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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
NOMOR  17  TAHUN 2001 

 
TENTANG 

  
RREETTRRIIBBUUSSII  IIZZIINN  TTRRAAYYEEKK  //  IIZZIINN  OOPPEERRAASSII  DDAANN  PPEENNYYEELLEENNGGGGAARRAAAANN  AANNGGKKUUTTAANN    

DDII  JJAALLAANN  DDEENNGGAANN  KKEENNDDAARRAAAANN  UUMMUUMM  
DDII  KKAABBUUPPAATTEENN  MMAAGGEELLAANNGG  

  
  

DDEENNGGAANN  RRAAKKHHMMAATT  TTUUHHAANN  YYAANNGG  MMAAHHAA  EESSAA  
  

BBUUPPAATTII  MMAAGGEELLAANNGG  
                  
  
  
MMeenniimmbbaanngg    ::  aa..  bbaahhwwaa  ddaallaamm  rraannggkkaa  uussaahhaa  mmeemmppeerrllaannccaarr    ttrraannssppoorrttaassii  aarruuss    ppeennuummppaanngg    

ddaann  mmeennjjaaggaa    kkeetteerrttiibbaann,,    kkeeaammaannaann  llaalluu  lliinnttaass  ddiijjaallaann  sseerrttaa  uunnttuukk  
mmeennjjaaggaa  kkeesseellaammaattaann  ppeennuummppaanngg    ddaann  jjuuggaa  mmeenncceeggaahh  ppeerrssaaiinnggaann  yyaanngg    
ttiiddaakk  sseehhaatt  ddiiaannttaarraa  sseessaammaa  ppeenngguussaahhaa  aannggkkuuttaann    ppeennuummppaanngg  uummuumm    
yyaanngg    ppeennggooppeerraassiiaannnnyyaa    ddiiaattuurr    ddaallaamm    ttrraayyeekk    tteettaapp    ddaann  tteerraattuurr  mmaauuppuunn  
ttiiddaakk  ddaallaamm  ttrraayyeekk  ;;    

                  
    bb..  bbaahhwwaa      ppeennggooppeerraassiiaann      aannggkkuuttaann      ppeennuummppaanngg      uummuumm  ddiimmaakkssuudd    bbuuttiirr    

aa  ddiiaattaass,,    ddiittaattaa    ddaallaamm    bbeebbeerraappaa    jjaarriinnggaann    ttrraayyeekk    sseeddaannggkkaann  jjuummllaahh    
kkeennddaarraaaann    yyaanngg  mmeellaayyaannii  ppaaddaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  jjaalluurr  ttrraayyeekk  ddiitteettaappkkaann  
mmeennuurruutt    aazzaass    kkeesseeiimmbbaannggaann  aannttaarraa    ppeerrmmiinnttaaaann    ddaann  ppeennaawwaarraann  jjaassaa  
yyaanngg  ddiisseeddiiaakkaann  ;;  

                  
    cc..  bbaahhwwaa    RReettrriibbuussii    IIzziinn  TTrraayyeekk  //    IIzziinn    OOppeerraassii    ddaann  PPeennyyeelleennggggaarraaaann  

AAnnggkkuuttaann  ddii  JJaallaann  ddeennggaann    KKeennddaarraaaann  UUmmuumm      mmeerruuppaakkaann    ssaallaahh  ssaattuu  
ssuummbbeerr  kkoonnttrriibbuussii    ppeennddaappaattaann  DDaaeerraahh      yyaanngg      ddaappaatt  mmeennuunnjjaanngg      
kkeellaannccaarraann      ppeellaakkssaannaaaann      ppeemmeerriinnttaahhaann  ddaann  ppeemmbbaanngguunnaann  ddii  KKaabbuuppaatteenn  
MMaaggeellaanngg        

                  
    dd..    bbaahhwwaa  sseehhuubbuunnggaann  ddeennggaann  hhaall--hhaall  tteerrsseebbuutt  bbuuttiirr  aa    ,,  bb    ddaann  cc  ddiiaattaass  ,,  

mmaakkaa  ddiippaannddaanngg    ppeerrlluu    mmeenneettaappkkaann  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh      KKaabbuuppaatteenn  
MMaaggeellaanngg  tteennttaanngg  PPeennyyeelleennggggaarraaaann  AAnnggkkuuttaann  ddii  JJaallaann  ddeennggaann  KKeennddaarraaaann  
UUmmuumm  ddaann  RReettrriibbuussii  IIzziinn  TTrraayyeekk  //  IIzziinn  OOppeerraassii..  

                  
  
  
MMeennggiinnggaatt    ::  11..  UUnnddaanngg--uunnddaanngg    NNoommoorr    1133  TTaahhuunn  11995500    JJiiss    PPeerraattuurraann  PPeemmeerriinnttaahh    

NNoommoorr  3322  TTaahhuunn  11995500    tteennttaanngg    PPaarraattuurraann  DDaaeerraahh    KKaabbuuppaatteenn    ddaallaamm  
LLiinnggkkuunnggaann    PPrrooppiinnssii    JJaawwaa  TTeennggaahh  ((  BBeerriittaa  NNeeggaarraa  TTaahhuunn  11995500  ))  ddaann      
PPeerraattuurraann  PPeemmeerriinnttaahh    NNoommoorr  2211  TTaahhuunn  11998822  tteennttaanngg    PPeemmiinnddaahhaann  
IIbbuukkoottaa    KKaabbuuppaatteenn  DDaaeerraahh  TTiinnggkkaatt  IIII  MMaaggeellaanngg    ddaarrii  WWiillaayyaahh    KKoottaammaaddiiaa    
DDaaeerraahh  TTiinnggkkaatt  IIII    MMaaggeellaanngg    kkee  KKeeccaammaattaann    MMuunnggkkiidd    ddii    WWiillaayyaahh    
KKaabbuuppaatteenn      DDaaeerraahh  TTiinnggkkaatt    IIII    MMaaggeellaanngg  ((  LLeemmbbaarraann    NNeeggaarraa      RReeppuubblliikk  
IInnddoonneessiiaa  TTaahhuunn  11998822  NNoommoorr  3366  ))  ;;  

                  
22..  UUnnddaanngg--uunnddaanngg    NNoommoorr    1133  TTaahhuunn  11998800    tteennttaanngg    JJaallaann                                

((LLeemmbbaarraann    NNeeggaarraa    TTaahhuunn    11998800    NNoommoorr  8833,,  TTaammbbaahhaann    LLeemmbbaarraann  
NNeeggaarraa  NNoommoorr  33118866  ))  ;;  
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    33..  UUnnddaanngg--uunnddaanngg    NNoommoorr    1144  TTaahhuunn    11999922    tteennttaanngg    LLaalluu  LLiinnttaass    ddaann  
AAnnggkkuuttaann  JJaallaann  ((  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa    TTaahhuunn  11999922    NNoommoorr    4499,,    TTaammbbaahhaann    
LLeemmbbaarraann    NNeeggaarraa    NNoommoorr      33118800  ))  ;;  

    44..  UUnnddaanngg--uunnddaanngg      NNoommoorr      2222      TTaahhuunn      11999999      tteennttaanngg  PPeemmeerriinnttaahhaann    
DDaaeerraahh  ((  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa    TTaahhuunn    11999999  NNoommoorr  6600,,  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  
NNeeggaarraa  NNoommoorr  33884488  ))  ;;  

    55..  UUnnddaanngg--uunnddaanngg      RReeppuubblliikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr    3344    TTaahhuunn  22000000  tteennttaanngg  
PPeerruubbaahhaann  AAttaass  UUnnddaanngg--uunnddaanngg    RReeppuubblliikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  1188  TTaahhuunn  
11999977  tteennttaanngg  PPaajjaakk    DDaaeerraahh  ddaann    RReettrriibbuussii    DDaaeerraahh  ((  LLeemmbbaarraann    NNeeggaarraa    
RReeppuubblliikk  IInnddoonneessiiaa    TTaahhuunn  22000000  NNoommoorr  224466,,  TTaammbbaahhaann    LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  
RReeppuubblliikk  IInnddoonneessiiaa  NNoommoorr  44004488  ))  ;;  

66..  PPeerraattuurraann    PPeemmeerriinnttaahh    NNoommoorr  2266  TTaahhuunn  11998855    tteennttaanngg  JJaallaann  ((TTaammbbaahhaann  
LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  TTaahhuunn  33229933));;  

77..  PPeerraattuurraann    PPeemmeerriinnttaahh  NNoommoorr  4411  TTaahhuunn    11999933    tteennttaanngg  AAnnggkkuuttaann    JJaallaann          
((  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  TTaahhuunn  11999933    NNoommoorr  5599..  TTaammbbaahhaann  LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  
NNoommoorr  33552277  ))  ;;  

88..  PPeerraattuurraann    PPeemmeerriinnttaahh  NNoommoorr  4422  TTaahhuunn    11999933    tteennttaanngg  PPrraassaarraannaa    ddaann  
SSaarraannaa  LLaalluu  LLiinnttaass  JJaallaann  ((    LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa    TTaahhuunn    11999933    NNoommoorr    6633..    
TTaammbbaahhaann    LLeemmbbaarraann  NNeeggaarraa  NNoommoorr  33552299  ))  ;;  

99..  PPeerraattuurraann      DDaaeerraahh      KKaabbuuppaatteenn    DDaaeerraahh    TTiinnggkkaatt    IIII  MMaaggeellaanngg  NNoommoorr  88  
TTaahhuunn  11998866  tteennttaanngg  PPeemmbbeerriiaann    iizziinn  MMeennddiirriikkaann        PPeerruussaahhaaaann      AAnnggkkuuttaann      
ddii        WWiillaayyaahh  KKaabbuuppaatteenn  MMaaggeellaanngg  ;;  

1100..  PPeerraattuurraann    DDaaeerraahh      KKaabbuuppaatteenn      DDaaeerraahh    TTiinnggkkaatt    IIII  MMaaggeellaanngg    NNoommoorr    1100  
TTaahhuunn    11999922    tteennttaanngg    RReettrriibbuussii  TTeerrmmiinnaall  PPeennuummppaanngg;;    

1111..  PPeerraattuurraann      DDaaeerraahh    KKaabbuuppaatteenn    DDaaeerraahh    TTiinnggkkaatt      IIII    MMaaggeellaanngg    NNoommoorr    55    
TTaahhuunn    11999988    tteennttaanngg      PPeennyyiiddiikk    PPeeggaawwaaii    NNeeggeerrii    SSiippiill    ddii    LLiinnggkkuunnggaann      
PPeemmeerriinnttaahh  DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  MMaaggeellaanngg  ;;    

1122..  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  MMaaggeellaanngg  NNoommoorr  1199    TTaahhuunn  22000000    tteennttaanngg  
PPeemmbbeennttuukkaann,,  KKeedduudduukkaann,,  TTuuggaass    PPookkookk,,  FFuunnggssii    ddaann    SSttrruukkttuurr    OOrrggaanniissaassii    
LLeemmbbaaggaa      TTeekknniiss  DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  MMaaggeellaanngg  ;;  

1133..  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  MMaaggeellaanngg  NNoommoorr  2200    TTaahhuunn  22000000  tteennttaanngg  
PPeemmbbeennttuukkaann  ,,KKeedduudduukkaann  ,,  TTuuggaass  PPookkookk  ,,  FFuunnggssii  ddaann  SSttrruukkttuurr  OOrrggaanniissaassii  
DDiinnaass  DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  MMaaggeellaanngg  ..      

