
  11

  
  
  

PPEERRIIBBAAHHAASSAA::  FFUUNNGGSSII  DDAANN  KKEEBBEERRAADDAAAANNNNYYAA  
  

HHaarrii  SSuullaassttrrii  
((IInnddoonneessiiaa))  

  
  
11..  PPeennggaannttaarr  

TTeeggaakk  rruummaahh  kkaarreennaa  sseennddii;;  RRoobboohh  sseennddii  rruummaahh  bbiinnaassaa  
TTeeggaakk  bbaannggssaa  kkaarreennaa  bbuuddii;;  HHiillaannggnnyyaa  bbuuddii  bbaannggssaa  bbiinnaassaa  
..  ..  ..  
TTuurruuttllaahh  ttuuaann  ssii  iillmmuu  ppaaddii;;  MMaakkiinn  mmeerruunndduukk  mmaakkiinn  bbeerriissii  
SSeennjjaattaa  hhiidduupp  aaddaallaahh  bbuuddii;;  DDii  mmaannaa  ssiinnggggaahh  oorraanngg  kkaann  kkaassiihh  
..  ..  ..  

  
  UUnnttaaiiaann  kkaattaa--kkaattaa  ddii  aattaass  mmeerruuppaakkaann  sseebbaaggiiaann  ddaarrii  kkaattaa--kkaattaa  yyaanngg  ddiiuunnggkkaappkkaann  ddaallaamm  
nnyyaannyyiiaann  yyaanngg  bbeerrjjuudduull  ''BBuuddii''..  KKaattaa--kkaattaa  tteerrsseebbuutt  ttiiddaakk  hhaannyyaa  iinnddaahh,,  tteettaappii  jjuuggaa  mmeennggaanndduunngg  
mmaakknnaa  yyaanngg  ssaannggaatt  ddaallaamm..  MMaakknnaa  yyaanngg  tteerrkkaanndduunngg,,  aannttaarraa  llaaiinn  nnaassiihhaatt,,  uunnttuukk  mmeennjjaaggaa  bbuuddii  
((ttaabbiiaatt,,  ppeerriillaakkuu))  aaggaarr  ssuuaattuu  bbaannggssaa  aattaauu  kkaauumm  tteettaapp  jjaayyaa..  DDii  ssaammppiinngg  iittuu,,  kkaattaa--kkaattaa  iittuu  jjuuggaa  
mmeerruuppaakkaann  nnaassiihhaatt  aaggaarr  oorraanngg  sseellaalluu  bbeerrssiikkaapp  rreennddaahh  hhaattii,,  yyaanngg  ddiiiibbaarraattkkaann  sseebbaaggaaii  iillmmuu  ppaaddii,,  
mmaakkiinn  mmeerruunndduukk  mmaakkiinn  bbeerriissii..  UUnnttaaiiaann  kkaattaa--kkaattaa  sseeppeerrttii  iittuu  bbiiaassaa  ddiisseebbuutt  sseebbaaggaaii  ppeerriibbaahhaassaa..  
PPeerriibbaahhaassaa  aaddaallaahh  ""11  kkeelloommppookk  kkaattaa  aattaauu  kkaalliimmaatt  yyaanngg  tteettaapp  ssuussuunnaannnnyyaa,,  bbiiaassaannyyaa  mmeennggiiaasskkaann  
mmaakkssuudd  tteerrtteennttuu  ((ddaallaamm  ppeerriibbaahhaassaa  tteerrmmaassuukk  jjuuggaa  bbiiddaall,,  uunnggkkaappaann,,  ppeerruummppaammaaaann));;  22  uunnggkkaappaann  
aattaauu  kkaalliimmaatt  rriinnggkkaass  ppaaddaatt  bbeerriissii  ppeerrbbaannddiinnggaann,,  ppeerruummppaammaaaann,,  nnaassiihhaatt,,  pprriinnssiipp  hhiidduupp  aattaauu  
aattuurraann--aattuurraann  ttiinnggkkaahh  llaakkuu""  ((KKaammuuss  BBeessaarr  BBaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa,,  22000011::885588))..  KKrriiddaallaakkssaannaa  
((11999933::116699))  mmeennddeeffiinniissiikkaann  ppeerriibbaahhaassaa  sseebbaaggaaii  kkaalliimmaatt  aattaauu  ppeennggggaallaann  kkaalliimmaatt  yyaanngg  tteellaahh  
mmeemmbbeekkuu  bbeennttuukk,,  mmaakknnaa,,  ddaann  ffuunnggssiinnyyaa  ddaallaamm  mmaassyyaarraakkaatt,,  bbeerrssiiffaatt  ttuurruunn--tteemmuurruunn,,  
ddiippeerrgguunnaakkaann  uunnttuukk  ppeenngghhiiaass  kkaarraannggaann  aattaauu  ppeerrccaakkaappaann,,  ppeenngguuaatt  mmaakkssuudd  kkaarraannggaann,,  ppeemmbbeerrii  
nnaassiihhaatt,,  ppeennggaajjaarraann  aattaauu  ppeeddoommaann  hhiidduupp  ((ddaallaamm  ppeerriibbaahhaassaa  tteerrccaakkuuppii  bbiiddaall,,  ppeeppaattaahh,,  
ppeerruummppaammaaaann,,  iibbaarraatt,,  ppaammeeoo))..  
  PPeerriibbaahhaassaa  mmeerruuppaakkaann  ffookklloorr  ttrraaddiissoonnaall  ddaann  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  ttiiddaakk  aaddaa  bbaannggssaa  ddii  
bbeennttaannggaann  bbuummii  iinnii  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeemmppuunnyyaaii  ppeerriibbaahhaassaa  ddaallaamm  bbaahhaassaannyyaa..  AArriimmii  ((22000055::  7766----110011))  
mmeennuulliisskkaann  tteennttaanngg  ppeerriibbaahhaassaa  yyaanngg  aaddaa  ddii  mmaassyyaarraakkaatt  JJeeppaanngg..  PPeerriibbaahhaassaa  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddaallaamm  
bbaahhaassaa  JJeeppaanngg  iittuu  kkeebbaannyyaakkaann  mmeemmppuunnyyaaii  uunnggkkaappaann  ddaann  mmaakknnaa  yyaanngg  ssaammaa  ddeennggaann  ppeerriibbaahhaassaa  
ddaallaamm  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa..  MMiissaallnnyyaa  

11..  ggoouu  nnii  iittttee  wwaa  ggoouu  nnii  sshhiittaaggaaee  
''mmaassuukk  ddii  ssuuaattuu  ddeessaa//nneeggaarraa,,  ttaaaattii  aattuurraann  ddeessaa//nneeggaarraa'',,  ddaappaatt  ddiissaammaakkaann  ddeennggaann  
ppeerriibbaahhaassaa,,  ddii  mmaannaa  bbuummii  ddiippiijjaakk,,  ddii  ssiittuu  llaannggiitt  ddii  jjuunnjjuunngg  

22..  tteenn  nnii  mmuukkaattttee  ttssuubbaa  wwoo  hhaakkuu  
''mmeellaawwaann  oorraanngg  yyaanngg  bbeerrkkuuaassaa  kkiittaa  sseennddiirrii  yyaanngg  ssuussaahh'',,  ddaappaatt  ddiippaaddaannkkaann  ddeennggaann  
ppeerriibbaahhaassaa  mmeelluuddaahh  kkee  llaannggiitt,,  mmuukkaa  jjuuggaa  yyaanngg  bbaassaahh  

33..  oottnnaarrii  nnoo  sshhiibbaaffuu  wwaa  aaooii,,  ddaappaatt  ddiippaaddaannkkaann  ddeennggaann,,  ''rruummppuutt  tteettaannggggaa  lleebbiihh  hhiijjaauu''    
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44..  hhii  nnoo  nnaaii  ttookkoorroo  nnii  kkeemmuurrii  wwaa  ttaattaannuu,,  ddaappaatt  ddiippaaddaannkkaann  ddeennggaann  ''ttiiddaakk  aaddaa  aassaapp  ttaannppaa  
aaddaa  aappii''  

  DDaallaamm  bbaahhaassaa  IInnggggrriiss  jjuuggaa  aaddaa  uunnggkkaappaann--uunnggkkaappaann  yyaanngg  mmaakknnaannyyaa  ddiippaaddaannkkaann  ddeennggaann  
uunnggkkaappaann  aattaauu  ppeerriibbaahhaassaa  yyaanngg  aaddaa  ddaallaamm  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa..  MMiissaallnnyyaa,,  

11..  LLiikkee  ssoonn  lliikkee  ffaatthheerr  ddaappaatt  ddiippaaddaannkkaann  ddeennggaann  ''aaiirr  ccuuccuurraann  aattaapp  jjaattuuhhnnyyaa  kkee  
ppeelliimmbbaahhaann  jjuuggaa..''  

