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MMOOTTTTOO  

  

DDuunniiaa  iinnii  ppaanngggguunngg  ssaannddiiwwaarraa  
CCeerriittaannyyaa  mmuuddaahh  bbeerruubbaahh  
KKiissaahh  MMaahhaabbrraattaa  aattaauu  ttrraaggeeddii  ddaarrii  YYuunnaannii  
SSeettiiaapp  iinnssaann  ppuunnyyaa  ssaattuu  ppeerraannaann  
AAddaa  ppeerraann  wwaajjaarr  ddaann  aaddaa  ppeerraann  bbeerrppuurraa--ppuurraa  
MMeennggaappaa  kkiittaa  bbeerrssaannddiiwwaarraa  
MMeennggaappaa  kkiittaa  bbeerrssaannddiiwwaarraa  
  
PPeerraann  yyaanngg  kkooccaakk  bbiikkiinn  kkiittaa  tteerrbbaahhaakk--bbaahhaakk  
PPeerraann  bbeerrcciinnttaa  bbiikkiinn  oorraanngg  mmaabbuukk  kkeeppaayyaanngg  
  
DDuunniiaa  iinnii  ppeennuuhh  ppeerraannaann  
DDuunniiaa  iinnii  bbaaggaaiikkaann  jjeemmbbaattaann  kkeehhiidduuppaann  
MMeennggaappaa  kkiittaa  bbeerrssaannddiiwwaarraa  
MMeennggaappaa  kkiittaa  bbeerrssaannddiiwwaarraa  
  
((TTeekkss  LLaagguu  ‘‘PPaanngggguunngg  SSaannddiiwwaarraa’’  AAhhmmaadd  AAllbbaarr))  
  
  
  
TTuuhhaann  iittuu  iibbaarraatt  kkaaccaa......  
KKaallaauu  kkaammuu  bbeerrkkaaccaa  iittuu  kkeelliihhaattaann  sseeppeerrttii  bbaabbii  
BBaabbii  llaahh  kkeelliiaattaann  ddii  mmaattaa  TTuuhhaann,,  
  
TTeettaappii  kkaallaauu  kkaammuu  kkeelliihhaattaann  mmeennggiinnddaahhkkaann  ddiirrii  
SSeeppeerrttii  iinnddaahhnnyyaa  JJaayyeennggrraannaa......  
JJaayyeennggrraannaa  aannddaa  ddii  mmaattaa  TTuuhhaann””  
  
((WWaawwaannccaarraa  ddeennggaann  RR..GG..  ddii  SSaakkaa  EEnneemm))  
  
  
  
““......  SSeemmuuaa  iittuu  HHaarruuss  SSeeddeerrhhaannaa,,  
TTaappii  TTiiddaakk  UUnnttuukk  DDiisseeddeerrhhaannaakkaann  ......””  
  
((AAllbbeerrtt  EEiinnsstteeiinn))  
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PPEERRSSEEMMBBAAHHAANN  
  

  

‘‘  SSEEGGAALLAA  PPUUJJII  BBAAGGII  AALLLLAAHH,,  ddii  aattaass  SSiinnggggaassaannaa--NNyyaa,,  
‘‘AArrssyy..  TTiiddaakk  AAddaa  DDaayyaa  ddaann  KKeekkuuaattaann  AAppaa  ppuunn    
KKeeccuuaallii  AAllllaahh  ’’  ......  

  

  

  

NNAASSKKAAHH  TTIIDDAAKK  SSEEDDEERRHHAANNAA  IINNII,,  
KKUUPPEERRSSEEMMBBAAHHKKAANN  UUNNTTUUKK::  
    

OOrraanngg  ttuuaakkuu  ;;    

AABBAAHH  ddaann  IINNAAQQ  ..  ..  ..  