                  
                  

DDeennggaann  PPeerrsseettuujjuuaann  
  

DDEEWWAANN  PPEERRWWAAKKIILLAANN  RRAAKKYYAATT  DDAAEERRAAHH  KKAABBUUPPAATTEENN  MMAAGGEELLAANNGG  
  

                  
                  

MM  EE  MM  UU  TT  UU  SS  KK  AA  NN  
                  
MMeenneettaappkkaann      ::    PPEERRAATTUURRAANN  DDAAEERRAAHH  KKAABBUUPPAATTEENN  MMAAGGEELLAANNGG      TTEENNTTAANNGG    RREETTRRIIBBUUSSII      IIZZIINN      

TTRRAAYYEEKK    //    IIZZIINN      OOPPEERRAASSII      DDAANN  PPEENNYYEELLEENNGGGGAARRAAAANN  AANNGGKKUUTTAANN  DDII  JJAALLAANN  
DDEENNGGAANN  KKEENNDDAARRAAAANN  UUMMUUMM  DDII  KKAABBUUPPAATTEENN  MMAAGGEELLAANNGG..    

                  
                  
  
  

BB  AA  BB    II  
  

KKEETTEENNTTUUAANN  UUMMUUMM  
                                  

PPaassaall    11  
                  
DDaallaamm  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii  yyaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  ::  
                  
aa..    DDaaeerraahh  aaddaallaahh  DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  MMaaggeellaanngg..  
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bb..    PPeemmeerriinnttaahh      DDaaeerraahh      aaddaallaahh      PPeemmeerriinnttaahh  KKaabbuuppaatteenn  MMaaggeellaanngg..  

cc..    BBuuppaattii  aaddaallaahh  BBuuppaattii  MMaaggeellaanngg..  

dd..    KKaannttoorr      PPeerrhhuubbuunnggaann    aaddaallaahh    KKaannttoorr    PPeerrhhuubbuunnggaann      KKaabbuuppaatteenn    MMaaggeellaanngg..  

ee..    KKeeppaallaa  KKaannttoorr  aaddaallaahh  KKeeppaallaa  KKaannttoorr  PPeerrhhuubbuunnggaann  ..  

ff..    KKeennddaarraaaann    BBeerrmmoottoorr    aaddaallaahh    kkeennddaarraaaann  yyaanngg    ddiiggeerraakkkkaann    oolleehh  ppeerraallaattaann  tteekknniikk  yyaanngg  bbeerraaddaa  ppaaddaa  
kkeennddaarraaaann  iittuu..  

gg..    KKeennddaarraaaann      UUmmuumm      aaddaallaahh    sseettiiaapp    kkeennddaarraaaann    bbeerrmmoottoorr      yyaanngg    ddiisseeddiiaakkaann  uunnttuukk  ddiigguunnaakkaann  oolleehh  
uummuumm  ddeennggaann  ddiippuunngguutt  bbaayyaarraann..  

hh..    AAnnggkkuuttaann  aaddaallaahh    ppeemmiinnddaahhaann  oorraanngg  ddaann    aattaauu  bbaarraanngg  ddaarrii  ssuuaattuu  tteemmppaatt  kkeetteemmppaatt  llaaiinn  ddeennggaann  
mmeenngggguunnaakkaann  kkeennddaarraaaann..    

ii..    MMoobbiill      PPeennuummppaanngg    aaddaallaahh    sseettiiaapp    kkeennddaarraaaann    bbeerrmmoottoorr      yyaanngg  ddiilleennggkkaappii  sseebbaannyyaakk--bbaannyyaakknnyyaa  88  
((ddeellaappaann))  tteemmppaatt  dduudduukk    ttiiddaakk  tteerrmmaassuukk    tteemmppaatt    dduudduukk  ppeennggeemmuuddii,,  bbaaiikk  ddeennggaann    mmaauuppuunn    ttaannppaa  
ppeerrlleennggkkaappaann  ppeennggaannggkkuuttaann  bbaaggaassii..  

jj..    MMoobbiill    BBuuss  aaddaallaahh  sseettiiaapp  kkeennddaarraaaann  bbeerrmmoottoorr    yyaanngg    ddiilleennggkkaappii  lleebbiihh    ddaarrii  88  ((  ddeellaappaann  ))  tteemmppaatt  
dduudduukk  ttiiddaakk  tteerrmmaassuukk    tteemmppaatt  dduudduukk    ppeennggeemmuuddii      bbaaiikk    ddeennggaann    mmaauuppuunn      ttaannppaa    ppeerrlleennggkkaappaann  
ppeennggaannggkkuuttaann    bbaaggaassii..  

kk..    MMoobbiill    BBaarraanngg    aaddaallaahh  sseettiiaapp  kkeennddaarraaaann  bbeerrmmoottoorr    sseellaaiinn    ddaarrii  mmoobbiill    ppeennuummppaanngg,,    mmoobbiill    bbuuss,,    
sseeppeeddaa    mmoottoorr    ddaann    kkeennddaarraaaann    kkhhuussuuss..  

ll..    AAnnggkkuuttaann    PPeeddeessaaaann  aaddaallaahh  aannggkkuuttaann  ddaarrii  ssaattuu  tteemmppaatt    kkeetteemmppaatt  llaaiinn    ddaallaamm  ssaattuu  ddaaeerraahh  
KKaabbuuppaatteenn  ddeennggaann  mmeemmppeerrgguunnaakkaann    mmoobbiill  BBuuss    UUmmuumm  ddaann  mmoobbiill  ppeennuummppaanngg  uummuumm  yyaanngg  tteerriikkaatt  
ddaallaamm    ttrraayyeekk  tteettaapp  ddaann  tteerraattuurr..  

mm..    AAnnggkkuuttaann    PPeerrbbaattaassaann  aaddaallaahh  aannggkkuuttaann  ppeeddeessaaaann    yyaanngg    mmeellaayyaannii  dduuaa      kkaawwaassaann    ppeeddeessaaaann    yyaanngg    
bbeerrbbaattaassaann    ppaaddaa    dduuaa      ddaaeerraahh    kkaabbuuppaatteenn  aattaauu  pprrooppiinnssii..  

nn..    TTrraayyeekk    aaddaallaahh  lliinnttaassaann  kkeennddaarraaaann  uummuumm  uunnttuukk    ppeellaayyaannaann    jjaassaa  aannggkkuuttaann    oorraanngg    ddeennggaann    mmoobbiill    
bbuuss,,      mmoobbiill    ppeennuummppaanngg      ddaann    aannggkkuuttaann  kkhhuussuuss    yyaanngg    mmeemmppuunnyyaaii  aassaall    ddaann  ttuujjuuaann    ppeerrjjaallaannaann  
tteettaapp,,          lliinnttaassaann    tteettaapp    ddaann    jjaaddwwaall    tteettaapp    mmaauuppuunn      ttiiddaakk  bbeerrjjaaddwwaall  ddaallaamm  wwiillaayyaahh  ddaaeerraahh..  

oo..    IIzziinn    TTrraayyeekk    aaddaallaahh    iizziinn  uunnttuukk    mmeennggaannggkkuutt    ppeennuummppaanngg    uummuumm  ddeennggaann  mmoobbii  bbuuss  ddaann  aattaauu    mmoobbiill  
ppeennuummppaanngg  uummuumm  ppaaddaa    jjaarriinnggaann  ttrraayyeekk..  

pp..    IIzziinn      OOppeerraassii      aaddaallaahh      iizziinn      uunnttuukk      mmeellaakkuukkaann      kkeeggiiaattaann  ppeennggaannggkkuuttaann  ddeennggaann  kkeennddaarraaaann  uummuumm..  

qq..    JJaarriinnggaann    TTrraayyeekk    aaddaallaahh  kkuummppuullaann  ddaarrii  ttrraayyeekk  --    ttrraayyeekk    yyaanngg  mmeennjjaaddii  ssaattuu  kkeessaattuuaann  jjaarriinnggaann  
ppeellaayyaannaann  aannggkkuuttaann  oorraanngg..  

rr..    TTrraayyeekk    tteettaapp    ddaann    tteerraattuurr  aaddaallaahh    ppeellaayyaannaann    aannggkkuuttaann    yyaanngg  ddiillaakkuukkaann    ddaallaamm    jjaarriinnggaann  ttrraayyeekk  
sseeccaarraa    tteettaapp    ddaann    tteerraattuurr  ddeennggaann  jjaaddwwaall  tteettaapp  aattaauu  ttiiddaakk  bbeerrjjaaddwwaall..  

ss..    KKaarrttuu    PPeennggaawwaassaann    yyaanngg    sseellaannjjuuttnnyyaa    ddiissiinnggkkaatt      KKPP      aaddaallaahh  ttuurruunnaann  ddaarrii  KKeeppuuttuussaann  IIzziinn  TTrraayyeekk  
bbaaggii  sseettiiaapp  kkeennddaarraaaann  yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann..  

tt..    RReettrriibbuussii    aaddaallaahh    mmeerruuppaakkaann  ppeemmbbaayyaarraann  aattaass    ppeemmbbeerriiaann    iizziinn  kkeeppaaddaa    oorraanngg  pprriibbaaddii  aattaauu  bbaaddaann  
uunnttuukk  mmeennyyeeddiiaakkaann    ppeellaayyaannaann  aannggkkuuttaann    ppeennuummppaanngg    uummuumm    ppaaddaa  ssuuaattuu    aattaauu    bbeebbeerraappaa    ttrraayyeekk  
tteerrtteennttuu  ddaallaamm  wwiillaayyaahh  tteerrtteennttuu..  

uu..    WWaajjiibb    RReettrriibbuussii    oorraanngg    pprriibbaaddii    aattaauu    bbaaddaann    yyaanngg      mmeennuurruutt  ppeerraattuurraann      ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann    
rreettrriibbuussii    ddiiwwaajjiibbkkaann      uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann      ppeemmbbaayyaarraann    rreettrriibbuussii    tteerrmmaassuukk      ppeemmuunngguutt      aattaauu    
ppeemmoottoonngg  rreettrriibbuussii  tteerrtteennttuu..  

vv..    SSuurraatt    KKeetteettaappaann  RReettrriibbuussii  DDaaeerraahh  yyaanngg  sseellaannjjuuttnnyyaa    ddiissiinnggkkaatt  SSKKRRDD    aaddaallaahh  ssuurraatt  kkeeppuuttuussaann  yyaanngg  
mmeenneennttuukkaann  bbeessaarrnnyyaa    jjuummllaahh  rreettrriibbuussii..  
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ww..    SSuurraatt      PPeemmbbeerriittaahhuuaann    RReettrriibbuussii    DDaaeerraahh      yyaanngg      sseellaannjjuuttnnyyaa  ddiissiinnggkkaatt    SSPPTTRRDD    aaddaallaahh    ssuurraatt    yyaanngg    
ddiigguunnaakkaann    oolleehh    wwaajjiibb  rreettrriibbuussii    uunnttuukk  mmeellaappoorrkkaann  ppeerrhhiittuunnggaann  ddaann    ppeemmbbaayyaarraann    yyaanngg  tteerrhhuuttaanngg  
mmeennuurruutt  ppeerraattuurraann  rreettrriibbuussii..  