22..  AAss  lliikkee  aass  ttwwoo  ppeeaass  iinn  aa  ppoodd  ddaappaatt  ddiippaaddaannkkaann  ddeennggaann  ''sseeppeerrttii  ppiinnaanngg  ddiibbeellaahh  dduuaa..''  
  
  PPeerriibbaahhaassaa  jjuuggaa  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  sseebbaaggaaii  uunnggkkaappaann  ttrraaddiissoonnaall..  DDaannaannddjjaajjaa  ((11998844::2288))  
mmeennyyeebbuuttkkaann  bbaahhwwaa  sseebbaaggaaii  uunnggkkaappaann  ttrraaddiissoonnaall  ppeerriibbaahhaassaa  mmeemmppuunnyyaaii  ttiiggaa  ssiiffaatt  yyaanngg  hhaakkiikkii,,  
yyaaiittuu  

aa..  ppeerriibbaahhaassaa  hhaarruuss  bbeerruuppaa  ssaattuu  kkaalliimmaatt  uunnggkkaappaann  ttiiddaakk  ccuukkuupp  hhaannyyaa  bbeerruuppaa  ssaattuu  kkaattaa  
ttrraaddiissoonnaall  ssaajjaa;;  

bb..  ppeerriibbaahhaassaa  aaddaa  ddaallaamm  bbeennttuukk  yyaanngg  ssuuddaahh  ssttaannddaarr;;    
cc..  ssuuaattuu  ppeerriibbaahhaassaa  hhaarruuss  mmeemmppuunnyyaaii  vviittaalliittaass  ((ddaayyaa  hhiidduupp))  ttrraaddiissii  lliissaann,,  yyaanngg  ddaappaatt  

ddiibbeeddaakkaann  ddaarrii  bbeennttuukk--bbeennttuukk  kklliissee  ssyyaaiirr,,  iikkllaann  rreeppoorrttaassee  oollaahh  rraaggaa,,  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  
  DDii  ssaammppiinngg  iittuu,,  ppeerriibbaahhaassaa  jjuuggaa  ddaappaatt  ddiippaannddaanngg  sseebbaaggaaii  cceerrmmiinn  kkeehhiidduuppaann  ssuuaattuu  
mmaassyyaarraakkaatt..  PPeerriibbaahhaassaa  ttiiddaakk  llaahhiirr  bbeeggiittuu  ssaajjaa,,  tteettaappii  ddaappaatt  ddiiaassuummssiikkaann  aaddaa  ffuunnggssii  ddaann  ppeerraann  
kkeebbeerraaddaaaannnnyyaa  ddii  ddaallaamm  mmaassyyaarraakkaatt  ppeenndduukkuunnggnnyyaa..  
  MMiissaallnnyyaa,,  ppeerriibbaahhaassaa  rraawwee--rraawwee  rraannttaass  mmaallaanngg--mmaallaanngg  ppuuttuunngg  yyaanngg  bbeerraarrttii  ''sseemmuuaa  yyaanngg  
mmeenngghhaallaannggii  aattaauu  mmeerriinnttaannggii  aakkaann  ddiissiinnggkkiirrkkaann''..  PPeerriibbaahhaassaa  iinnii  bbeerraassaall  ddaarrii  mmaassyyaarraakkaatt  JJaawwaa  
ppaaddaa  mmaassaa  ppeerraanngg..  PPeerriibbaahhaassaa  iittuu  ddiimmaakkssuuddkkaann  uunnttuukk  mmeemmbbeerriikkaann  sseemmaannggaatt  ppaaddaa  ppaarraa  ppeejjuuaanngg  
uunnttuukk  mmeenngguussiirr  mmuussuuhh  ddaarrii  nneeggaarraa  iinnii,,  ddaann  mmeenngghhaannccuurrkkaann  sseemmuuaa  hhaall  yyaanngg  mmeerriinnttaannggii  ttuujjuuaann  
iittuu..  
  
22..    FFuunnggssii  ddaann  KKeebbeerraaddaaaann  PPeerriibbaahhaassaa  
  SSeebbaaggaaii  uunnggkkaappaann  ttrraaddiissoonnaall,,  ppeerriibbaahhaassaa,,  aannttaarraa  llaaiinn  bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  pprrooyyeekkssii,,  aallaatt  
ppeennggeessaahhaann  pprraannaattaa--pprraannaattaa  ddaann  lleemmbbaaggaa  kkeebbuuddaayyaaaann,,  aallaatt  ppeennddiiddiikkaann  aannaakk,,  aallaatt  ppeemmaakkssaa  ddaann  
ppeennggaawwaass  nnoorrmmaa--nnoorrmmaa  mmaassyyaarraakkaatt  aaggaarr  sseellaalluu  ppaattuuhh,,  ddaann  aallaatt  kkoommuunniikkaassii  ((tteerruuttaammaa  ddaallaamm  hhaall  
ppeennggeennddaalliiaann  mmaassyyaarraakkaatt))  ((DDaannaannddjjaajjaa,,  11998844::3322))..  
  DDaallaamm  pprroosseess  ppeemmaannffaaaattaannnnyyaa  ppeerriibbaahhaassaa  mmeemmppuunnyyaaii  dduuaa  ssiiffaatt,,  yyaaiittuu  bbeerrssiiffaatt  ppoossiittiiff  
yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  nnaassiihhaatt,,  tteellaaddaann,,  hhaarraappaann,,  ddaann  kkeeiinnggiinnaann  uunnttuukk  ddaappaatt  ddiillaakkssaannaakkaann  oolleehh  
llaawwaann  bbiiccaarraannyyaa..  PPeerriibbaahhaassaa  bbeerrssiiffaatt  nneeggaattiiff  ddiimmaakkssuuddkkaann  uunnttuukk  ppeerriinnggaattaann,,  ppeenncceeggaahhaann,,  
llaarraannggaann,,  ddaann  nnaassiihhaatt  uunnttuukk  ttiiddaakk  mmeellaakkuukkaann  hhaall  yyaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  ppeerriibbaahhaassaa  tteerrsseebbuutt  
((PPrriihhaattmmii  eett  aall..  22000033::113333))..  
  DDaarrii  ddeeffiinniissii  ddaann  uurraaiiaann  uurraaiiaann  tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass,,  ffuunnggssii  ddaann  kkeebbeerraaddaaaann  ppeerriibbaahhaassaa  ddaappaatt  
ddiiggaammbbaarrkkaann  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt..  
  