  

AAllmmaammaatteerrkkuu  ;;  

PPrrooddii  PPssiikkoollooggii,,  FFaakkuullttaass  IIllmmuu  SSoossiiaall    

ddaann  HHuummaanniioorraa,,  UUIINN  SSuunnaann  KKaalliijjaaggaa  

  

  

DDaann  KKUU  KKuullttuusskkaann  KKaarryyaakkuu  BBaaggii::  
  
AAppaa  ppuunn  MMiinnaatt  AAnnddaa,,  AAppaa  ppuunn  PPrrooffeessii  AAnnddaa,,  
AAppaa  ppuunn  KKeeyyaakkiinnaann  AAnnddaa,,  AAppaa  ppuunn  BBuuddaayyaa  
AAnnddaa,,  ddaann;;  

‘‘  UUnnttuukk  SSIIAAPPAA  PPUUNN  AAnnddaa  ’’  
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PPRRAAKKAATTAA  
  

SSeeggaallaa  ppuujjii  bbaaggii  AAllllaahh  SSWWTT,,  TTuuhhaann  sseemmeessttaa  aallaamm,,  yyaanngg  mmeerreessoonnaannssiikkaann  

rraahhmmaann,,  rraahhiimm,,  ddaann  qquuddrraatt--NNyyaa  ppaaddaa  kkoommpplleekkssiittaass  mmeeddaann  ffeennoommeennaa  ttaattaannaann  

mmaakkrroo  ddaann  mmiikkrrookkoossmmooss  tteemmppaatt  ppeenneelliittii  bbeellaajjaarr  hhiidduupp..  AAkkhhiirrnnyyaa,,  eenneerrggii  

ppssiikkoollooggiiss  ppeenneelliittii  ddaappaattkkaann  aattaass  KKuuaassaa  sseerrttaa  ppeerrttoolloonnggaann--NNyyaa  ddaallaamm  mmeennyyiikkaappii  

ddiiaalleekkttiikkaa  fflluukkttuuaattiiff  mmoottiivvaassii  mmaannuussiiaa  yyaanngg  ‘‘aabbddii,,  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  mmeennyyeelleessaaiikkaann  

kkeewwaajjiibbaann  ddaann  ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  sseebbaaggaaii  sseeoorraanngg  mmaahhaassiisswwaa..  

SShhoollaawwaatt  ddaann  ssaallaamm  bbaaggii  MMuuhhaammmmaadd,,  ppeennyyaammppaaii  ppeessaann  IIllaahhii  ((tthhee  

mmeesssseennggeerr)),,  NNaabbii  tteerraakkhhiirr  ((tthhee  llaasstt  pprroopphheett))  yyaanngg  mmeemmppeerrkkeennaallkkaann  ssttrraatteeggii  

hhiidduupp  uunnttuukk  mmeennccaappaaii  ““sseeppeennuuhhnnyyaa  kkeebbaahhaaggiiaaaann””  ((tthhee  ggrreeaatt  hhaappppiinneessss))  mmeellaalluuii  

RRuukkuunn  IIssllaamm  ddaann  RRuukkuumm  IImmaann,,  sseerrttaa  mmeenngghhaayyaattii  ““ppeennggaallaammaann--ppeennggaallaammaann  

ppuunnccaakk””  ((ppeeaakk  eexxppeerriieenncceess))  uunnttuukk  mmeennjjaaddii  mmaannuussiiaa  yyaanngg  bbeerrffuunnggssii  sseeuuttuuhhnnyyaa..  

PPeenneelliittii  ddeennggaann  sseeggaallaa  kkeerreennddaahhaann  hhaattii  mmeennyyaaddaarrii  bbaahhwwaa  ddaallaamm  

mmeennyyeelleessaaiikkaann  nnaasskkaahh  sskkrriippssii  iinnii  tteellaahh  ddiidduukkuunngg  ddaann  ddiibbaannttuu  oolleehh  ppeellbbaaggaaii  

ppiihhaakk..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  ppeenneelliittii  ddeennggaann  sseeggeennaapp  kkeemmaammppuuaann  uunnttuukk  bbeerrbbaahhaassaa,,  

mmeenngguuccaappkkaann  tteerriimmaa  kkaassiihh  kkeeppaaddaa::  

11..  BBaappaakk  PPrrooff..  DDrr..  DDuudduunngg  AAbbdduurrrraahhmmaann,,  sseellaakkuu  DDeekkaann  FFaakkuullttaass  IIllmmuu  SSoossiiaall  

ddaann  HHuummaanniioorraa  UUnniivveerrssiittaass  IIssllaamm  NNeeggeerrii  SSuunnaann  KKaalliijjaaggaa  YYooggyyaakkaarrttaa..  

22..  BBaappaakk  ZZiiddnnii  IImmmmaawwaann  MMuusslliimmiinn,,  MM..SSii,,  sseellaakkuu  KKeettuuaa  PPrrooggrraamm  SSttuuddii  

PPssiikkoollooggii  FFaakkuullttaass  IIllmmuu  SSoossiiaall  ddaann  HHuummaanniioorraa..  