xx..    SSuurraatt    TTaaggiihhaann    RReettrriibbuussii  DDaaeerraahh  yyaanngg    sseellaannjjuuttnnyyaa    ddiissiinnggkkaatt  SSTTRRDD  aaddaallaahh  ssuurraatt  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  
ttaaggiihhaann  rreettrriibbuussii  ddaann    aattaauu  ssaannkkssii  aaddmmiinniissttrraassii  bbeerruuppaa  bbuunnggaa  ddaann  aattaauu  ddeennddaa..  

yy..    SSuurraatt  SSeettoorraann    RReettrriibbuussii    DDaaeerraahh  yyaanngg    sseellaannjjuuttnnyyaa    ddiissiinnggkkaatt  SSSSRRDD    aaddaallaahh    ssuurraatt    yyaanngg    ddiigguunnaakkaann      
oolleehh    wwaajjiibb    rreettrriibbuussii  uunnttuukk    mmeellaakkuukkaann    ppeemmbbaayyaarraann  aattaauu  ppeennyyeettoorraann    rreettrriibbuussii    yyaanngg  tteerrhhuuttaanngg    kkee  
KKaass  DDaaeerraahh  aattaauu  kkee  tteemmppaatt  ppeemmbbaayyaarraann  llaaiinn    yyaanngg  ddiitteettaappkkaann  oolleehh  BBuuppaattii..  

zz..    SSuurraatt    KKeetteetteettaappaann      RReettrriibbuussii      DDaaeerraahh      LLeebbiihh      BBaayyaarr    yyaanngg  sseellaannjjuuttnnyyaa    ddiissiinnggkkaatt    SSKKRRDDLLBB  aaddaallaahh    
SSuurraatt    KKeeppuuttuussaann    yyaanngg  mmeenneennttuukkaann    jjuummllaahh    kkeelleebbiihhaann    ppeemmbbaayyaarraann    rreettrriibbuussii      kkaarreennaa  jjuummllaahh  
kkrreeddiitt  rreettrriibbuussii  lleebbiihh  bbeessaarr  ddaarrii  ppaaddaa  rreettrriibbuussii    yyaanngg  tteerrhhuuttaanngg  aattaauu  ttiiddaakk  sseehhaarruussnnyyaa  tteerrhhuuttaanngg..            

aaaa..  SSuurraatt    KKeetteettaappaann  RReettrriibbuussii  DDaaeerraahh  KKuurraanngg  BBaayyaarr  TTaammbbaahhaann    yyaanngg  sseellaannjjuuttnnyyaa    ddiissiinnggkkaatt    SSKKRRDDKKBBTT  
aaddaallaahh  ssuurraatt    kkeeppuuttuussaann    yyaanngg  mmeenneennttuukkaann  ttaammbbaahhaann  aattaauu    jjuummllaahh    rreettrriibbuussii  ddaaeerraahh  yyaanngg  tteellaahh  
ddiitteettaappkkaann..  

aabb..  PPeerrhhiittuunnggaann    rreettrriibbuussii    ddaaeerraahh    aaddaallaahh      ppeerriinncciiaann      bbeessaarrnnyyaa  rreettrriibbuussii  yyaanngg  hhaarruuss  ddiibbaayyaarr  oolleehh  wwaajjiibb  
rreettrriibbuussii  bbaaiikk    ppookkookk  rreettrriibbuussii,,  bbuunnggaa    kkeekkuurraannggaann    ppeemmbbaayyaarraann  rreettrriibbuussii,,  kkeelleebbiihhaann  ppeemmbbaayyaarraann  
rreettrriibbuussii  mmaauuppuunn  ssaannkkssii  aaddmmiinniissttrraassii..  

aacc..  PPeemmbbaayyaarraann    rreettrriibbuussii  ddaaeerraahh  aaddaallaahh    bbeessaarrnnyyaa  kkeewwaajjiibbaann    yyaanngg  hhaarruuss    ddiippeennuuhhii  oolleehh  wwaajjiibb  rreettrriibbuussii  
sseessuuaaii  ddeennggaann    SSKKRRDD    ddaann  SSTTRRDD    kkee  KKaass  DDaaeerraahh  aattaauu  kkeetteemmppaatt  llaaiinn  yyaanngg    ddiittuunnjjuukk    ddeennggaann  bbaattaass  
wwaakkttuu  yyaanngg  tteellaahh  ddiitteennttuukkaann..  

aadd..  HHuuttaanngg  RReettrriibbuussii  aaddaallaahh  ssiissaa  hhuuttaanngg  rreettrriibbuussii  aattaass  nnaammaa  wwaajjiibb  rreettrriibbuussii  yyaanngg  tteerrccaannttuumm  ppaaddaa  SSTTRRDD,,  
SSKKRRDDKKBB  aattaauu  SSKKRRDDKKBBTT    yyaanngg  bbeelluumm  kkeeddaalluuwwaarrssaa  ddaann  rreettrriibbuussii  llaaiinnnnyyaa  yyaanngg  mmaassiihh  tteerrhhuuttaanngg..  

                  
BBAABB      IIII  

  
AANNGGKKUUTTAANN  DDAALLAAMM  TTRRAAYYEEKK  TTEETTAAPP  DDAANN  TTEERRAATTUURR  

  
PPaassaall    22  

                  
((11))    UUnnttuukk    ppeellaayyaannaann  aannggkkuuttaann  oorraanngg  ddeennggaann  kkeennddaarraaaann  uummuumm    ddaallaamm  ttrraayyeekk  tteettaapp  ddaann  tteerraattuurr  

ddiillaakkssaannaakkaann  ddaallaamm  jjaarriinnggaann  ttrraayyeekk;;        
                  
((22))    JJaarriinnggaann  ttrraayyeekk  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  ppaassaall  iinnii  aaddaallaahh    ttrraayyeekk  PPeerrddeessaaaaaann  yyaanngg  

ddiiaattuurr  ddaann  ddiitteettaappkkaann    ddeennggaann  KKeeppuuttuussaann  BBuuppaattii  ;;  
  
((33))  PPeenneettaappaann    kkeebbuuttuuhhaann    aannggkkuuttaann    sseebbaaggaaiimmaannaa    ddiimmaakkssuudd      ppaaddaa  aayyaatt    ((11))    ppaassaall    iinnii    ddiitteettaappkkaann    

oolleehh    BBuuppaattii    aattaass    hhaassiill  ppeerrhhiittuunnggaann      //      ssuurrvveeyy    yyaanngg    ddiillaakkssaannaakkaann      oolleehh      KKaannttoorr    PPeerrhhuubbuunnggaann  
bbeerrssaammaa  ddeennggaann  IInnssttaannssii  tteerrkkaaiitt  ..  

                  
  

PPaassaall    33  
                  
SSeettiiaapp  kkeennddaarraaaann  uunnttuukk  aannggkkuuttaann  oorraanngg  hhaarruuss  mmeemmeennuuhhii  ppeerrssyyaarraattaann  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt  ::  
                  
aa..    BBeerrbbeennttuukk    mmoobbiill  ppeennuummppaanngg  ddaann  mmoobbiill  bbuuss  ddeennggaann  wwaarrnnaa    sseessuuaaii  ddeennggaann  jjaalluurr  ttrraayyeekk  yyaanngg  tteellaahh  

ddiitteennttuukkaann  ;;  
  
bb..    WWaarrnnaa    kkeennddaarraaaann    ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  aayyaatt  ((11))    ppaassaall    iinnii    ddiiaattuurr  lleebbiihh  llaannjjuutt  oolleehh  BBuuppaattii  ;;  
  
cc..    PPaappaann  ttrraayyeekk  mmeemmuuaatt  jjaalluurr  ttrraayyeekk  yyaanngg  ddiillaalluuii  ddiittuulliiss    ddeennggaann  ddaassaarr  ppuuttiihh  ttuulliissaann  hhiittaamm  yyaanngg  

ddiitteemmppaattkkaann  ddiibbaaggiiaann  ddeeppaann..  
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dd..    TTuulliissaann  jjaalluurr  ttrraayyeekk  sseebbaaggaaiimmaannaa  ppaaddaa  hhuurruuff  cc  ppaassaall  iinnii    jjuuggaa  ddiittuulliiss  ppaaddaa  llaammbbuunngg  sseebbeellaahh  kkaannaann  
ddaann  kkiirrii  kkeennddaarraaaann  ;;  

  
ee..    KKeetteennttuuaann  mmeennggeennaaii  ppeennuulliissaann  ttrraayyeekk  sseeccaarraa  tteekknniiss  oolleehh  KKaannttoorr    PPeerrhhuubbuunnggaann..  
                  

  
BBAABB          IIIIII  

  
PP  EE  RR  II  ZZ  II  NN  AA  NN  

                  
BBaaggiiaann  KKeessaattuu  

IIzziinn  TTrraayyeekk  //  IIzziinn  OOppeerraassii  
  

PPaassaall  44  
                  
((11))    SSeettiiaapp    ppeenngguussaahhaa    //    ccaalloonn    ppeenngguussaahhaa    aannggkkuuttaann    yyaanngg    aakkaann    mmeennaammbbaahh    ddaann  aattaauu  mmeemmbbeellii  

kkeennddaarraaaann  uummuumm    wwaajjiibb    mmeennggaajjuukkaann  ppeerrmmoohhoonnaann    ppeerrsseettuujjuuaann    kkeeppaaddaa  BBuuppaattii  lleewwaatt    KKeeppaallaa    
KKaannttoorr  PPeerrhhuubbuunnggaann  ;;  

                  
((22))    PPeerrmmoohhoonnaann    sseebbaaggaaiimmaannaa    ppaaddaa    aayyaatt    ((11))    PPaassaall    iinnii      ddaappaatt      ddiitteerriimmaa  //  ddiittoollaakk  sseetteellaahh  mmeennddaappaatt  

ppeerrttiimmbbaannggaann  ddaarrii  KKeeppaallaa  KKaannttoorr  PPeerrhhuubbuunnggaann  ;;  
                  
((33))    PPeerrttiimmbbaannggaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ppaaddaa  aayyaatt  ((22))  PPaassaall  iinnii  mmeelliippuuttii    ::    

aa..    PPeennddaappaatt  tteerrhhaaddaapp  ppeerrmmoohhoonnaann  ;;  
bb..    FFaakkttoorr  mmuuaattaann  ppaaddaa  ttrraayyeekk  yyaanngg  ddiimmoohhoonn..  