aa..  PPeerriibbaahhaassaa  SSeebbaaggaaii  PPeemmeerriinnddaahh  KKaalliimmaatt  
  PPeerriibbaahhaassaa  ddaappaatt  ddiiiibbaarraattkkaann  sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  hhiiaassaann  aattaauu  bbuunnggaa  ddaallaamm  kkaalliimmaatt..  KKaalliimmaatt--
kkaalliimmaatt  yyaanngg  ddiiaattuurr  ddeennggaann  rraappii  aakkaann  mmaakkiinn  bbeerrttaammbbaahh  iinnddaahh  bbiillaa  ddiissiissiippkkaann  sseebbuuaahh  ppeerriibbaahhaassaa  
ddii  ddaallaammnnyyaa..  DDaallaamm  hhaall  iinnii  kkiittaa  bbeerrtteemmuu  ddeennggaann  ssaallaahh  ssaattuu  ffuunnggssii  ppeerriibbaahhaassaa,,  yyaaiittuu  sseebbaaggaaii  
bbaahhaann  ppeemmeerriinnddaahh  kkaalliimmaatt..    
  TTuulliissaann  ppaaddaa  sseebbuuaahh  ttaajjuukk  yyaanngg  mmeennggaannggkkaatt  tteennttaanngg  ““PPeettaannii,,  MMooddaall  ddaann  KKaabbiinneett  BBaarruu'',,  
ddii  ssiittuu  ppeennuulliissnnyyaa,,  mmeennuulliisskkaann  ppeerriibbaahhaassaa  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt,,  ........””  PPaaddaa  aakkhhiirrnnyyaa,,  sseeppeerrttii  yyaanngg  
ddiiuunnggkkaappkkaann  ppeerriibbaahhaassaa  kkuunnoo,,  ""mmeemmaanngg  ttiiddaakk  ssaattuu  jjaallaann  kkee  RRoommaa..""    
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  UUnnttuukk    mmeennggggaammbbaarrkkaann  bbaaggaaiimmaannaa  ssuulliittnnyyaa  ppeettaannii  ((rraakkyyaatt  kkeecciill))  mmeemmppeerroolleehh  mmooddaallnnyyaa  
ddaarrii  bbaannkk,,  sseeoorraanngg  ppeennuulliiss  mmeennggggaammbbaarrkkaann  ddeennggaann  ppeerriibbaahhaassaa,,  ......  ““uunnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  ppiinnjjaammaann  
mmooddaall  ddaarrii  bbaannkk,,  bbaaggii  ppeettaannii,,  ssuulliittnnyyaa  bbaaggaaii  mmeennaannggkkaapp  aassaapp..""  
  NNeeggeerrii  kkiittaa  tteerrkkeennaall  sseebbaaggaaii  nneeggeerrii  yyaanngg  ssuubbuurr,,  nnaammuunn  ddaallaamm  hhaall  tteerrtteennttuu,,  mmiissaallnnyyaa  
ddaallaamm  hhaall  eekkssppoorr  bbuunnggaa,,  mmaassiihh  kkaallaahh  ddeennggaann  nneeggaarraa  llaaiinn..  HHaall  iittuu  ddiiggaammbbaarrkkaann  ddaallaamm  ttuulliissaann  
bbeerriikkuutt::  ""KKiinnii  nneeggeerrii  kkiinncciirr  aannggiinn""  iinnii  bbeerrtteennggggeerr  ddii  ppeerriinnggkkaatt  aattaass  pprroodduusseenn  ddaann  eekkssppoorr  bbuunnggaa  
dduunniiaa..  SSeemmeennttaarraa  IInnddoonneessiiaa  yyaanngg  ggeemmaahh  rriippaahh  lloohh  jjiinnaawwii  bbaarruu  mmaammppuu  bbeerrddiirrii  ddii  ppeerriinnggkkaatt  5511..  
  GGeemmaahh  rriippaahh  lloohh  jjiinnaawwii  mmeerruuppaakkaann  uunnggkkaappaann  ddaallaamm  bbaahhaassaa  JJaawwaa  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  
mmeennggggaammbbaarrkkaann  kkeessuubbuurraann  ttaannaahh  nneeggeerrii  iinnii..  PPaaddaa  kkaalliimmaatt  ddii  aattaass  uunnggkkaappaann  iittuu  ttiiddaakk  hhaannyyaa  uunnttuukk  
mmeemmppeerriinnddaahh  kkaalliimmaatt  tteettaappii,,  jjuuggaa  uunnttuukk  mmeennuunnjjuukkkkaann  kkeetteerrttiinnggggaallaann  kkiittaa  ddaallaamm  hhaall  eekkssppoorr  ddaann  
pprroodduusseenn  ttaannaammaann,,  kkhhuussuussnnyyaa  bbuunnggaa..  UUnnggkkaappaann  ppeerriibbaahhaassaa  sseeppeerrttii  iittuu  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  sseebbaaggaaii  
nnaassiihhaatt  yyaanngg  mmeennggiinnggaattkkaann  bbaahhwwaa  uunnttuukk  nneeggeerrii  yyaanngg  sseessuubbuurr  iinnii  sseehhaarruussnnyyaa  kkiittaa  ttiiddaakk  tteerrttiinnggggaall  
ddaallaamm  hhaall  eekkssppoorr  ttaannaammaann..  
  KKeettiikkaa  bbeennccaannaa  bbaajjiirr  mmeellaannddaa  nneeggeerrii--nneeggeerrii  ddii  bbeellaahhaann  bbuummii  iinnii,,  sseemmuuaa  oorraanngg  
mmeennyyaallaahhkkaann  ggeejjaallaa  aallaamm  ddaann  bbaaddaaii  yyaanngg  ddaattaanngg,,  sseeppeerrttii  EEll  NNiinnoo,,  ddaann  LLaanniinnaa,,  ddaann  ttiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  
mmeennyyaallaahhkkaann  mmaannuussiiaa..  BBuuddiiaannttaa,,  mmeennuulliiss  ooppiinnii  ddaallaamm  mmaajjaallaahh  TTrruubbuuss  ((AAgguussttuuss,,  22000033))  yyaanngg  
bbeerrjjuudduull  ““HHuujjaann  MMaaaaffkkaann  KKaammii””  mmeennggggaammbbaarrkkaannnnyyaa  ddeennggaann  kkaalliimmaatt  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt..  
  ""SSaayyaa  tteerriinnggaatt  ppeerriibbaahhaassaa  MMaannddaaiirriinn,,  dduuaa  rriibbuu  ttaahhuunn  llaalluu  ddii  TTiioonnggkkookk  aaddaa  uunnggkkaappaann  aattaauu  
ppeerriibbaahhaassaa  rreenn  bbuu  ggwwee  ssuuii,,  ssuuii  bbuu  ggwwee  rreenn..  AArrttiinnyyaa,,  kkaallaauu  mmaannuussiiaa  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  aaiirr,,  aaiirr  aakkaann  
mmeemmppeerrhhaattiikkaann  mmaannuussiiaa..""  DDeennggaann  kkaattaa  yyaanngg  sseeddeerrhhaannaa  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  ""lliinnggkkuunnggaann  aakkaann  
mmeenncciinnttaaii  kkiittaa,,  bbiillaa  kkiittaa  cciinnttaa  lliinnggkkuunnggaann..""  SSeebbaalliikknnyyaa  aaiirr  aakkaann  mmeennyyeennggssaarraakkaann  kkiittaa  bbiillaa  
tteerrlleebbiihh  dduulluu  kkiittaa  mmeennyyeennggssaarraakkaannnnyyaa..  AAiirr  jjuuggaa  aakkaann  mmeemmbbaallaass  mmaarraahh,,  bbiillaa  kkiittaa  mmeennyyiiaa--
nnyyiiaakkaannnnyyaa..  MMaannuussiiaa  kkoottaa  ttiiddaakk  ssaayyaanngg  aaiirr..  MMeerreekkaa  mmeenngguurruukk  llaahhaann  bbaassaahh  ddaann  mmeellaakkuukkaann  
rreekkllaammaassii,,  mmaakkaa  aakkaann  mmeenneerriimmaa  ppeemmbbaallaassaann,,  yyaakknnii  bbaannjjiirr..  
  PPeerriibbaahhaassaa  TTiioonnggkkookk  kkuunnoo  iittuu,,  sseellaaiinn  sseebbaaggaaii  ppeemmeerriinnddaahh  kkaalliimmaatt  jjuuggaa    bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  
nnaassiihhaatt  uunnttuukk  mmaannuussiiaa  aaggaarr  mmeennjjaaggaa  lliinnggkkuunnggaann  aallaamm..  
  PPaaddaa  ssaaaatt  ttiimmbbuull  bbeennccaannaa  kkeellaappaarraann  ddii  ssuuaattuu  ddaaeerraahh  yyaanngg  kkaayyaa  ddaann  ddiiaannggggaapp  sseebbaaggaaii  
lluummbbuunngg  ppaaddaa  ssuuaattuu  ddaaeerraahh,,  mmaakkaa  oorraanngg  mmeelluukkiisskkaann  kkeejjaaddiiaann  iittuu  ddeennggaann  ppeerriibbaahhaassaa  yyaanngg  
bbeerrbbuunnyyii  bbaaggaaiikkaann  aayyaamm  mmaattii  ddii  lluummbbuunngg  ppaaddii..  
  BBeeggiittuu  ppuullaa  uunnttuukk  mmeennggggaammbbaarrkkaann  bbaahhwwaa  bbaaggaaiimmaannaappuunn  jjuuggaa  hhiidduupp  ddii  nneeggeerrii  sseennddiirrii  iittuu  
mmaassiihh  lleebbiihh  bbaaiikk  ddaarriippaaddaa  hhiidduupp  ddii  nneeggeerrii  oorraanngg,,  sseeoorraanngg  ppeennuulliiss  mmeennggaawwaallii  ttuulliissaannnnyyaa  ddeennggaann  