33..  IIbbuu  RReettnnoo  PPaannddaann  AArruumm,,  SS..  PPssii,,  MM..SSii,,  sseellaakkuu  PPeemmbbiimmbbiinngg  SSkkrriippssii  yyaanngg  

sseellaalluu  sseemmppaatt  mmeennyyeeddiiaakkaann  wwaakkttuu  lluuaannggnnyyaa  uunnttuukk  mmeenndduukkuunnggaann  ppeenneelliitt ii  

ddaallaamm  pprroosseess  ppeennggeerrjjaaaann  nnaasskkaahh  sskkrriippssii  iinnii..  
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44..  IIbbuunnddaa  DDrrss..  HHjj..  SSuussiillaanniinnggssiihh,,  MM..AA  sseellaakkuu  DDoosseenn  PPeemmbbiimmbbiinngg  AAkkaaddeemmiikk  

yyaanngg  tteellaahh  bbeerrppeerraann  sseebbaaggaaii  ““IIbbuu  ssiimmbboolliikk““  bbaaggii  kkaammii  ((wwaarrggaa  ppssiikkoollooggii  

22000066))  ddaallaamm  mmeemmbbiimmbbiinngg  ddaann  mmeennggaarraahhkkaann  pprroosseess  bbeellaajjaarr  ddii  kkaammppuuss..  

55..  BBaappaakk  MMuuhhaammmmaadd  JJoohhaann  NNaassrruull  HHuuddaa,,  SS..  PPssii,,  MM..SSii  ((PPeenngguujjii  II))  ddaann  IIbbuu  RR..  

RRaacchhmmyy  DDiiaannaa,,  PPssii..,,  MM..  AA  ((PPeenngguujjii  IIII)),,  yyaanngg  tteellaahh  mmeemmbbeerriikkaann  mmaassuukkaann  

ddaann  ssaarraann--ssaarraann  ddeemmii  mmeennddeekkaattii  ““kkeesseemmppuurrnnaaaann””  sseebbuuaahh  ppeenneelliittiiaann..  

66..  SSeelluurruuhh  ddoosseenn  PPrrooggrraamm  SSttuuddii  PPssiikkoollooggii  yyaanngg  bbeerrjjaassaa  ddaallaamm  ttrraannssffoorrmmaassii  

ppeennggeettaahhuuaann  yyaanngg  tteennttuunnyyaa  bbeerraarrttii  bbaaggii  ppeenneelliittii,,  sseerrttaa  sseelluurruuhh  ssttaaffff    

kkeemmaahhaassiisswwaaaann  ddaann  TTaattaa  UUssaahhaa  ((BBaappaakk  SSuukkaammttoo))  yyaanngg  tteellaahh  mmeemmbbaannttuu  

ddaallaamm  pprroosseess  aaddmmiinniissttrraattiiff  ppeennyyeelleessaaiiaann  sskkrriippssii..  

77..  MM..SS  ddaann  RR..GG,,  yyaanngg  mmeennjjaaddii  iinnffoorrmmaann  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  sseerrttaa  sseellaalluu  

sseemmppaatt  mmeelluuaannggkkaann  wwaakkttuu  uunnttuukk  mmeennjjaaddii  gguurruu  kkiillaatt  ddaann  mmeemmbbaannttuu  

ppeenneelliittii  sseellaammaa  pprroosseess  ppeennggaammbbiillaann  ddaattaa  ddii  llaappaannggaann..  ““MMiiqq,,  ssuuaattuu  ssaaaatt  ssaayyaa  

ppaassttii  ssiinnggggaahh  ddii  BBaayyaann  llaaggii””..  TTeerriimmaa  kkaassiihh  uunnttuukk  sseemmuuaa  ppeerrbbiinnccaannggaann  

ssiinnggkkaatt  ddaann  bbeerrmmaakknnaa  bbaaggiikkuu..  

88..  IInnaaqq  ((HHjj..  UUmmmmuu  SSaallaammaahh))  yyaanngg  tteellaahh  mmeellaahhiirrkkaann  ddaann  mmeemmeennuuhhii  rruuaanngg  

bbaattiinn  ppeenneelliittii  ddeennggaann  ““kkaassiihhnnyyaa  yyaanngg  ttaannppaa  ssyyaarraatt””..  TTeerriimmaa  kkaassiihh  ttiiddaakk  

aakkaann  mmeewwaakkiillii  ssuukkuurrkkuu..  ““MMaaaaff  ttiiyyaanngg  bbeelluumm  bbiissaa  mmeennjjaaddii  cceerriittaa  bbuuaatt  

IInnaaqq””..  