                  
((44))  PPeennoollaakkaann    tteerrhhaaddaapp    ppeerrmmoohhoonnaann    ppeerrsseettuujjuuaann      ddiibbeerriittaahhuukkaann  sseeccaarraa  tteerrttuulliiss  ddiisseerrttaaii  aallaassaann--

aallaassaannnnyyaa,,  sseellaammbbaatt--llaammbbaattnnyyaa  77  hhaarrii  sseetteellaahh  ppeerrmmoohhoonnaann  ddiitteerriimmaa..  
                                                                                  
        

PPaassaall  55  
  
                  
((11))  UUnnttuukk    mmeellaakkuukkaann  kkeeggiiaattaann  uussaahhaa  aannggkkuuttaann  ddaallaamm  ttrraayyeekk    tteettaapp  ddaann  tteerraattuurr  wwaajjiibb  mmeemmiilliikkii  IIzziinn  

TTrraayyeekk  ;;  
                  
((22))  UUnnttuukk    mmeellaakkuukkaann  kkeeggiiaattaann  uussaahhaa  aannggkkuuttaann  ttiiddaakk  ddaallaamm    ttrraayyeekk  wwaajjiibb  mmeemmiilliikkii  IIzziinn  OOppeerraassii  ;;  
                  
((33))    IIzziinn    ttrraayyeekk    //    IIzziinn    ooppeerraassii    sseebbaaggaaiimmaannaa    ddiimmaakkssuudd      ppaaddaa  aayyaatt    ((11))    ddaann    ((22))  ppaassaall  iinnii    ddiibbeerriikkaann    

oolleehh    BBuuppaattii    aattaauu  PPeejjaabbaatt  yyaanngg  ddiittuunnjjuukk  ;;  
                  
((44))  IIzziinn  TTrraayyeekk  //  IIzziinn  OOppeerraassii  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  kkeeppaaddaa    PPeerruussaahhaaaann  aannggkkuuttaann  bbeerrllaakkuu  uunnttuukk  jjaannggkkaa  wwaakkttuu  

55  ((lliimmaa))  ttaahhuunn  ddaann  ddaappaatt    ddiippeerrppaannjjaanngg  ;;  
                  
((55))    JJeenniiss--jjeenniiss  iizziinn  ttrraayyeekk  //  iizziinn  ooppeerraassii  tteerrddiirrii  ddaarrii  ::  

aa..    PPeerrmmoohhoonnaann  iizziinn  ttrraayyeekk  //  iizziinn  ooppeerraassii  bbaarruu  ;;  
bb..    PPeerrmmoohhoonnaann      ppeerruubbaahhaann      ddaann      aattaauu        ppeemmbbaahhaarruuaann      mmaassaa  bbeerrllaakkuukkaannyyaa  iizziinn  ttrraayyeekk//    iizziinn  

ooppeerraassii  ;;    
                  
((66))  PPeerruubbaahhaann    sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((44))  hhuurruuff  bb    ppaassaall  iinnii  ddiillaakkuukkaann  ddaallaamm  hhaall  ::  

aa..    PPeemmbbaahhaarruuaann  mmaassaa  bbeerrllaakkuunnyyaa  iizziinn  ;;  
bb..    PPeennaammbbaahhaann  //  ppeenngguurraannggaann  //  ppeennggggaannttiiaann  kkeennddaarraaaann  ;;  
cc..    PPeennggaalliihhaann    //  ppeennggggaannttiiaann  //  ppeelliimmppaahhaann    kkeeppeemmiilliikkaann    aattaauu  kkuuaassaa  ppeerruussaahhaaaann  ;;  
dd..    PPeennaammbbaahhaann  //  ppeerrlluuaassaann  //  ppeenngguurraannggaann  ppeellaayyaannaann  ;;  
ee..    PPeerruubbaahhaann  iizziinn  ttrraayyeekk  //  iizziinn  ooppeerraassii..  

  
                  

PPaassaall  66  
                  
((11))    PPeennggaajjuuaann    ppeerrmmoohhoonnaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  ppaassaall  44    ddaann    ppaassaall  55  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii  

hhaarruuss  mmeemmeennuuhhii  ppeerrssyyaarraattaann  ::  
aa..    PPeemmoohhoonn    bbeerrbbeennttuukk    ppeerrsseeoorraannggaann  aattaauu    bbaaddaann    hhuukkuumm    yyaanngg    ddiiddiirriikkaann  bbeerrddaassaarrkkaann  hhuukkuumm  

yyaanngg  bbeerrllaakkuu  ddii  IInnddoonneessiiaa  ;;  
bb..    PPeemmoohhoonn  aaddaallaahh  ppeenngguussaahhaa  //  ccaalloonn  ppeenngguussaahhaa  nnaassiioonnaall    yyaanngg  bbeerrddoommiissiillii  ddii  KKaabbuuppaatteenn  

MMaaggeellaanngg..    
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((22))    PPeennggaajjuuaann    ppeerrmmoohhoonnaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ppaassaall  55  aayyaatt  ((44))    hhuurruuff    bb  hhaarruuss  ddiillaammppiirrii  ::  

aa..    FFoottookkooppii  KKaarrttuu  TTaannddaa  PPeenndduudduukk  ((KKTTPP))  ;;  
bb..    FFoottookkooppii  SSKK..  IIjjiinn  TTrraayyeekk  ;;  
cc..    FFoottookkooppii  IIjjiinn  UUssaahhaa  AAnnggkkuuttaann  ;;  
dd..    FFoottookkooppii  KKaarrttuu  PPeennggaawwaassaann  ;;  
ee..    FFoottookkooppii  SSuurraatt  TTaannddaa  NNoommoorr  KKeennddaarraaaann  ((SSTTNNKK))  ;;  
ff..    FFoottookkooppii  BBuukkuu  UUjjii  ;;  
gg..    FFoottookkooppii  bbuukkttii  aannggggoottaa  OOrrggaannddaa  ;;  
hh..    FFoottookkooppii  bbuukkttii  lluunnaass  jjaassaa  rraahhaarrjjaa  ;;  
ii..    SSuurraatt  ppeerrnnyyaattaaaann  mmeemmiilliikkii  ggaarraassii..  

                  
PPaassaall  77  

                  
((11))  PPeerruussaahhaaaann  yyaanngg  tteellaahh  mmeennddaappaattkkaann  kkeeppuuttuussaann    iizziinn  ttrraayyeekk    //  iizziinn  ooppeerraassii    sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  

ddaallaamm    ppaassaall    55  aayyaatt    ((11))  ddaann  aayyaatt  ((22))  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii  ddiibbeerriikkaann    KKaarrttuu  PPeennggaawwaassaann  bbaaggii  sseettiiaapp  
kkeennddaarraaaann  yyaanngg  ddiiooppeerraassiikkaann  ;;  

                  
((22))    KKaarrttuu    PPeennggaawwaassaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt    ((11))    ppaassaall  iinnii    ddiibbeerriikkaann    ddeennggaann  mmaakkssuudd  ddaann    

ttuujjuuaann    uunnttuukk    mmeemmuuddaahhkkaann  ddaallaamm    ppeennggaawwaassaann    ddaann    ppeellaayyaannaannnnyyaa    sseerrttaa    uunnttuukk    mmeenncceeggaahh  
ppeerrssaaiinnggaann  yyaanngg  ttiiddaakk  sseehhaatt  ;;  

                  
((33))    MMaassaa    bbeerrllaakkuunnyyaa    KKaarrttuu    PPeennggaawwaassaann  aaddaallaahh    55    ((lliimmaa))    ttaahhuunn  ddeennggaann  kkeetteennttuuaann  sseettiiaapp  ttaahhuunn  

ddiilleeggaalliissiirr  oolleehh  PPeejjaabbaatt    yyaanngg  bbeerrwweennaanngg  ;;      
                  
((44))  KKaarrttuu    PPeennggaawwaassaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt    ((11))    ppaassaall  iinnii  ddiitteerrbbiittkkaann  oolleehh  KKeeppaallaa  KKaannttoorr  

PPeerrhhuubbuunnggaann..  
                  
                  

BBaaggiiaann  KKeedduuaa    
  

IIzziinn  IInnssiiddeennttiill  
                  

PPaassaall  88  
                  
((11))    IIzziinn    IInnssiiddeennttiill    aaddaallaahh  iizziinn  yyaanngg    ddaappaatt    ddiibbeerriikkaann    kkeeppaaddaa  ppeerruussaahhaaaann    aannggkkuuttaann  yyaanngg  tteellaahh  mmeemmiilliikkii  

iizziinn    ttrraayyeekk    uunnttuukk  mmeenngggguunnaakkaann      kkeennddaarraaaann      bbeerrmmoottoorr      ddaann      aattaauu        kkeennddaarraaaann    ccaaddaannggaannnnyyaa  
mmeennyyiimmppaanngg  ddaarrii  iizziinn  ttrraayyeekk  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  ;;  

                  
((22))  IIzziinn    IInnssiiddeennttiill  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  aayyaatt    ((11))    ppaassaall    iinnii  hhaannyyaa  ddiibbeerriikkaann  uunnttuukk  

kkeeppeennttiinnggaann::  

aa..    MMeennaammbbaahh  kkeekkuurraannggaann  aannggkkuuttaann  ppaaddaa  wwaakkttuu  kkeeaaddaaaann    tteerrtteennttuu  sseeppeerrttii    lleebbaarraann,,  lliibbuurraann  
sseekkoollaahh,,  nnaattaall  ddaann    ttaahhuunn    bbaarruu  ddaann  llaaiinn--llaaiinn  kkeeppeerrlluuaann  sseejjeenniissnnyyaa  ;;  

bb..    PPeennggeerraahhaann  mmaassssaa  sseeppeerrttii  kkaammppaannyyee  PPeemmiilluu,,  rroommbboonnggaann    oollaahh  rraaggaa,,  KKaarryyaa  wwiissaattaa  ddaann  
sseejjeenniissnnyyaa  ;;  

  
((33))  MMaassaa    bbeerrllaakkuunnyyaa  IIzziinn  IInnssiiddeennttiill  sseebbaaggaaiimmaannaa    ddiimmaakkssuudd    ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  ddiitteennttuukkaann  lleebbiihh  llaannjjuutt  oolleehh  

BBuuppaattii..  
                  

PPaassaall  99  
                  
((11))  BBaaggii    kkeennddaarraaaann  aannggkkuuttaann  uummuumm  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  IIzziinn    IInnssiiddeennttiill  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  ppaassaall  88  

aayyaatt  ((22))  hhuurruuff  aa  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh    iinnii  ddaallaamm  ooppeerraassiinnyyaa  wwaajjiibb  mmeennaaiikkkkaann  ddaann    mmeennuurruunnkkaann  
ppeennuummppaanngg  ddii  tteerrmmiinnaall  ;;  

  
((22))    KKeetteennttuuaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  ppaassaall  iinnii  hhaarruuss  ddiinnyyaattaakkaann    ddaallaamm    IIzziinn    IInnssiiddeennttiill    

yyaanngg    ddiitteerrbbiittkkaann    oolleehh  KKeeppaallaa  KKaannttoorr  PPeerrhhuubbuunnggaann  aattaass  nnaammaa  BBuuppaattii  ;;  
                    
                  

PPaassaall  1100  
                  
BBeennttuukk  FFoorrmmuulliirr  ppeerrmmoohhoonnaann  iizziinn  ttrraayyeekk,,  iizziinn    ooppeerraassii,,    KKaarrttuu  PPeennggaawwaassaann,,  iizziinn  iinnssiiddeennttiill,,  
ppeennggaalliihhaann//ppeennggggaannttiiaann  //  ppeelliimmppaahhaann  kkeeppeemmiilliikkaann  aattaauu  kkuuaassaa  ppeerruussaahhaaaann,,  ppeemmbbeekkuuaann  iizziinn  ttrraayyeekk  //    iizziinn  
ooppeerraassii    sseerrttaa    ffoorrmmuulliirr    ppeellaappoorraann    ddiiaattuurr    lleebbiihh    llaannjjuutt    oolleehh      BBuuppaattii  aattaauu  PPeejjaabbaatt  yyaanngg  ddiittuunnjjuukk  ..  
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BBAABB  IIVV  
  