ppeerriibbaahhaassaa  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt..  ""HHuujjaann  eemmaass  ddii  nneeggeerrii  oorraanngg,,  hhuujjaann  bbaattuu  ddii  nneeggeerrii  sseennddiirrii""..  
DDeemmiikkiiaann  ggaammbbaarraann  mmaassyyaarraakkaatt  mmeemmaannddaanngg  NNuussaannttaarraa..  
  UUnnttuukk  mmeennggggaammbbaarrkkaann  sseesseeoorraanngg  yyaanngg  ppeennggeelluuaarraann  aattaauu  bbiiaayyaa  yyaanngg  ddiikkeelluuaarrkkaann  lleebbiihh  
bbeessaarr  ddaarrii  hhaassiill  aattaauu  kkeeuunnttuunnggaann  yyaanngg  ddiiiinnggiinnkkaann,,  sseeoorraanngg  ppeennuulliiss  mmeennggggaammbbaarrkkaannnnyyaa  ddeennggaann  
ppeerriibbaahhaassaa  ........  ""NNaammuunn,,  ppeennggoorrbbaannaann  AAjjuuddiinn  lleebbiihh  bbeessaarr  ppaassaakk  ddaarriippaaddaa  ttiiaanngg,,  mmiinnyyaakk  yyaanngg  
ddiihhaassiillkkaann  ppaabbrriikknnyyaa  ttiiddaakk  ddaappaatt  mmeemmeennuuhhii  ppeerrmmiinnttaaaann  kkoonnssuummeenn"",,  ........  
  ""SSeerraappii--rraappiinnyyaa  mmeennyyiimmppaann  dduurriiaann  ppaassttii  tteerrcciiuumm  jjuuggaa  bbaauunnyyaa..  BBeeggiittuu  jjuuggaa  oorraanngg  yyaanngg  
bbaaiikk  ddaann  jjuujjuurr,,  sseerrttaa  aammaannaahh,,  ppaassttii  ddiiccaarrii  oorraanngg..  IIttuullaahh  ppeemmiimmppiinn  yyaanngg  kkiittaa  bbuuttuuhhkkaann..""    
  KKaalliimmaatt  iittuu  mmeerruuppaakkaann  kkaalliimmaatt  aawwaall  sseebbuuaahh  ttuulliissaann  yyaanngg  mmeemmppeerrgguunnaakkaann  ppeerriibbaahhaassaa  
sseebbaaggaaii  aallaatt  ppeemmeerriinnddaahh  kkaalliimmaatt,,  sseellaaiinn  ssuuddaahh  ppaassttii  aaddaa  mmaakkssuudd  yyaanngg  tteerrkkaanndduunngg  ddii  ddaallaammnnyyaa,,  
yyaaiittuu  oorraanngg  yyaanngg  bbaaiikk  aattaauu  kkeebbaaiikkaann  iittuu  mmeesskkiippuunn  ddiittuuttuuppii  aakkhhiirrnnyyaa  aakkaann  ttaammppaakk  jjuuggaa..  
  KKeettiikkaa  sseeoorraanngg  hhaakkiimm  yyaanngg  sseeddaanngg  mmeennaannggaannii  kkaassuuss,,  ddiittaannyyaa  ssooaall  kkaassuussnnyyaa,,  iiaa  
mmeennggaattaakkaann  ddeennggaann  ppeerriibbaahhaassaa  iibbaarraatt  mmeemmaanncciinngg  ddaappaatt  iikkaannnnyyaa,,  jjaannggaann  ssaammppaaii  kkeerruuhh  aaiirrnnyyaa..  
DDeennggaann  bbaahhaassaa  yyaanngg  sseeddeerrhhaannaa  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  bbaahhwwaa  mmaakkssuudd  ssaanngg  hhaakkiimm  iiaallaahh  kkaassuuss  iittuu  aakkaann  
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sseelleessaaii,,  ppeellaakkuunnyyaa  tteerrttaannggkkaapp,,  tteettaappii  ttiiddaakk  mmeenniimmbbuullkkaann  mmaassaallaahh  aattaauu  ttiiddaakk  mmeenniimmbbuullkkaann  
kkeekkaaccaauuaann..  
  KKeettiikkaa  dduunniiaa  aaggrroobbiissnniiss  mmeennggaallaammii  kkeemmuunndduurraann,,  aaddaa  sseeoorraanngg  ppeennuulliiss  yyaanngg  mmeennuulliisskkaann  
sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt..  
  ""SSeebbuuaahh  ppeerriibbaahhaassaa  mmeennggaattaakkaann  bbaahhwwaa  nnoo  tthhiinngg  ppeerrffeecctt  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ((ttiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  
sseemmppuurrnnaa  dduunniiaa  iinnii))..  NNaammuunn,,  kkeettiikkaa  ppeerrlluu  bbeerruussaahhaa  mmeennyyeemmppuurrnnaakkaann  aappaa  yyaanngg  kkiittaa  aannggggaapp  
bbeelluumm  aattaauu  ttiiddaakk  sseemmppuurrnnaa,,  ddaann  hhaassiillnnyyaa  hhaarruuss  kkiittaa  yyaakkiinnii  bbaahhwwaa  aappaa  yyaanngg  kkiittaa  ccaappaaii  hhaarrii  iinnii  
hhaarruuss  lleebbiihh  bbaaiikk  ddaarrii  yyaanngg  kkeemmaarriinn..  HHaarrii  eessookk  hhaarruuss  lleebbiihh  bbaaiikk  ddaarrii  yyaanngg  sseekkaarraanngg..  BBeeggiittuu  jjuuggaa  
ddaallaamm  ppeennggeemmbbaannggaann  aaggrriibbiissnniiss  hhoorrttiikkuullttuurraa  ddii  IInnddoonneessiiaa..""  
  DDii  ssaammppiinngg  sseebbaaggaaii  ppeemmeerriinnddaahh,,  ppeerriibbaahhaassaa  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  mmeennggggaammbbaarrkkaann  bbaahhwwaa  dduunniiaa  
aaggrroobbiissnniiss  hhaarruuss  lleebbiihh  bbeerruussaahhaa  uunnttuukk  mmaajjuu  llaaggii..    
  UUnnttuukk  mmeennggggaammbbaarrkkaann  bbaaggaaiimmaannaa  kkeecceewwaannyyaa  ppaarraa  ppeettaannii  ddaallaamm  bbiiddaanngg  aaggrroo  ddeennggaann  
ppeerruubbaahhaann--ppeerruubbaahhaannnnyyaa  ppeerraattuurraann  sseehhiinnggggaa  mmeerruuggiikkaann  ppaarraa  ppeettaannii,,  ddiiggaammbbaarrkkaann  ddeennggaann  
ppeerriibbaahhaassaa  bbeerriikkuutt..  
  ""PPaarraa  ppeettaannii  hhaammppiirr  sseellaalluu  ""ggiiggiitt  jjaarrii"",,  aakkiibbaatt  kkeejjaammnnyyaa  ppeerrddaaggaannggaann  kkoommooddiittaass  aaggrroo  
yyaanngg  sseellaalluu  mmeemmuunnccuullkkaann  ppeerruubbaahhaann--ppeerruubbaahhaann..""  
  PPeerriibbaahhaassaa  ggiiggiitt  jjaarrii  ((lleennggkkaappnnyyaa  mmeennggggiiggiitt  jjaarrii)),,  bbeerraarrttii  ‘‘kkeecceewwaa..’’  
  UUnnttuukk  mmeennggggaammbbaarrkkaann  bbaaggaaiimmaannaa  bbeerrggaannttuunngg  ddaann  aakkrraabbnnyyaa  ppeettaannii  bbaawwaanngg  mmeerraahh  ppaaddaa  
ppeemmaakkaaiiaann  ppuuppuukk  ddiiggaammbbaarrkkaann  ddeennggaann  ppeerriibbaahhaassaa  bbeerriikkuutt..  
  ""IIbbaarraatt  nnaassii  ddaann  llaauukk,,  ppeemmaakkaaiiaann  ppuuppuukk  ddaann  ppeessttiissiiddaa  ssuuddaahh  ssaannggaatt  lleekkaatt  ddaallaamm  bbuuddiiddaayyaa  
bbaawwaanngg  mmeerraahh  ddii  BBrreebbeess,,  JJaawwaa  TTeennggaahh..""  IIbbaarraatt  nnaassii  ddaann  llaauukk  ddaappaatt  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  ’’sseessuuaattuu  
yyaanngg  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiippiissaahhkkaann  llaaggii..’’  
  DDeennggaann  ppeerriibbaahhaassaa  yyaanngg  ddiittuulliiss  ddaallaamm  sseebbuuaahh  aarrttiikkeell  ppaaddaa  ssuurraatt  kkaabbaarr  aattaauu  mmaajjaallaahh,,  
sseeoorraanngg  aattaauu  iinnssttaannssii  yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann  aattaauu  yyaanngg  tteerrssiinnddiirr  ttiiddaakk  aakkaann  mmaarraahh  aattaauu  tteerrssiinngggguunngg,,  
kkaarreennaa  iiaa  ssaaddaarr  bbaahhwwaa  ppeerriibbaahhaassaa  yyaanngg  ddiiuuccaappkkaann  oorraanngg  iittuu,,  mmeesskkiippuunn  ddiittuujjuukkaann  uunnttuukk  
mmeenncceellaannyyaa,,  mmeerruuppaakkaann  wwaarriissaann  ttrraaddiissoonnaall  ddaarrii  nneenneekk  mmooyyaanngg  yyaanngg  hhaarruuss  ddiippaattuuhhii..  JJaaddii,,  ddaappaatt  
ddiikkaattaakkaann  bbaahhwwaa  kkeedduudduukkaann  ssii  ppeennuulliiss  aattaauu  ppeennggkkrriittiikk  ddiidduukkuunngg  oolleehh  ttrraaddiissii..  
  
