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    DDaallaamm  kkeehhiidduuppaann  bbeerrmmaassyyaarraakkaatt,,  sseewwaa--mmeennyyeewwaa  mmeemmppuunnyyaaii  ppeerraannaann  

yyaanngg  ssaannggaatt  ppeennttiinngg,,  kkaarreennaa  ttiiddaakk  sseemmuuaa  oorraanngg  ddaappaatt  mmeemmeennuuhhii  kkeebbuuttuuhhaann  

hhiidduuppnnyyaa  ddeennggaann  ppeemmbbeelliiaann  ssuuaattuu  bbaarraanngg  kkaarreennaa  jjuummllaahh  uuaanngg  yyaanngg  tteerrbbaattaass..  

AAppaabbiillaa  tteerrjjaaddii  mmuussiimm  kkeemmaarraauu  yyaanngg  ppaannjjaanngg,,  ssaawwaahh  aakkaann  mmeennggaallaammii  

kkeekkeerriinnggaann,,  aakkiibbaattnnyyaa  aakkaann  tteerrjjaaddii  ggaaggaall  ppaanneenn  ssaannggaatt  bbeessaarr..  PPaarraa  ppeettaannii  ppiihhaakk  

ppeennyyeewwaa  ssaawwaahh  aakkaann  mmeennggaallaammii  kkeerruuggiiaann  sseettiiddaakknnyyaa  mmeennddaappaatt  kkeessuulliittaann  

uunnttuukk  mmeemmbbaayyaarr  sseewwaa  yyaanngg  tteellaahh  ddiisseeppaakkaattii..  SSeemmeennttaarraa  ddiippiihhaakk  llaaiinn  yyaakknnii  

ppeemmiilliikk  ssaawwaahh  ttiiddaakk  mmaauu  ttaahhuu  ddeennggaann  kkeeggaaggaallaann  tteerrsseebbuutt,,  aarrttiinnyyaa  iiaa  mmaassiihh  

mmeennggaahhaarruusskkaann  ppeettaannii  ppeennyyeewwaa  uunnttuukk  mmeemmbbaayyaarr  sseewwaa  yyaanngg  tteellaahh  ddiisseeppaakkaattii  

iittuu,,  ttaannppaa  mmeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  kkeeggaaggaallaann  yyaanngg  ddiiaallaammiinnyyaa..  AAddaappuunn  yyaanngg  

mmeennjjaaddii  jjuudduull  ddaallaamm  ppeennuulliissaann  sskkrriippssii  iinnii  aaddaallaahh””    TTiinnjjaauuaann  FFiiqqhh  MMuuaammaallaahh  

TTeerrhhaaddaapp  PPeellaakkssaannaaaann  TTrraannssaakkssii  IIjjaarraahh  ((SSeewwaa--MMeennyyeewwaa))  SSaawwaahh  DDii  DDeessaa  

MMuuaarraa  GGuullaa  KKeeccaammaattaann  KKoottaa  AAgguunngg  KKaabbuuppaatteenn  LLaahhaatt””..    

    PPeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  ddiitteelliittii  ddaallaamm  sskkrriippssii  iinnii  aaddaallaahh  bbaaggaaiimmaannaa  

ppeellaakkssaannaaaann  ttrraannssaakkssii  iijjaarraahh  ((sseewwaa--mmeennyyeewwaa))  ssaawwaahh  ddii  ddeessaa  MMuuaarraa  GGuullaa  

KKeeccaammaattaann  KKoottaa  AAgguunngg  KKaabbuuppaatteenn  LLaahhaatt,,  ffaakkttoorr  ppeennyyeebbaabb  ppeellaakkssaannaaaann  

ttrraannssaakkssii  iijjaarraahh  ((sseewwaa--mmeennyyeewwaa))  ssaawwaahh  ddii  ddeessaa  MMuuaarraa  GGuullaa  KKeeccaammaattaann  KKoottaa  

AAgguunngg  KKaabbuuppaatteenn  LLaahhaatt  ddaann  bbaaggaaiimmaannaa  ttiinnjjaauuaann  FFiiqqiihh  MMuuaammaallaahh  TTeerrhhaaddaapp  