KKEEWWAAJJIIBBAANN  PPEEMMEEGGAANNGG  IIZZIINN  TTRRAAYYEEKK  //  IIZZIINN  OOPPEERRAASSII  
DDAANN  TTAATTAA  CCAARRAA  PPEENNGGAANNGGKKUUTTAANN  PPEENNUUMMPPAANNGG  

                                                                                  
PPaassaall  1111  

                  
PPeemmeeggaanngg  iizziinn  ttrraayyeekk  //  iizziinn  ooppeerraassii  ddiiwwaajjiibbkkaann  uunnttuukk  ::  
                  
aa..      MMeennggooppeerraassiikkaann  kkeennddaarraaaann  bbeerrmmoottoorr  yyaanngg  mmeemmeennuuhhii    ppeerrssyyaarraattaann  tteekknniiss  ddaann  llaaiikk  jjaallaann  ;;  
bb..      MMeellaappoorrkkaann    aappaabbiillaa    tteerrjjaaddii    ppeerruubbaahhaann    ppeemmiilliikkaann    //    kkuuaassaa  ppeerruussaahhaaaann  aattaauu  ddoommiissiillii  ppeerruussaahhaaaann  ;;  

cc..      MMeemmiinnttaa    ppeennggeessaahhaann  ddaarrii  ppeejjaabbaatt  ppeemmbbeerrii  iizziinn  ttrraayyeekk  //    iizziinn  ooppeerraassii    aappaabbiillaa  aakkaann  mmeennggaalliihhkkaann  
ppeellaayyaannaannnnyyaa  ;;  

dd..      MMeellaappoorrkkaann    sseeccaarraa    tteerrttuulliiss    kkeeppaaddaa    ppeejjaabbaatt    ppeemmbbeerrii    iizziinn  ttrraayyeekk    //    iizziinn  ooppeerraassii    aappaabbiillaa    tteerrjjaaddii    
ppeerruubbaahhaann    aallaammaatt  sseellaammbbaatt--llaammbbaattnnyyaa    1144    ((eemmppaatt  bbeellaass))  hhaarrii    sseetteellaahh    tteerrjjaaddii  ppeerruubbaahhaann  ;;  

ee..      MMeellaayyaannii  ttrraayyeekk  sseessuuaaii  iizziinn  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  ddeennggaann  ccaarraa  ::  

11))    MMeemmeelliihhaarraa    kkeebbeerrssiihhaann    ddaann    kkeennyyaammaannaann    kkeennddaarraaaann      yyaanngg    ddiiooppeerraassiikkaann  ;;  

22))    MMeemmbbeerriikkaann  ppeellaayyaannaann  sseebbaaiikk--bbaaiikknnyyaa  kkeeppaaddaa  ppeennuummppaannggnnyyaa  ;;  

33))    MMeemmbbaawwaa  KKaarrttuu  PPeennggaawwaassaann  ddaallaamm  ooppeerraassiinnyyaa..  

                  
                

PPaassaall  1122  
                  
((11))  DDaallaamm    mmeennaaiikkkkaann  ddaann  mmeennuurruunnkkaann  ppeennuummppaanngg,,    kkeennddaarraaaann    hhaarruuss  ddaallaamm  kkeeaaddaaaann  bbeerrhheennttii  ppeennuuhh  

ddaann  ttiiddaakk  mmeennggggaanngggguu  kkeellaannccaarraann  llaalluu  lliinnttaass  sseerrttaa  mmeemmbbaahhaayyaakkaann  ppeennuummppaannggnnyyaa  ;;  
                  
((22))    BBaaggii    aawwaakk  //  ccrreeww  kkeennddaarraaaann  ppaaddaa  ssaaaatt--ssaaaatt  tteerrtteennttuu    sseeppeerrttii  lleebbaarraann,,    nnaattaall    ddaann    ttaahhuunn  bbaarruu    

ddiillaarraanngg    mmeennaaiikkkkaann    ttaarriipp  aannggkkuuttaann    mmeelleebbiihhii    kkeetteennttuuaann    yyaanngg    tteellaahh    ddiitteennttuukkaann    oolleehh  PPeemmeerriinnttaahh..  
  
  

BBAABB    VV  
  

PPEENNCCAABBUUTTAANN  IIZZIINN  TTRRAAYYEEKK  //  IIZZIINN  OOPPEERRAASSII  
  

PPaassaall  1133  
  

((11))    PPeenngguussaahhaa    aannggkkuuttaann  yyaanngg  tteellaahh  mmeemmiilliikkii  IIzziinn  TTrraayyeekk    //    IIzziinn  OOppeerraassii    ddaappaatt  ddiiccaabbuutt  aappaabbiillaa  ::  
aa..    PPeerruussaahhaaaann    aannggkkuuttaann      mmeellaannggggaarr    kkeetteennttuuaann    --    kkeetteennttuuaann  ddaallaamm  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii;;    
bb..    TTiiddaakk    mmaammppuu  mmeerraawwaatt  kkeennddaarraaaann  yyaanngg  ddiimmiilliikkii    //    ddiikkuuaassaaii    sseehhiinnggggaa  kkeennddaarraaaann  ttiiddaakk  

mmeemmeennuuhhii  ppeerrssyyaarraattaann  tteekknniiss    ddaann  llaaiikk  jjaallaann;;    

cc..    MMeellaakkuukkaann    ppeennggaannggkkuuttaann  mmeelleebbiihhii  ddaayyaa  aannggkkuutt    yyaanngg    tteellaahh  ddiitteennttuukkaann  ;;      

dd..  PPiihhaakk--  ppiihhaakk  aattaauu  yyaanngg  nnaammaannyyaa  ddiitteettaappkkaann  uunnttuukk  bbeerrttiinnddaakk  aattaass    nnaammaa  ppeerruussaahhaaaann  mmeellaakkuukkaann    
ppeellaannggggaarraann    ooppeerraassiioonnaall  yyaanngg  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  ppeerruussaahhaaaann  ;;  

ee..  MMeellaakkuukkaann  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  mmeemmbbaahhaayyaakkaann  kkeeaammaannaann  nneeggaarraa  ;;  

ff..  MMeemmppeerroolleehh  IIzziinn  TTrraayyeekk  //  IIzziinn  OOppeerraassii  ddeennggaann  ccaarraa  ttiiddaakk  ssaahh..                              

((22))    PPeennccaabbuuttaann    sseebbaaggaaiimmaannaa    ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt    ((11)),,    ddiillaakkuukkaann  mmeellaalluuii    pprroosseess  ppeerriinnggaattaann  tteerrttuulliiss  
sseebbaannyyaakk  33    ((ttiiggaa))    kkaallii  bbeerrttuurruutt--ttuurruutt  ddaallaamm  wwaakkttuu  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ssaattuu  bbuullaann  ;;  

                  
((33))    AAppaabbiillaa  ppeerriinnggaattaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((22))    ppaassaall  iinnii    ttiiddaakk    ddiiiinnddaahhkkaann,,  ddiillaannjjuuttkkaann  

ddeennggaann    ppeemmbbeekkuuaann    uunnttuukk  jjaannggkkaa  wwaakkttuu  ssaattuu  bbuullaann  ;;  
                  
((44))    JJiikkaa  ppeemmbbeekkuuaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((33))  ppaassaall    iinnii    hhaabbiiss    jjaannggkkaa  wwaakkttuunnyyaa  ddaann  ttiiddaakk  

aaddaa  uussaahhaa    ppeerrbbaaiikkkkaann    mmaakkaa  iizziinn  ttrraayyeekk  ddiiccaabbuutt..  
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BBAABB      VVII  
  

NNAAMMAA,,  SSUUBBYYEEKK  DDAANN  OOBBYYEEKK  RREETTRRIIBBUUSSII  
  

PPaassaall    1144  
  

((11))  DDeennggaann  nnaammaa    RReettrriibbuussii  bbaaggii  sseettiiaapp  oorraanngg  pprriibbaaddii  aattaauu  BBaaddaann  HHuukkuumm  ddiippuunngguutt  uunnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  
ppeellaayyaannaann  iizziinn  ttrraayyeekk  //  iizziinn  ooppeerraassii  ddeennggaann  nnaammaa  rreettrriibbuussii  iijjiinn  ttrraayyeekk  //  iizziinn  ooppeerraassii..  

                  
((22))    SSuubbyyeekk    RReettrriibbuussii    aaddaallaahh    oorraanngg    pprriibbaaddii    aattaauu    bbaaddaann    yyaanngg    mmeemmppeerroolleehh  iizziinn  ttrraayyeekk  //  iizziinn  ooppeerraassii..  
                    
((33))    OObbyyeekk  RReettrriibbuussii  aaddaallaahh    ppeemmbbeerriiaann  iizziinn  ttrraayyeekk  //  iizziinn  ooppeerraassii    kkeeppaaddaa  oorraanngg  pprriibbaaddii  aattaauu  bbaaddaann  

hhuukkuumm  ..  
  
  

BBAABB      VVIIII  
  

GGOOLLOONNGGAANN  RREETTRRIIBBUUSSII  DDAANN  WWIILLAAYYAAHH  PPEEMMUUNNGGUUTTAANN  
  

PPaassaall    1155  
                  
((11))    RReettrriibbuussii    iizziinn    ttrraayyeekk    //  iizziinn    ooppeerraassii    tteerrmmaassuukk    ggoolloonnggaann  rreettrriibbuussii  ppeerriizziinnaann  tteerrtteennttuu  ;;  
                  
((22))    RReettrriibbuussii  yyaanngg  tteerruuttaanngg  ddiippuunngguutt    ddii  ddaaeerraahh      KKaabbuuppaatteenn  MMaaggeellaanngg..    
                  
                  
  

BBAABB      VVIIIIII  
  

CCAARRAA  MMEENNGGUUKKUURR  TTIINNGGKKAATT  PPEENNGGGGUUNNAAAANN  
RREETTRRIIBBUUSSII  IIZZIINN  TTRRAAYYEEKK  //  IIZZIINN  OOPPEERRAASSII  

  
PPaassaall    1166  

                  
TTiinnggkkaatt    ppeennggeennaaaann  rreettrriibbuussii  iizziinn  ttrraayyeekk  //  iizziinn  ooppeerraassii      ddiiuukkuurr  bbeerrddaassaarrkkaann  jjuummllaahh  iizziinn  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann,,  
jjuummllaahh  ttrraayyeekk  ddaann  jjuummllaahh  kkeennddaarraaaann      uummuumm    yyaanngg    ddiippeerrlluukkaann    uunnttuukk    mmeenndduukkuunngg      kkeebbuuttuuhhaann  
ppeellaayyaannaann..  
                  
  
  
  

BBAABB        IIXX  
  

PPRRIINNSSIIPP  YYAANNGG  DDIIAANNUUTT  DDAALLAAMM  PPEENNEETTAAPPAANN  
BBEESSAARRNNYYAA  TTAARRIIPP  RREETTRRIIBBUUSSII  

  
PPaassaall    1177  

                  
PPrriinnssiipp  yyaanngg  ddiiaannuutt  ddaallaamm  ppeenneettaappaann  ttaarriipp  rreettrriibbuussii  iizziinn    ttrraayyeekk  //    iizziinn    ooppeerraassii  ddiiddaassaarrkkaann  ppaaddaa  ttuujjuuaann  
uunnttuukk    mmeennuuttuupp    sseebbaaggiiaann  aattaauu  ssaammaa  ddeennggaann  bbiiaayyaa  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  ppeemmbbeerriiaann  iizziinn  ttrraayyeekk  //  iizziinn  ooppeerraassii..  
                  