bb..    PPeerriibbaahhaassaa  SSeebbaaggaaii  NNaassiihhaatt  
  PPeerriibbaahhaassaa  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  sseebbaaggaaii  nnaassiihhaatt,,  bbiiaassaannyyaa  ddeennggaann  ppeerrttiimmbbaannggaann,,  bbaahhwwaa  kkaattaa--
kkaattaa  yyaanngg  bbeerrtteerruuss  tteerraanngg  mmuunnggkkiinn  aakkaann  mmeennyyiinngggguunngg  aattaauu  mmeennyyaakkiittii  hhaattii  oorraanngg  yyaanngg  
bbeerrssaannggkkuuttaann..  MMiissaallnnyyaa,,  bbiillaa  hheennddaakk  mmeenneegguurr  sseesseeoorraanngg  yyaanngg  sseellaalluu  rraagguu--rraagguu  ddaallaamm  bbeerrssiikkaapp,,  
tteettaappii  kkiittaa  ttaakkuutt  mmeennyyiinngggguunngg  ppeerraassaaaann  oorraanngg  tteerrsseebbuutt  kkiittaa  ddaappaatt  mmeenngggguunnaakkaann  ppeerriibbaahhaassaa  
jjaannggaann  bbeerrnnaappaass  kkeelluuaarr  bbaaddaann..  PPeerriibbaahhaassaa  iittuu  mmeemmppuunnyyaaii  mmaakknnaa  ’’jjaannggaann  lleebbiihh  ppeerrccaayyaa  
ppeennddaappaatt  oorraanngg  llaaiinn  ddaarriippaaddaa  ppeennddaappaatt  sseennddiirrii..’’    
  AAttaauu  kkaallaauu  hheennddaakk  mmeennaassiihhaattii  sseesseeoorraanngg  aaggaarr  ddaappaatt  mmaannddiirrii,,  bbeerruussaahhaa  sseennddiirrii  ddaann  ttiiddaakk  
tteerrllaalluu  mmeenngghhaarraappkkaann  ppeerrttoolloonnggaann  ddaarrii  oorraanngg  llaaiinn,,  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  ddeennggaann  ppeerriibbaahhaassaa  hhiidduupp  
ttiiddaakk  kkaarreennaa  ddooaa,,  mmaattii  ttiiddaakk  kkaarreennaa  ssuummppaahh..  
  PPeerriibbaahhaassaa  sseebbaaggaaii  nnaassiihhaatt  jjuuggaa  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  wwaattaakk  mmaannuussiiaa..  DDaallaamm  hhaall  iinnii  
ppeerriibbaahhaassaa  ddaappaatt  ddiibbeeddaakkaann  mmeennjjaaddii  dduuaa,,  yyaaiittuu  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  ppoossiittiiff  ddaann  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  nneeggaattiiff..  
  
