..  MMuullaaii  ddaarrii  

aapppprrooaacchhiinngg  bbuuiillddiinngg,,  ttoowwaarrdd  bbuuiillddiinngg,,  ggooiinngg  iinnttoo  bbuuiillddiinngg,,  ddaann  wwiitthhiinn  

bbuuiillddiinngg..  SSeelluurruuhh  ssttaaggee  tteerrsseebbuutt  aaggaarr  ddiiaakkoommooddaassii  mmeellaalluuii  bbaaggiiaann--

bbaaggiiaann  rraannccaannggaann  sseessuuaaii  ddeennggaann  ppeennggaallaammaann  rruuaanngg  yyaanngg  iinnggiinn  aattaauu  

sseebbaaiikknnyyaa  ddiicciippttaakkaann..  
  

  

    

  BBAALLAANNCCEE  

BBaallaannccee  ==  kkeessiimmbbaannggaann  mmeemmiill iikkii  

aabbssttrraakkssii  sseebbaaggaaii  kkoommppoossiissii  ggeedduunngg  

yyaanngg  ddiiaallaammii  bbaaiikk  sseeccaarraa  22  

ddiimmeennssiioonnaall  mmaauuppuunn  33  ddiimmeennssiioonnaall,,  

ddaann  mmeemmbbeerriikkaann  iimmpprreessii  sseebbaaggaaii  

ggeedduunngg  yyaanngg  mmeemmiill iikkii  bbaaggiiaann  yyaanngg  

ssiimmeettrriiss  ((eeddggee––cceenntteerr––eeddggee))..  

KKeesseeiimmbbaannggaann  ddaappaatt  ddiiggoolloonnggkkaann  

kkee  ddaallaamm  22  bbaaggiiaann  yyaaiittuu  

kkeesseeiimmbbaannggaann  ssttaattiikk  ddaann  ddiinnaammiikk..  

KKeesseeiimmbbaannggaann  ssttaattiikk  mmeennuunnjjuukkkkaann  kkoommppoossiissii  ggeedduunngg  aattaauu  kkuummppuullaann  

ggeedduunngg  yyaanngg  mmeemmiill iikkii  bbaaggiiaann  yyaanngg  ssiimmeettrriiss,,  aaddaappuunn  bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  
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yyaanngg  tteerrbbaaggii  oolleehh  ssuummbbuunnyyaa  mmeemmiill iikkii  bbeessaarraann,,  ddeessaaiinn,,  ddaann  kkaarraakktteerr  

yyaanngg  ssaammaa..  SSeebbaall iikknnyyaa  kkeesseeiimmbbaannggaann  ddiinnaammiikk  bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  yyaanngg  

tteerrbbaaggii  oolleehh  ssuummbbuunnyyaa  mmeemmiill iikkii  bbeessaarraann,,  ddeessaaiinn,,  ddaann  kkaarraakktteerr  yyaanngg  

bbeerrbbeeddaa  ssaammaa  sseekkaall ii  mmeesskkiippuunn  mmeemmiill iikkii  bbaaggiiaann  yyaanngg  ssiimmeettrriiss  ((bbaaggiiaann  

tteennggaahh))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