                  
PPaassaall  1188  

                                  
((11))    SSttrruukkttuurr    ttaarriipp  ddiiggoolloonnggkkaann  bbeerrddaassaarrkkaann  JJeenniiss  kkeennddaarraaaann    ddaann  ddaayyaa  aannggkkuutt  ;;  
                  
((22))    SSttrruukkttuurr    ddaann  bbeessaarrnnyyaa  ttaarriipp  rreettrriibbuussii  sseebbaaggaaiimmaannaa    ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))  ppaassaall  iinnii  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  

bbeerriikkuutt..  
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NNOO  
UURRUUTT  

JJEENNIISS  KKEENNDDAARRAAAANN  BBEESSAARRNNYYAA  
RREETTRRIIBBUUSSII 

KKEETTEERRAANNGGAANN  

11..  TTaarriiff  RReettrriibbuussii  iijjiinn  ttrraayyeekk//  iijjiinn  
ooppeerraassii  

    

                  aa..   MMoobbil  PPeennuummppaanngg  ddgg  JJBBBB    <<  
66000000  KKgg  KKaappaassiittaass  88  ss//dd  
  1166  tteemmppaatt  dduudduukk        

RRpp..  110000..000000,,--  PPeerr  kkeennddaarraaaann  

  bb..    MMoobbiill  BBuuss  ddgg  JJBBBB  66000011  
  ss//dd  99000000  KKgg  aattaauu    KKaappaa--
  ssiittaass  1177  ss//dd  2266  tteemmppaatt  
  dduudduukk  

RRpp..  111155..000000,,--  PPeerr  kkeennddaarraaaann  

  cc..  MMoobb  BBuuss  bbeessaarr  ddgg  JJBBBB  >>  
  99000000  KKgg  aattaauu  kkaappaassiittaass  >>  
  2277  tteemmppaatt  dduudduukk  aattaauu  
  ddiirraannccaanngg  kkhhuussuuss  

RRpp..  113355..000000,,--  PPeerr  kkeennddaarraaaann  

22..  TTaakkssii  ddaann  aannggkkuuttaann  kkhhuussuuss  RRpp..  110000..000000,,--  PPeerr  kkeennddaarraaaann  

33..  IIzziinn  IInnssiiddeennttiill  RRpp..      1100..000000,,--  PPeerr  kkeennddaarraaaann  

44..  LLeeggaalliissiirr  KKPP  ((KKaarrttuu  PPeennggaawwaassaann))  RRpp..      5500..000000,,--  PPeerr  kkeennddaarraaaann  

  
                  
                  

BBAABB      XX  
  

TTAATTAA  CCAARRAA  PPEENNEETTAAPPAANN  RREETTRRIIBBUUSSII  
  

PPaassaall  1199  
                  
((11))    PPeenneettaappaann    rreettrriibbuussii    bbeerrddaassaarrkkaann  SSPPTTRRDD    ddeennggaann    mmeenneerrbbiittkkaann  SSKKRRDD  ;;  
                  
((22))    DDaallaamm      hhaall    SSPPTTRRDD    ttiiddaakk    ddiippeennuuhhii    oolleehh    wwaajjiibb      rreettrriibbuussii    sseebbaaggaaiimmaannaa  mmeessttiinnyyaa  mmaakkaa  ddiitteerrbbiittkkaann  

SSKKRRDD  kkaarreennaa  jjaabbaattaann  ;;  
                  
((33))    BBeennttuukk  iissii  SSKKRRDD  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((22))  ppaassaall  iinnii  ddiitteettaappkkaann  oolleehh  BBuuppaattii..  
                  

  
  

PPaassaall  2200  
                  
AAppaabbiillaa    bbeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  ppeemmeerriikkssaaaann  ddiitteemmuukkaann  ddaattaa    bbaarruu    ddaann  aattaauu    ddaattaa    yyaanngg    sseemmuullaa  bbeelluumm    
tteerruunnggkkaapp    sseehhiinnggggaa    mmeennyyeebbaabbkkaann    ppeennaammbbaahhaann  jjuummllaahh  rreettrriibbuussii  yyaanngg  tteerrhhuuttaanngg  mmaakkaa  ddiikkeelluuaarrkkaann  
SSKKRRDD  ttaammbbaahhaann..  
                  
                  
  

BBAABB    XXII  
  

TTAATTAA  CCAARRAA  PPEEMMBBAAYYAARRAANN  
  

PPaassaall  2211  
                  
((11))    PPeemmbbaayyaarraann  RReettrriibbuussii  hhaarruuss  ddiillaakkuukkaann  sseeccaarraa  lluunnaass;;  
                  
((22))    PPeemmbbaayyaarraann    rreettrriibbuussii    ddiillaakkuukkaann  ddii  KKaannttoorr  PPeerrhhuubbuunnggaann  aattaauu    tteemmppaatt  llaaiinn    yyaanngg    ddiittuunnjjuukk    sseessuuaaii  

wwaakkttuu    yyaanngg    ddiitteennttuukkaann    ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  SSKKRRDD,,  SSKKRRDD  JJaabbaattaann  ddaann  SSKKRRDD  TTaammbbaahhaann  ddaann  hhaassiill  
ppeenneerriimmaaaann  rreettrriibbuussii  ddiisseettoorr  kkee  KKaass  DDaaeerraahh  sseellaammbbaatt--llaammbbaattnnyyaa  11  xx  2244  jjaamm;;  
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((33))  AAppaabbiillaa    ppeemmbbaayyaarraann  rreettrriibbuussii  ddiillaakkuukkaann  sseetteellaahh  lleewwaatt    wwaakkttuu  yyaanngg    tteellaahh    ddiitteennttuukkaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  
ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa    aayyaatt    ((11))  ppaassaall    iinnii  mmaakkaa  ddiikkeennaakkaann  ssaannkkssii  aaddmmiinniissttrraassii    bbeerruuppaa    bbuunnggaa  sseebbeessaarr  55  %%  
((lliimmaa  ppeerrsseerraattuuss))  sseettiiaapp  bbuullaann  ddeennggaann  mmeenneerrbbiittkkaann  SSTTRRDD..  

  
((44))  TTaattaa  ccaarraa  ppeemmbbaayyaarraann  ppeennyyeettoorraann  ddii  tteemmppaatt  ppeemmbbaayyaarraann  rreettrriibbuussii  ddiitteennttuukkaann  lleebbiihh  llaannjjuutt  oolleehh  

BBuuppaattii..  
                  

PPaassaall    2222  
                  
((11))    SSeettiiaapp    ppeemmbbaayyaarraann  rreettrriibbuussii  ddii  KKaannttoorr  PPeerrhhuubbuunnggaann  hhaarruuss    ddiibbeerriikkaann    ttaannddaa    bbuukkttii  ppeemmbbaayyaarraann  ddaann  

ddiiccaattaatt  ddaallaamm  bbuukkuu  ppeenneerriimmaaaann;;  
                  
((22))    BBeennttuukk,,      iissii,,    kkwwaalliittaass,,    uukkuurraann    bbuukkuu    ddaann      ttaannddaa      bbuukkttii  ppeemmbbaayyaarraann  rreettrriibbuussii  ddiitteettaappkkaann  oolleehh  

BBuuppaattii..  
                                                                              
            

BBAABB      XXIIII  
  

PPaassaall    2233  
  

TTAATTAA  CCAARRAA  PPEENNGGUURRAANNGGAANN,,  KKEERRIINNGGAANNAANN  
DDAANN  PPEEMMBBEEBBAASSAANN  RREETTRRIIBBUUSSII  

                  
((11))    BBuuppaattii  mmeemmbbeerriikkaann  kkeerriinnggaannaann,,  ppeenngguurraannggaann    ddaann  ppeemmbbeebbaassaann  rreettrriibbuussii  ;;  
                  
((22))  TTaattaa    ccaarraa  ppeemmbbeerriiaann  ppeenngguurraannggaann,,  kkeerriinnggaannaann  ddaann    ppeemmbbeebbaassaann  rreettrriibbuussii    sseebbaaggaaiimmaannaa    ddiimmaakkssuudd    

ppaaddaa  aayyaatt    ((11))    ppaassaall    iinnii  ddiitteettaappkkaann  oolleehh  BBuuppaattii..  
                  
  

BBAABB    XXIIIIII  
  

TTAATTAA  CCAARRAA  PPEEMMBBEETTUULLAANN,,  PPEEMMBBAATTAALLAANN  
PPEENNGGUURRAANNGGAANN  KKEETTEETTAAPPAANN  DDAANN  PPEENNGGHHAAPPUUSSAANN    

AATTAAUU  PPEENNGGUURRAANNGGAANN  SSAANNKKSSII  AADDMMIINNIISSTTRRAASSII  
  

PPaassaall    2244  
  

((11))  WWaajjiibb  RReettrriibbuussii  ddaappaatt  mmeennggaajjuukkaann  ppeerrmmoohhoonnaann  ppeemmbbeettuullaann    SSKKRRDD  ddaann  SSTTRRDD  yyaanngg  ddaallaamm  
ppeenneerrbbiittaannnnyyaa  tteerrddaappaatt  kkeessaallaahhaann    ttuulliiss,,  kkeessaallaahhaann      hhiittuunngg    ddaann    aattaauu    kkeekkeelliirruuaann    ddaallaamm      
ppeenneerraappaann  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  rreettrriibbuussii  ddaaeerraahh  ;;  

                                  
((22))  WWaajjiibb  rreettrriibbuussii  ddaappaatt  mmeennggaajjuukkaann  ppeerrmmoohhoonnaann  ppeenngguurraannggaann  aattaauu  ppeemmbbaattaallaann  kkeetteettaappaann  rreettrriibbuussii  

yyaanngg  ttiiddaakk  bbeennaarr  kkeeppaaddaa  BBuuppaattii  aattaauu  PPeejjaabbaatt  yyaanngg    ddiittuunnjjuukk    sseeccaarraa  tteerrttuulliiss  ppaalliinngg  llaammaa    3300  ((ttiiggaa  
ppuulluuhh))  hhaarrii  sseejjaakk  ttaannggggaall  ddiitteerriimmaa    SSKKRRDD    ddaann  SSTTRRDD    ddeennggaann    mmeemmbbeerriikkaann  aallaassaann  yyaanngg    jjeellaass    ddaann    
mmeeyyaakkiinnkkaann  uunnttuukk  mmeenndduukkuunngg  ppeerrmmoohhoonnaannnnyyaa  ;;  

                  
((33))  KKeeppuuttuussaann  aattaass  ppeerrmmoohhoonnaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((22))  ppaassaall  iinnii  ddiikkeelluuaarrkkaann  oolleehh  BBuuppaattii  

aattaauu  PPeejjaabbaatt  yyaanngg  ddiittuunnjjuukk  ppaalliinngg  llaammaa  33  ((ttiiggaa))  bbuullaann  sseejjaakk  ssuurraatt  ppeerrmmoohhoonnaann  ddiitteerriimmaa  ;;  
                          
                                                                                              