  YYaanngg  bbeerrssiiffaatt  ppoossiittiiff,,  mmiissaallnnyyaa  sseeppeerrttii  ppeerriibbaahhaassaa  bbeerriikkuutt..  

11))  ppaattaahh  ttoonnggkkaatt  bbeerrjjeemmaanngg,,  ''jjaannggaann  ppuuttuuss  aassaa,,  hhaarruuss  bbeerruussaahhaa  tteerruuss  ddaallaamm  kkeeaaddaaaann  
bbaaggaaiimmaannaappuunn..''  

NNaassiihhaatt  iittuu  ddiibbeerriikkaann  kkeeppaaddaa  sseesseeoorraanngg  aaggaarr  ttiiddaakk  mmuuddaahh  mmeennyyeerraahh  ddaann  bbeerrppuuttuuss  aassaa  
ddaallaamm  mmeennggeejjaarr  sseessuuaattuu  ((mmiissaall  cciittaa--cciittaa))..  
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22))  llaannccaarr  kkaajjii  kkaauumm  ddiiuullaanngg,,  ppaassaarr  jjaallaann  kkaarreennaa  ddiittuurruutt,,  ''kkeeppaannddaaiiaann  aattaauu  kkeemmaahhiirraann  
ddiiddaappaatt  kkaarreennaa  llaattiihhaann..''  

NNaassiihhaatt  iittuu  ddiittuujjuukkaann  kkhhuussuussnnyyaa  ppaaddaa  oorraanngg  yyaanngg  sseeddaanngg  mmeenneemmppuuhh  ppeellaajjaarraann..  UUnnttuukk  
mmeennddaappaattkkaann  hhaassiill  yyaanngg  bbaaiikk  hhaarruuss  bbaannyyaakk  llaattiihhaann..  

33))  kkuuaahh  ssaammaa  ddiihhiirruupp  ssaammbbaall  ssaammaa  ddiiccoolleekk,,  ''ssaammaa--ssaammaa  ddaallaamm  ssuukkaa  ddaann  dduukkaa..''  
AArrttiinnyyaa,,  oorraanngg  aattaauu  ssaahhaabbaatt  yyaanngg  bbaaiikk  iiaallaahh  oorraanngg  yyaanngg  tteettaapp  bbaaiikk  ddeennggaann  kkiittaa,,  ddaallaamm  

ssuukkaa  mmaauuppuunn  dduukkaa..  
44))  mmuullaatt  ssaarriirraa  ttaannssaahh  eelliinngg  llaawwaann  wwaassppaaddaa  ''oorraanngg  ppeerrlluu  mmeelliihhaatt  ddiirrii  sseennddiirrii  sseebbeelluumm  

bbeerrttiinnddaakk  mmeellaakkuukkaann  sseessuuaattuu..''  
DDeennggaann  bbaahhaassaa  yyaanngg  sseeddeerrhhaannaa,,  ppeerriibbaahhaassaa  JJaawwaa  iittuu  bbeerraarrttii  ''ddaallaamm  mmeellaakkuukkaann  ttiinnddaakkaann,,  

oorraanngg  ppeerrlluu  mmeenngguukkuurr  kkeekkuuaattaannnnyyaa  sseennddiirrii,,  aappaakkaahh  mmaammppuu  mmeellaakkuukkaannnnyyaa  ddeennggaann  bbaaiikk..  ''  
  PPeerriibbaahhaassaa  iittuu  bbeerrssiiffaatt  ppoossiittiiff  ddaann  ddaappaatt  ddiijjaaddiikkaann  tteellaaddaann  bbaaggii  mmaannuussiiaa  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  
ddaallaamm  sseettiiaapp  ttiinnddaakkaannnnyyaa..  

55))  jjeemmbbaarr  sseeggaarraannee  ''ssaammuuddrraa  lluuaass''  llaappaanngg  hhaattii  ''ssaabbaarr''  
PPeerriibbaahhaassaa  bbaahhaassaa  JJaawwaa  ddaann  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  tteerrsseebbuutt  mmeemmppuunnyyaaii  mmaakknnaa  yyaanngg  ssaammaa,,  

yyaaiittuu  ssaabbaarr,,  ssaammuuddrraa  lluuaass  bbeerraarrttii  jjuuggaa  ''ssaabbaarr..''  PPeerriibbaahhaassaa  iittuu  bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  nnaassiihhaatt  yyaanngg  
ppoossiittiiff  aaggaarr  mmaannuussiiaa  iittuu  bbeerrssiiffaatt  ppeemmaaaaff  ddaann  ssaabbaarr..  
  

YYaanngg  bbeerrssiiffaatt  nneeggaattiiff  
11))  llaakkssaannaa  kkeerrbbaauu  ddii  mmaannaa  rruummppuutt  hhiijjaauu  ddii  ssaannaa  tteerrkkaamm,,  ''oorraanngg  yyaanngg  mmeelluuppaakkaann  bbaahhaayyaa  

bbiillaa  mmeenneemmuukkaann  sseessuuaattuu  yyaanngg  ddiisseennaannggiinnyyaa..  
SSiikkaapp  mmeelluuppaakkaann  bbaahhaayyaa  hhaannyyaa  uunnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  kkeesseennaannggaann  mmeerruuppaakkaann  ssiikkaapp  yyaanngg  

nneeggaattiiff..  
22))  kkeemmaarraauu  sseettaahhuunn  rruussaakk  oolleehh  hhuujjaann  sseeppaaggii,,  ''kkeebbaajjiikkaann  bbaannyyaakk  hhiillaanngg  oolleehh  kkeessaallaahhaann  

sseennddiirrii..''  
PPeerriibbaahhaassaa  iittuu  mmeemmppuunnyyaaii  mmaakknnaa  oorraanngg  hheennddaakknnyyaa  ddaappaatt  mmeennjjaaggaa  ssiikkaapp  aaggaarr  ttiiddaakk  

mmeemmbbuuaatt  kkeessaallaahhaann..  KKaarreennaa  kkeessaallaahhaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  aakkaann  mmeerruuggiikkaann  ddiirriinnyyaa  sseennddiirrii..  
33))  sseeppeerrttii  kkeerrbbaauu  ddiiccuuccuukk  hhiidduunngg,,  ''oorraanngg  yyaanngg  bbooddoohh  yyaanngg  mmeennuurruutt  ssaajjaa  kkeemmaauuaann  oorraanngg  

llaaiinn..''  
SSiiffaatt  oorraanngg  yyaanngg  sseellaalluu  mmeennuurruutt  kkeemmaauuaann  oorraanngg  llaaiinn  mmeerruuppaakkaann  ssiiffaatt  yyaanngg  nneeggaattiiff..  HHaall  

iittuu  ttiiddaakk  ppaannttaass  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  sseesseeoorraanngg..  OOrraanngg  hhaarruuss  mmeemmppuunnyyaaii  ppeennddiirriiaann  ddaann  ttiiddaakk  hhaarruuss  
sseellaalluu  mmeennggiikkuuttii  kkeemmaauuaann  oorraanngg  llaaiinn..  

44))  ggaajjaahh  aalliinnggaann  tteekkii,,  ''oorraanngg  yyaanngg  ssuukkaa  bbeerrppuurraa--ppuurraa''  
PPeerriibbaahhaassaa  ddaarrii  bbaahhaassaa  JJaawwaa  iittuu  mmeemmppuunnyyaaii  aarrttii  oorraanngg  yyaanngg  llaahhiirrnnyyaa  bbeerrbbeeddaa  ddeennggaann  

bbaattiinnnnyyaa..  OOrraanngg  sseeppeerrttii  iinnii  ttiiddaakk  mmeemmppuunnyyaaii  kkeettuulluussaann  hhaattii,,  ddaann  iinnii  mmeerruuppaakkaann  ssiiffaatt  yyaanngg  
nneeggaattiiff..  

55))  eeyyaanngg--eeyyuunngg  kkaarreeppee,,  ''oorraanngg  yyaanngg  ttiiddaakk  tteettaapp  kkeemmaauuaannnnyyaa''  
PPeerriibbaahhaassaa  ddaallaamm  bbaahhaassaa  JJaawwaa  iittuu  mmeennuunnjjuukkkkaann  oorraanngg  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeemmppuunnyyaaii  kkeemmaauuaann,,  

bbiiaassaannyyaa  oorraanngg  sseeppeerrttii  iinnii  ppeerraagguu..  WWaattaakk  ddaann  ssiiffaatt  ppeerraagguu  mmeerruuppaakkaann  ssiiffaatt  yyaanngg  nneeggaattiiff..  
  