PPeellaakkssaannaaaann  iijjaarraahh  ((sseewwaa--mmeennyyeewwaa))  ssaawwaahh  ddii  ddeessaa  MMuuaarraa  GGuullaa  KKeeccaammaattaann  

KKoottaa  AAgguunngg  KKaabbuuppaatteenn  LLaahhaatt..  DDaallaamm  mmeennjjaawwaabb  mmaassaallaahh  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii,,  

ppeennuulliiss  mmeenngggguunnaakkaann  mmeettooddee  wwaawwaannccaarraa,,  tteekknniikk  iinnii  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  

mmeenngguummppuullkkaann  ddaattaa  ddeennggaann  ccaarraa  bbeerrhhaaddaappaann  llaannggssuunngg  ddeennggaann  ppiihhaakk  iinnffoorrmmaann  

yyaanngg  ddiiaannggggaapp  ppeerrlluu  ddaann  aaddaa  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  mmaassaallaahh  yyaanngg  sseeddaanngg  ddiitteelliittii  

ddeennggaann  ccaarraa  ttaannyyaa  jjaawwaabb..    

    SSuummbbeerr  ddaattaa  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  ddaattaa  pprriimmeerr  ddaann  

ddaattaa  sseekkuunnddeerr,,  aaddaappuunn  jjeenniiss  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ddaallaamm  sskkrriippssii  iinnii  aaddaallaahh  

jjeenniiss  ppeenneelliittiiaann  kkuuaalliittaattiiff,,  yyaaiittuu  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeenneekkaannkkaann  ppaaddaa  qquuaalliittyy  aattaauu  

ssuuaattuu  pprroosseess  ppeenneelliittiiaann  ddaann  ppeemmaahhaammaann  yyaanngg  ppeennttiinngg  ddaarrii  ssiiffaatt  ssuuaattuu  

bbaarraanngg//jjaassaa..  HHaall  tteerrppeennttiinngg  ddaarrii  ssuuaattuu  bbaarraanngg//jjaassaa  bbeerruuppaa  kkeejjaaddiiaann,,  ffeennoommeennaa,,  

ddaann  ggeejjaallaa  ssoossiiaall..  MMaakknnaa  ddiibbaalliikk  kkeejjaaddiiaann  tteerrsseebbuutt  yyaanngg  ddaappaatt  ddiijjaaddiikkaann  

ppeellaajjaarraann  bbeerrhhaarrggaa  bbaaggii  ssuuaattuu  ppeennggeemmbbaannggaann  kkoonnsseepp  tteeoorrii..  DDaappaatt  ddiittaarriikk  

kkeessiimmppuullaann  sseeccaarraa  ddeedduukkttiiff,,  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  ddiiaammbbiill  kkeessiimmppuullaann  ddaarrii  hhaassiill  

ppeenneelliittiiaann  iinnii,,  mmeennuunnjjuukkaann  bbaahhwwaa  ppeellaakkssaannaaaann  iijjaarraahh  ((sseewwaa--mmeennyyeewwaa))  yyaanngg  

tteellaahh  ddiisseeppaakkaattii  oolleehh  kkeedduuaa  bbeellaahh  ppiihhaakk  yyaaiittuu  aannttaarraa  ppeennyyeewwaa  ddaann  yyaanngg  

mmeennyyeewwaakkaann,,  ddaann  ppeellaakkssaannaaaann  iijjaarraahh  ((sseewwaa--mmeennyyeewwaa))  ssaawwaahh  ddii  ddeessaa  MMuuaarraa  

GGuullaa  KKeeccaammaattaann  KKoottaa  AAgguunngg  KKaabbuuppaatteenn  LLaahhaatt  ddiippeerrbboolleehhkkaann  kkaarreennaa  sseessuuaaii  

ddeennggaann  rruukkuunn  ddaann  ssyyaarraatt--ssyyaarraatt  iijjaarraahh    ((sseewwaa--mmeennyyeewwaa))..  

  