  
BBAABB      XXIIVV  

  
PP  EE  NN  YY  II  DD  II  KK  AA  NN  

  
PPaassaall    2255  

                  
((11))    PPeejjaabbaatt    PPeeggaawwaaii  NNeeggeerrii  SSiippiill  ((PPPPNNSS))  ddiilliinnggkkuunnggaann  PPeemmeerriinnttaahh    DDaaeerraahh  ddiibbeerrii  wweewweennaanngg  kkhhuussuuss    

sseebbaaggaaii    ppeennyyiiddiikk  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  ppeennyyiiddiikkaann  ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  ddiibbiiddaanngg    rreettrriibbuussii  sseebbaaggaaiimmaannaa  
ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  UUnnddaanngg--uunnddaanngg  NNoommoorr  88  TTaahhuunn    11998811  tteennttaanngg  HHuukkuumm  AAccaarraa  PPiiddaannaa..  
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((22))    WWeewweennaanngg    ppeennyyiiddiikk  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  aayyaatt  ((11))    ppaassaall  iinnii  aaddaallaahh  ::  
                  

aa..    MMeenneerriimmaa,,    mmeennccaarrii,,  mmeenngguummppuullkkaann  ddaann  mmeenneelliittii    kkeetteerraannggaann  aattaauu    llaappoorraann    bbeerrkkeennaaaann  ddeennggaann    
ttiinnddaakk    ppiiddaannaa    ddiibbiiddaanngg  rreettrriibbuussii    aaggaarr  kkeetteerraannggaann  aattaauu  llaappoorraann  tteerrsseebbuutt    mmeennjjaaddii  lleennggkkaapp  ddaann  
jjeellaass  ;;  

  
bb..    MMeenneelliittii,,    mmeennccaarrii  ddaann  mmeenngguummppuullkkaann    kkeetteerraannggaann    mmeennggeennaaii  oorraanngg      pprriibbaaddii    aattaauu    bbaaddaann    

hhuukkuumm      tteennttaanngg      kkeebbeennaarraann  ppeerrbbuuaattaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  sseehhuubbuunnggaann  ddeennggaann  ttiinnddaakk    ppiiddaannaa  
ddiibbiiddaanngg  rreettrriibbuussii  ;;  

  
cc..    MMeemmiinnttaa    kkeetteerraannggaann  ddaann  bbaarraanngg  bbuukkttii  ddaarrii    oorraanngg    pprriibbaaddii  aattaauu  bbaaddaann  hhuukkuumm  sseehhuubbuunnggaann  

ddeennggaann  ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  ddiibbiiddaanngg  rreettrriibbuussii  ;;  
  
dd..    MMeemmeerriikkssaa  bbuukkuu--bbuukkuu,,  ccaattaattaann--ccaattaattaann  ddaann    ddookkuummeenn--ddookkuummeenn  llaaiinn  bbeerrkkeennaaaann  ddeennggaann  ttiinnddaakk  

ppiiddaannaa  ddiibbiiddaanngg  rreettrriibbuussii  ;;  
  
ee..    MMeellaakkuukkaann    ppeennggggeelleeddaahhaann  uunnttuukk  mmeennddaappaattkkaann    bbaarraanngg    bbuukkttii  ppeemmbbuukkuuaann,,    ppeennccaattaattaann    ddaann    

ddookkuummeenn--ddookkuummeenn    llaaiinn    sseerrttaa  mmeellaakkuukkaann  ppeennyyiittaaaann  tteerrhhaaddaapp  bbaarraanngg  bbuukkttii  tteerrsseebbuutt  ;;  
  
ff..    MMeemmiinnttaa    bbaannttuuaann    tteennaaggaa  aahhllii    ddaallaamm    rraannggkkaa    ppeellaakkssaannaaaann  ttuuggaass  ppeennyyiiddiikkaann  ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  

ddiibbiiddaanngg  rreettrriibbuussii  ;;  
  
gg..    MMeennyyuurruuhh  bbeerrhheennttii  mmeellaarraanngg  sseesseeoorraanngg  mmeenniinnggggaallkkaann  rruuaannggaann  aattaauu  tteemmppaatt  ppaaddaa  ssaaaatt  

ppeemmeerriikkssaaaann  sseeddaanngg  bbeerrllaannggssuunngg    ddaann  mmeemmeerriikkssaa    iiddeennttiittaass  oorraanngg  ddaann  aattaauu    ddookkuummeenn    
sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  hhuurruuff  ee  ;;  

  
hh..    MMeemmoottrreett    sseesseeoorraanngg  yyaanngg  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann    ttiinnddaakk    ppiiddaannaa  rreettrriibbuussii  ;;  
  
ii..    MMeemmaannggggiill      oorraanngg      uunnttuukk    ddiiddeennggaarr      kkeetteerraannggaannnnyyaa      ddaann    ddiippeerriikkssaa  sseebbaaggaaii  tteerrssaannggkkaa  aattaauu  

ssaakkssii  ;;  
  
jj..    MMeenngghheennttiikkaann  ppeennyyiiddiikkaann  ;;  
  
kk..    MMeellaakkuukkaann    ttiinnddaakkaann    llaaiinn    yyaanngg    ppeerrlluu    uunnttuukk    kkeellaannccaarraann  ppeennyyiiddiikkaann  ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  ddiibbiiddaanngg  

rreettrriibbuussii  mmeennuurruutt  hhuukkuumm  yyaanngg  ddaappaatt  ddiippeerrttaanngggguunnggjjaawwaabbkkaann  ;;  
                  
((33))    PPeennyyiiddiikk    sseebbaaggiimmaannaa    ddiimmaakkssuudd    ppaaddaa    aayyaatt    ((11))    ppaassaall      iinnii    mmeemmbbeerriittaahhuukkaann  ddiimmuullaaiinnyyaa  ppeennyyiiddiikkaann  

ddaann  mmeennyyaammppaaiikkaann    hhaassiill  ppeennyyiiddiikkaannnnyyaa  sseessuuaaii  ddeennggaann    kkeetteennttuuaann  yyaanngg    ddiiaattuurr  ddaallaamm  UUnnddaanngg--
uunnddaanngg  NNoommoorr  88  TTaahhuunn  11998811    tteennttaanngg  HHuukkuumm  AAccaarraa  PPiiddaannaa..  

                  
                                  

BBAABB        XXVV  
  

KKEETTEENNTTUUAANN  PPIIDDAANNAA  
  

PPaassaall    2266  
  

((11))    WWaajjiibb      RReettrriibbuussii    yyaanngg    ttiiddaakk      mmeellaakkssaannaakkaann      kkeewwaajjiibbaannnnyyaa  sseehhiinnggggaa    mmeerruuggiikkaann  kkeeuuaannggaann  ddaaeerraahh  
ddiiaannccaamm  ppiiddaannaa    kkuurruunnggaann  ppaalliinngg  llaammaa  66  ((eennaamm))  bbuullaann  aattaauu  ddeennddaa  sseettiinnggggii--ttiinnggggiinnyyaa  RRpp  33..000000..000000..--  

                  
((22))    TTiinnddaakk  ppiiddaannaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  aayyaatt  ((11))  ppaassaall  iinnii  aaddaallaahh  ppeellaannggggaarraann..  
  
  
                

BBAABB      XXVVII  
  

KKEETTEENNTTUUAANN  PPEERRAALLIIHHAANN  
  

PPaassaall    2277  
                  
IIzziinn    TTrraayyeekk    //    iizziinn  ooppeerraassii    yyaanngg    tteellaahh    ddiikkeelluuaarrkkaann    sseebbeelluumm  ppeenneettaappaann  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii  tteettaapp  
bbeerrllaakkuu  ssaammppaaii  ddeennggaann  hhaabbiiss  mmaassaa      bbeerrllaakkuunnyyaa    iizziinn    ttrraayyeekk    //    iizziinn    ooppeerraassii      yyaanngg      tteellaahh  ddiibbeerriikkaann..  
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BBAABB      XXVVIIII  
  

KKEETTEENNTTUUAANN  PPEENNUUTTUUPP  
  

PPaassaall    2288  
                  
HHaall--hhaall    yyaanngg  bbeelluumm  ddiiaattuurr  ddaallaamm  PPeerraattuurraann    DDaaeerraahh    iinnii,,  sseeppaannjjaanngg    mmeennggeennaaii    tteekknniiss  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  
ddiiaattuurr    lleebbiihh    llaannjjuutt  ddeennggaann  KKeeppuuttuussaann  BBuuppaattii..  
                
                            

PPaassaall    2299  
                  
PPeerraattuurraann      DDaaeerraahh    iinnii    mmuullaaii    bbeerrllaakkuu      ppaaddaa      ttaannggggaall    ddiiuunnddaannggkkaann  ..  
                  

AAggaarr    sseettiiaapp    oorraanngg  mmeennggeettaahhuuiinnyyaa  ,,    mmeemmeerriinnttaahhkkaann    ppeenngguunnddaannggaann  PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh  iinnii  
ddeennggaann  ppeenneemmppaattaannnnyyaa  ddaallaamm  LLeemmbbaarraann  DDaaeerraahh..  

  
  
  
  

 
  Ditetapkan di Kota Mungkid. 

Pada tanggal  13  Agustus  2001 
 

BUPATI  MAGELANG 
 

TTD. 
 

DRS. H. HASYIM AFANDI. 
   

 
 Diundangkan dalam Lembaran  Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 14  Agustus 2001 
Serie D, Nomor 56 
Sekretaris Daerah 

 
Ttd. 

 
DRS. H. SOLECHAN, AS. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 500 034 460 

 

 
 

® dolluttuge’ 2001 
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PP  EE  NN  JJ  EE  LL  AA  SS  AA  NN  
  

PPEERRAATTUURRAANN  DDAAEERRAAHH  KKAABBUUPPAATTEENN  MMAAGGEELLAANNGG  
  

NNOOMMOORR    1177    TTAAHHUUNN  22000011  
                                                                            

TTEENNTTAANNGG  
  

RREETTRRIIBBUUSSII  IIZZIINN  TTRRAAYYEEKK  //  IIZZIINN  OOPPEERRAASSII  
DDAANN  PPEENNYYEELLEENNGGGGAARRAAAANN  AANNGGKKUUTTAANN  DDII  JJAALLAANN  DDEENNGGAANN  KKEENNDDAARRAAAANN  UUMMUUMM  

DDII  KKAABBUUPPAATTEENN  MMAAGGEELLAANNGG  
  

                  
II..      UUMMUUMM..  
                  

BBaahhwwaa    ddaallaamm  uuppaayyaa  mmeemmppeerrllaannccaarr  aarruuss    TTrraannssppoorrttaassii    ddii  KKaabbuuppaatteenn  MMaaggeellaanngg  sseerrttaa  uunnttuukk  
mmeennjjaaggaa  kkeetteerrttiibbaann,,    kkeeaammaannaann  LLaalluu  lliinnttaass  ddaann  kkeesseellaammaattaann  ppeenngggguunnaa  jjaallaann  sseerrttaa  kkeennyyaammaannaann  
ppaarraa  ppeennuummppaanngg  aannggkkuuttaann    PPeerrddeessaaaann  mmaakkaa  ppeerrlluu  aaddaannyyaa  ppeemmbbaaggiiaann    jjaalluurr--jjaalluurr  jjaallaann    tteerrsseebbuutt    
sseessuuaaii    ddeennggaann    aazzaass    kkeesseeiimmbbaannggaann      aannttaarraa  kkeebbuuttuuhhaann  ddaann  ppeennaawwaarraann  jjaassaa  aannggkkuuttaann..  