  66))  mmeemmbbuuaanngg  ggaarraamm  kkee  llaauutt  ((bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa))  
    mmeemmbbaawwaa  ggaarraamm  kkee  llaauutt  ((bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  
    nngguuyyaahhii  sseeggaarraa  ((bbaahhaass  JJaawwaa))  
    nnggaawwuurr  uuyyaahh  kkaa  ssaaggaarraa  ((bbaahhaassaa  SSuunnddaa))  
  KKeeeemmppaatt  ppeerriibbaahhaassaa  iittuu  bbeerraassaall  ddaarrii  ttiiggaa  bbaahhaassaa  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  ((bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa,,  JJaawwaa,,  
ddaann  SSuunnddaa)),,  tteettaappii  kkeeeemmppaatt  ppeerriibbaahhaassaa  iittuu  mmeemmppuunnyyaaii  mmaakknnaa  yyaanngg  ssaammaa,,  yyaaiittuu  ’’mmeellaakkuukkaann  
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ppeekkeerrjjaaaann  yyaanngg  ssiiaa--ssiiaa..’’  YYaanngg  ddiimmaakkssuudd  ppeekkeerrjjaaaann  yyaanngg  ssiiaa--ssiiaa  iittuu,,  sseeppeerrttii  mmeemmbbaannttuu  aattaauu  
mmeemmbbeerrii  ppeerrttoolloonnggaann  kkeeppaaddaa  oorraanngg  llaaiinn  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeemmeerrlluukkaann  aattaauu  mmeemmbbeerriikkaann  sseeddeekkaahh  
kkeeppaaddaa  oorraanngg  yyaanngg  kkaayyaa..  PPeekkeerrjjaaaann  sseeppeerrttii  iittuu  mmeerruuppaakkaann  ppeekkeerrjjaaaann  yyaanngg  ssiiffaattnnyyaa  ssiiaa--ssiiaa--ssiiaa  
aattaauu  ttiiddaakk  aaddaa  gguunnaannyyaa..  
  
cc..    PPeerriibbaahhaassaa  SSeebbaaggaaii  AAllaatt  MMeemmuujjii  
  AAccaappkkaallii  ppuullaa  ppeerriibbaahhaassaa  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeemmuujjii  sseesseeoorraanngg..  MMiissaallnnyyaa  uunnttuukk  
mmeenncceerriittaakkaann  kkeeccaannttiikkaann  sseeoorraanngg  ggaaddiiss  bbiiaassaa  ddiigguunnaakkaann  ppaarraassnnyyaa  bbaaggaaii  bbuullaann  eemmppaatt  bbeellaass..  
SSeesseeoorraanngg  yyaanngg  iinnggiinn  mmeemmuujjii  iissttrrii  yyaanngg  tteerraammaatt  ssoolleehh,,  yyaanngg  mmaammppuu  mmeennjjaaggaa  ddiirriinnyyaa  ddaappaatt  
ddiiiibbaarraattkkaann,,  bbaaggaaiikkaann  bbuullaann  ppuurrnnaammaa  ddii  mmaallaamm  ggeellaapp..  
  PPeerriibbaahhaassaa  jjuuggaa  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeemmuujjii  kkeebbaaiikkaann  sseesseeoorraanngg..  KKeebbaaiikkaann  iittuu  ttiiddaakk  hhaannyyaa  
ppaaddaa  ppeerriillaakkuu  ddaann  ssiiffaattnnyyaa,,  tteettaappii  jjuuggaa  ppeerraannggaaii  ddaann  wwaattaakknnyyaa..  OOrraanngg  sseeppeerrttii  iinnii  ddiippuujjii  ddeennggaann  
ppeerriibbaahhaassaa  ((ddaallaamm  bbaahhaassaa  JJaawwaa)),,  mmiissaallnnyyaa  kkaattoonn  cceeppaakkaa  ssaawwaakkuull..  
  UUnnttuukk  mmeemmuujjii  kkeehheebbaattaann  sseeoorraanngg  ppeennddeekkaarr  ddaallaamm  mmeemmaaiinnkkaann  ppeeddaanngg  ddaann  kkeehheebbaattaann  
ppeennddeekkaarr  kkeettiikkaa  mmeennaarriikk  ppeeddaanngg  ddiilluukkiisskkaann  ddeennggaann  ppeerriibbaahhaassaa,,  bbaaggaaii  ttuuppaaii  bbeerrggeelluutt..    
  