                  SSeehhuubbuunnggaann    ddeennggaann    hhaall--hhaall    ddiiaattaass    ddaann    gguunnaa    mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeellaayyaannaann  kkeeppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt  
kkhhuussuussnnyyaa  ddiibbiiddaanngg  iizziinn  ttrraayyeekk  //  iizziinn    ooppeerraassii    AAnnggkkuuaattaann  PPeerrddeessaaaann  ddaallaamm    wwiillaayyaahh    KKaabbuuppaatteenn  
MMaaggeellaanngg,,    mmaakkaa  ddiippaannddaanngg  ppeerrlluu  uunnttuukk  mmeenneettaappkkaann    kkeetteennttuuaann--  kkeetteennttuuaann  tteerrsseebbuutt  ddaallaamm  ssuuaattuu  
PPeerraattuurraann  DDaaeerraahh..  

                  
  
IIII..    PPAASSAALL  DDEEMMII  PPAASSAALL..  
  

PPaassaall  11    hhuurruuff    aa  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    bb  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    cc  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    dd  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    ee  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    ff  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    gg  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    hh  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    ii  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    jj  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    kk  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    ll  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    mm  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    nn  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    oo  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    pp  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    qq  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    rr  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    ss  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    tt  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    uu  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    vv  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    ww  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    xx  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    yy  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    zz  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    aaaa  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    aabb  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    aacc  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff    aadd  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  
                  
  PPaassaall  22    aayyaatt  ((11))    ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((22))  ::    CCuukkuupp  jjeellaass  ..  
  aayyaatt  ((33))              ::    DDeennggaann      IInnssttaannssii        tteerrkkaaiitt  mmaakkssuuddnnyyaa,,    ddaallaamm      ssuurrvveeyy  

kkeebbuuttuuhhaann  aannggkkuuttaann  mmeelliibbaattkkaann  DDiinnaass    ,,IInnssttaannssii  ddaann    LLeemmbbaaggaa  
tteerrkkaaiitt  sseeppeerrttii  PPOOLLRRII,,  DDiinnaass  PPeekkeerrjjaaaann  UUmmuumm,,  MMuussppiikkaa,,  
DDIIPPEENNDDAA,,  BBaagg  PPeerreekkoonnoommiiaann  ddaann    OOrrggaannddaa  ..  
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PPaassaall  33    hhuurruuff  aa    ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  hhuurruuff  bb      ::    CCuukkuupp  jjeellaass  ..  
  hhuurruuff  cc                    ::    PPeenneemmppaattaann        ppaappaann        ttrraayyeekk  ddiitteemmppaattkkaann  ddiiaattaass  ccaabbiinn  bbooddyy  

kkeennddaarraaaann    ,,    sseehhiinnggggaa    mmuuddaahh  tteerrbbaaccaa    ddaarrii    ppoossiissii      ddeeppaann  
kkeennddaarraaaann    yyaanngg      mmeennyyeebbuuttkkaann    aawwaall  ddaann  aakkhhiirr  ttrraayyeekk  ..  

  hhuurruuff  dd  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..    
  hhuurruuff  ee  ::    CCuukkuupp  jjeellaass  ..      
                  
PPaassaall  44    aayyaatt  ((11))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..    
  aayyaatt  ((22))  ::    CCuukkuupp  jjeellaass  ..  
  aayyaatt  ((33))  hhuurruuff  aa            ::    CCuukkuupp  jjeellaass  ..  
  aayyaatt  ((33))  hhuurruuff  bb        ::    PPeerrbbaannddiinnggaann  PPeennyyeeddiiaaaann  tteemmppaatt  dduudduukk  ddeennggaann    ppeenngggguunnaaaann        

((  LLooaadd    FFaaccttoorr    ))  ppaaddaa  ttrraayyeekk  yyaanngg  ddiimmoohhoonn  7700  %%  aattaauu    lleebbiihh    ,,    
kkeeccuuaallii    ppaaddaa  ttrraayyeekk  ppeerriinnttiiss..  

  aayyaatt  ((44))                              ::    CCuukkuupp  jjeellaass  ..  
                  
PPaassaall  55    aayyaatt  ((11))                            ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((22))                            ::    TTiiddaakk    ddaallaamm    ttrraayyeekk    aarrttiinnyyaa  ppeellaayyaannaann  yyaanngg  ttiiddaakk    tteerriikkaatt  ppaaddaa  

jjaalluurr  ttrraayyeekk  ,,    mmiissaallnnyyaa  aannggkkuuttaann    ttaakkssii    ,,      aannggkkuuttaann    sseewwaa    ,,  
aannggkkuuttaann      ppaarriiwwiissaattaa  ddaann      aannggkkuuttaann  kkhhuussuuss  ..    

  aayyaatt  ((33))    ::  CCuukkuupp  jjeellaass..    
  aayyaatt  ((44))    ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((55))  ::    CCuukkuupp  JJeellaass..  

                  
PPaassaall  66    aayyaatt  ((11))                            ::    CCuukkuupp  jjeellaass  ..  
  aayyaatt  ((22))                            ::    PPeerrssyyaarraattaann  ppeerrmmoohhoonnaann  tteerrsseebbuutt  ddaallaamm  PPaassaall  44  ddaann  PPaassaall  55  

ssuurraatt--ssuurraatt  hhaarruuss  ddaallaamm  kkeeaaddaaaann  bbeerrllaakkuu,,  kkeeccuuaallii    SS..KK  IIzziinn  
ttrraayyeekk//  IIzziinn  OOppeerraassii  ..  

  aayyaatt  ((22))  hhuurruuff    aa  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((22))  hhuurruuff    bb  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((22))  hhuurruuff    cc  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((22))  hhuurruuff    dd  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((22))  hhuurruuff    ee  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((22))  hhuurruuff    ff  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((22))  hhuurruuff    gg  ::  PPeerrssyyaarraattaann  iinnii  ddiippeerrlluukkaann  ppaaddaa  ssaaaatt  mmeerreeaalliissaassiikkaann  iijjiinn  ttrraayyeekk  //  

iijjiinn  ooppeerraassii  bbaaggii  kkeennddaarraaaann  yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann..  
  aayyaatt  ((22))  hhuurruuff    hh  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((22))  hhuurruuff    ii  ::  GGaarraassii  tteerrsseebbuutt  hhaarruuss  mmaammppuu  mmeennaammppuunngg  sseessuuaaii  ddeennggaann  

jjuummllaahh  kkeennddaarraaaann,,  ddiikkaanndduunngg  mmaakkssuudd  aaggaarr  kkeennddaarraaaann  tteerrsseebbuutt  
ttiiddaakk  mmaannggkkaall  ddii  tteeppii  jjaallaann..  

  
  

                                            
PPaassaall  77    aayyaatt  ((11))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((22))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((33))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((44))    ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  
                  
PPaassaall  88    aayyaatt  ((11))  ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((22))    ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((33))    ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  
                  
PPaassaall  99    aayyaatt  ((11))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..    
  aayyaatt  ((22))            ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  
                  
PPaassaall  1100                                            ::    CCuukkuupp  jjeellaass  ..  
                  
PPaassaall  1111                                            ::    CCuukkuupp  jjeellaass  ..  
                  
PPaassaall  1122    aayyaatt  ((11))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..    
  aayyaatt  ((22))            ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  

                              
  
  



 

 
PROPERAT v. 2001          Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Kabupaten Magelang 

15

PPaassaall  1133    aayyaatt  ((11))    hhuurruuff    aa  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..    
  aayyaatt  ((11))    hhuurruuff    bb        ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((11))    hhuurruuff    cc        ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((11))    hhuurruuff    dd        ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((11))    hhuurruuff    ee        ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((11))    hhuurruuff    ff  ::  YYaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  ccaarraa  yyaanngg  ttiiddaakk  ssaahh  aaddaallaahh  mmeemmbbeerriikkaann  

kkeetteerraannggaann  yyaanngg  ttiiddaakk  bbeennaarr  ppaaddaa  wwaakkttuu  mmeennggaajjuukkaann  iijjiinn  aattaauu  
mmeemmppeerroolleehh  iijjiinn  ttaannppaa  mmeellaalluuii  pprroosseedduurr  yyaanngg  ddiitteettaappkkaann..  

  
  aayyaatt  ((22))    ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((33))    ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((44))    ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  

  
                  
PPaassaall  1144    aayyaatt  ((11))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((22))    ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((33))  ::    CCuukkuupp  jjeellaass  ..  
                  
PPaassaall  1155    aayyaatt  ((11))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..    
  aayyaatt  ((22))          ::    CCuukkuupp  jjeellaass  ..  
                  
PPaassaall  1166                                            ::    CCuukkuupp  jjeellaass  ..  
                  
PPaassaall  1177                                            ::    CCuukkuupp  jjeellaass  ..  
                  
PPaassaall  1188    aayyaatt  ((11))    ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  

  aayyaatt  ((22))          ::    CCuukkuupp  jjeellaass  ..  
                  
PPaassaall  1199    aayyaatt  ((11))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((22))    ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((33))  ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  
  
PPaassaall  2200    ::    CCuukkuupp  jjeellaass  
                  
PPaassaall  2211    aayyaatt  ((11))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((22))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((33))    ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((44))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass  ..  
                                        
PPaassaall  2222    aayyaatt  ((11))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass    
  aayyaatt  ((22))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
                  
PPaassaall  2233    aayyaatt  ((11))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..    
  aayyaatt  ((22))          ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  
                  
PPaassaall  2244    aayyaatt  ((11))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((22))    ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((33))      ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  
                  
PPaassaall  2255    aayyaatt  ((11))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..    
  aayyaatt  ((22))          ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  

  aayyaatt  ((33))    ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  
PPaassaall  2266    aayyaatt  ((11))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..  
  aayyaatt  ((22))  ::  CCuukkuupp  jjeellaass..    
  
                  
PPaassaall  2277                                            ::    IIzziinn    TTrraayyeekk  //  IIzziinn      OOppeerraassii  yyaanngg        tteellaahh          ddiitteerrbbiittkkaann  

bbeerrddaassaarrkkaann  PPeerraattuurraann    DDaaeerraahh  sseebbeelluummnnyyaa      ,,    mmaassiihh      tteettaapp  
bbeerrllaakkuu    ssaammppaaii    hhaabbiiss      mmaassaa  bbeerrllaakkuunnyyaa  IIjjiinn  tteerrsseebbuutt  ..    

  
PPaassaall  2288                                            ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  
                  
PPaassaall  2299                                            ::    CCuukkuupp  jjeellaass..  
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IIIIII..    TTAAMMBBAAHHAANN                    
    
 Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang, pada tanggal 

10, 11, 12 dan 13 Juli 2001, dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan 
Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 24/DPRD/2001 tanggal 19 juli 2001 tentang 
RReettrriibbuussii  IIzziinn  TTrraayyeekk  //  IIzziinn  OOppeerraassii  DDaann  PPeennyyeelleennggggaarraaaann  AAnnggkkuuttaann  DDii  JJaallaann  DDeennggaann    KKeennddaarraaaann  
UUmmuumm  DDii  KKaabbuuppaatteenn  MMaaggeellaanngg.. 

 
 

®  dolluttuge ‘ 2001. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