dd..    PPeerriibbaahhaassaa  SSeebbaaggaaii  HHuukkuumm  AAddaatt  
  DDii  ssaammppiinngg  ffuunnggssii--ffuunnggssii  tteerrsseebbuutt,,  ppeerriibbaahhaassaa  jjuuggaa  ddaappaatt  tteerrcceerrmmiinn  ddii  ddaallaamm  hhuukkuumm  aaddaatt,,  
kkhhuussuussnnyyaa  hhuukkuumm  aaddaatt  ddii  bbeebbeerraappaa  ddaaeerraahh..  MMiissaallnnyyaa  hhuukkuumm  aaddaatt  ssooaall  ppeemmbbaaggiiaann  wwaarriissaann  ppaaddaa  
wwaakkttuu  sseesseeoorraanngg  mmeenniinnggggaall  dduunniiaa..  OOrraanngg  MMiinnaannggkkaabbaauu  mmeennggeennaall  ttiiggaa  mmaaccaamm  hhaarrttaa,,  ddaann  nnaassiibb  
ttiiaapp  jjeenniiss  hhaarrttaa  iittuu  ddiissiimmppuullkkaann  ddaallaamm  ppeerriibbaahhaassaa  aattaauu  ppeeppaattaahh  kkuunnoo  hhaarraattoo  ddaappaattaann  ttiinnggggaa,,  
hhaarraattoo  ppeemmbbaawwaaaann  ttuurruunn,,  ddaann  hhaarraattoo  mmaarraanngg  ddiiaaggiiee  mmaakkssuudd  ddaarrii  ppeerriibbaahhaassaa  aattaauu  ppeeppaattaahh  kkuunnoo  
iittuu  iiaallaahh  hhaarrttaa  iissttrrii  ttiinnggggaall  uunnttuukk  aannaakk--aannaakknnyyaa,,  ssaauuddaarraa--ssaauuddaarraannyyaa,,  hhaarrttaa  ssuuaammii,,  yyaaiittuu  hhaarrttaa  
yyaanngg  ddiippeerroolleehh  bbeerrssaammaa  sseemmaassaa  hhiidduupp  ddiibbaaggii  aannttaarraa  ssuuaammii  ddaann  iissttrrii..  BBeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  wwaarriissaann  
ppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt  BBaattaakk,,  mmiissaallnnyyaa,,  ddiikkeennaall  ppeerriibbaahhaassaa  jjaakkaa  uuttaanngg  nnii  oonnoo  uuttaanngg  nnii  aannaakk,,  yyaanngg  
aarrttiinnyyaa  uuttaanngg  mmeennddiiaanngg  oorraanngg  ttuuaa  mmeennjjaaddii  uuttaanngg  aannaakk  llaakkii--llaakkii  ((SSiimmppoossiiuumm  BBaahhaassaa  ddaann  HHuukkuumm,,  
11997744))..  
  PPeerriibbaahhaassaa  ddaappaatt  ppuullaa  mmeennjjaaddii  llaannddaassaann  bbaaggii  lleemmbbaaggaa  ddeemmookkrraassii,,  sseeppeerrttii  tteerrcceerrmmiinn  ddaallaamm  
ppeerriibbaahhaassaa  bbuullaatt  aaiirr  oolleehh  ppeemmbbuulluuhh,,  bbuullaatt  kkaattaa  oolleehh  mmuuffaakkaatt..  YYaanngg  aarrttiinnyyaa,,  ""kkaarreennaa  ddiiaaddaakkaann  
ppeerruunnddiinnggaann,,  aakkaann  tteerrddaappaatt  kkaattaa  sseeppaakkaatt..""  CCoonnttoohh  llaaiinn  iiaallaahh  hhiillaanngg  aaddaatt  tteeggaall  mmuuffaakkaatt  yyaanngg  
bbeerraarrttii  ''aaddaatt  bboolleehh  ddiiuubbaahh  ddeennggaann  ppeerrsseettuujjuuaann  kkhhaallaayyaakk  rraammaaii..''  PPeerriibbaahhaassaa  mmeemmppuunnyyaaii  aarrttii  
’’ppeerraattuurraann  ppaaddaa  ssuuaattuu  ddaaeerraahh  iittuu  ddaappaatt  ddiiuubbaahh  aattaass  ppeerrsseettuujjuuaann  ddaarrii  mmaassyyaarraakkaatt  ppeenndduukkuunnggnnyyaa..’’    
  TTaallii  jjaannggaann  ppuuttuuss,,  kkaaiittaann  jjaannggaann  sseerrkkaahh,,  ''jjiikkaa  mmeennyyeelleessaaiikkaann  ssuuaattuu  ppeerrkkaarraa  hheennddaakkllaahh  
ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  sseeaaddiill--aaddiillnnyyaa,,  ssuuppaayyaa  kkeedduuaa  bbeellaahh  ppiihhaakk  ddaappaatt  mmeenneerriimmaa..''  PPeerriibbaahhaassaa  iinnii  
sseellaaiinn  sseebbaaggaaii  hhuukkuumm  aaddaatt,,  jjuuggaa  bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  nnaassiihhaatt  kkeeppaaddaa  hhaakkiimm  aattaauu  ppeennggaammbbiill  
kkeeppuuttuussaann  aaggaarr  bbeerrssiikkaapp  aaddiill..  
  BBeerrtteettaannggggaa  nnaaiikk  bbeerrjjuunnjjuunngg  ttuurruunn,,  ''ttiiaapp  lleemmbbaaggaa  aattaauu  ppeekkeerrjjaaaann  ddeennggaann  ppeerraattuurraann  nnaaiikk  
ttuurruunn  sseessuuaaii  jjeennjjaanngg..''  PPeerriibbaahhaassaa  iinnii  mmeerruuppaakkaann  hhuukkuumm  aaddaatt  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  ssuuaattuu  
lleemmbbaaggaa  aattaauu  ppeekkeerrjjaaaann  iittuu  mmeemmppuunnyyaaii  jjeennjjaanngg  aattaauu  ttiinnggkkaattaann  ((bbiirrookkrraassii))..  JJeennjjaanngg  ddaallaamm  
ppeerriibbaahhaassaa  iinnii  bbeerraarrttii  ’’ttaannggggaa..’’  
  DDeessaa  mmaawwaa  ccaarraa,,  nneeggaarraa  mmaawwaa  ttaattaa,,  ''sseettiiaapp  ddaaeerraahh//wwiillaayyaahh  mmeemmppuunnyyaaii  aattuurraannnnyyaa  
sseennddiirrii..''  PPeerriibbaahhaassaa  iittuu  bbeerraassaall  ddaarrii  bbaahhaassaa  JJaawwaa  yyaanngg  ddaappaatt  ddiimmaakknnaaii  bbaahhwwaa  sseettiiaapp  wwiillaayyaahh  aattaauu  
ddaaeerraahh  iittuu  mmeemmppuunnyyaaii  aattuurraannnnyyaa  sseennddiirrii  yyaanngg  hhaarruuss  ddiikkeettaahhuuii  ddaann  ddiittaaaattii  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt  
ppeenndduukkuunnggnnyyaa,,  ddaann  ppeennddaattaanngg..  
  RRuukkuunn  aaggaawwee  ssaannttoossaa,,  ccrraahh  aaggaawwee  bbuubbrraahh,,  ''kkeerruukkuunnaann  mmeemmbbuuaatt  kkeeddaammaaiiaann,,  cceerraaii  
mmeemmbbuuaatt  kkeerruussaakkaann..''  PPeerriibbaahhaassaa  iinnii  mmeemmppuunnyyaaii  mmaakknnaa  bbaahhwwaa  kkeerruukkuunnaann  aannttaarraa  mmaassyyaarraakkaatt  
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ppaaddaa  uummuummnnyyaa  aakkaann  mmeemmbbaawwaa  kkeeddaammaaiiaann  ppaaddaa  ssuuaattuu  mmaassyyaarraakkaatt  ddaann  ppeerrtteennggkkaarraann  aattaauu  
ppeerrsseelliissiihhaann  ddaallaamm  ssuuaattuu  mmaassyyaarraakkaatt  aakkaann  mmeemmbbaawwaa  kkeehhaannccuurraann..  
  
33..    PPeennuuttuupp  
  HHaall  tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass  hhaannyyaa  sseebbaaggiiaann  ddaarrii  ffuunnggssii  ddaann  kkeebbeerraaddaaaann  ppeerriibbaahhaassaa..  SSeebbaaggaaii  
bbaahhaassaa  yyaanngg  ssuuddaahh  tteerraaddaatt  ppeerriibbaahhaassaa  jjuuggaa  ddaappaatt  bbeerrssiiffaatt  iinnffoorrmmaattiiff  ddaann  eedduukkaattiiff  yyaanngg  
ddiihhaarraappkkaann  ddaappaatt  mmeemmuuppuukk  jjiiwwaa  yyaanngg  bbeerrkkeepprriibbaaddiiaann  ddeennggaann  mmeemmbbiinnaa  wwaattaakk  aannggggoottaa  
mmaassyyaarraakkaatt..    
  PPeerriibbaahhaassaa  mmeerruuppaakkaann  aallaatt  kkoommuunniikkaassii  aannttaarraa  mmaassyyaarraakkaatt..  PPeerriibbaahhaassaa  ddaappaatt  
mmeenngguunnggkkaappkkaann  mmaakkssuudd  ppeemmbbiiccaarraa  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  kkaattaa--kkaattaa  aattaauu  kkaalliimmaatt  yyaanngg  tteeppaatt..  
  PPeerriibbaahhaassaa  bbeerrkkaaiittaann  eerraatt  ddeennggaann  ppeerrllaakkuuaann  mmaannuussiiaa  ddaann  lleebbiihh  sseerriinngg  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  
mmeennuunnjjuukkkkaann  ppeerriillaakkuu  mmaannuussiiaa  ppaaddaa  uummuummnnyyaa..  PPeerriibbaahhaassaa  bbeerrssiiffaatt  uunniivveerrssaall  ddaann  ddiimmiilliikkii  oolleehh  
sseettiiaapp  bbaannggssaa..  
  PPeerriibbaahhaassaa  iittuu  mmeerruummuusskkaann  nniillaaii--nniillaaii  eettiiss  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ppaaddaa  aaddaatt  iissttiiaaddaatt  bbaannggssaa  iinnii..  
NNiillaaii--nniillaaii  iittuu,,  mmeesskkiippuunn  mmuunnggkkiinn  sseebbaaggiiaann  tteellaahh  kkeehhiillaannggaann  ddaayyaa  llaakkuunnyyaa,,  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  
ppeerrbbeennddaahhaarraaaann  bbuuddaayyaa  yyaanngg  ppeerrlluu  ddiippeellaajjaarrii  ddaann  ddiiaammaallkkaann  sseeppaannjjaanngg  mmaassiihh  ddaappaatt  ddiigguunnaakkaann,,  
mmiissaallnnyyaa  ddaallaamm  uussaahhaa  mmeenneemmuukkaann  nniillaaii--nniillaaii  uunniivveerrssaall  ssee--IInnddoonneessiiaa..  
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