99..  AAbbaahh  ((HH..  LLaalluu  AAddiill))  yyaanngg  sseellaalluu  mmeenneemmppaa  ppeenneelliittii  ddeennggaann  ssttaannddaarr  

kkeeddiissiipplliinnaannnnyyaa  yyaanngg  ttiinnggggii..  ““AAbbaahh......kkaaddaanngg  ttiiyyaanngg  mmeerraassaa  lleellaahh  

mmeennaaffssiirrkkaann  ssiikkaapp  ddiiaammmmuu..  MMaaaaffkkaann  aannaannddaa  yyaanngg  sseellaalluu  ddaallaamm    

kkeettiiddaakkmmeennggeerrttiiaann  ......””..      
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1100..  IIbbuunnddaa--iibbuunnddaakkuu  ((IInnaaqq  IIyyaann,,  KKaakk  NNaahh,,  KKaakk  LLaahh,,  KKaakk  WWaarr))  yyaanngg  tteellaahh  

mmeennjjaaddii  ppeennggaassuuhh  sseeuummuurr  hhiidduuppkkuu  ddaann  iinnssppiirraassii  bbaaggiikkuu  uunnttuukk  sseebbuuaahh  

kkeettuulluussaann  ddaann  kkaassiihh..    

1111..  KKaakk  HHaaffssaahh  ddaann  KKaakk  IInnddrraa  ((EEmmbbeennkk)),,  yyaanngg  sseellaalluu  mmeemmeennuuhhii  rruuaanngg  

ppiikkiirrkkuu  ddeennggaann  ssaattuu  kkaattaa;;  ““SSppiirriitt””..  PPeennggoorrbbaannaann  kkaalliiaann  aaddaallaahh  eenneerrggii  

kkeehhiidduuppaannkkuu..  ““MMaaaaff  ttiiyyaanngg  bbeelluumm  bbiissaa  mmeennjjaaddii  aaddiikk  yyaanngg  iiddeeaall  bbuuaattmmuu””..  

1122..  BBiiddaaddaarrii  mmaanniisskkuu,,  JJuuwwiittaa  mmaallaammkkuu  ((116699)),,  yyaanngg  mmeemmbbeerriikkaann  mmoottiivvaassii  

sseemmuu  bbuuaattkkuu..  ““AAkkuu  ttiiddaakk  aakkaann  ppeerrnnaahh  lleellaahh  mmeemmaassaanngg  ppuunnddaakkkkuu  uunnttuukk  

KKaauu  bbaannjjiirrii  ddeennggaann  aaiirr  mmaattaa  nneelluuffeerrmmuu””..  DDiikkaauu  aaddaallaahh  ssiimmbbooll  kkeeiinnddaahhaann  

[[NN]]  ddaann  kkeeddaammaaiiaann  [[NN]]  bbuuaattkkuu..      

1133..  AAppaanngg,,  HHeerrmmaann,,  HHaammddii,,  ddaann  AArrffaawwaann,,  ppuuttrraa--ppuuttrraa  BBaayyaann  yyaanngg  mmeennjjaaddii  

ssaahhaabbaatt  ddaann  mmeennjjaaddii  tteemmaann  nnggoobbrrooll  ppeenneelliittii  sseellaammaa  bbeerrggaauull  ddeennggaann  BBaayyaann..  

TTeerriimmaa  kkaassiihh  ssuuddaahh  mmeenneemmaannii  eekkssppeeddiissii  BBaayyaann..  

  

AAkkhhiirrnnyyaa,,  ppeenneelliittii  ssaammppaaiikkaann  rraassaa  tteerriimmaa  kkaassiihh  ttaannppaa  bbaattaass  kkeeppaaddaa  sseemmuuaa  

ppiihhaakk  yyaanngg  tteerrkkaaiitt,,  yyaanngg  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiisseebbuuttkkaann  ssaattuu  ppeerrssaattuu,,  aattaass  dduukkuunnggaann,,  

bbaannttuuaann,,  ddaann  ppeerrhhaattiiaann  uunnttuukk  ppeenneelliittii  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  mmeennyyeelleessaaiikkaann  ssttuuddii  iinnii..  

AAllhhaammdduulliillllaahhii  aall  RRaabbbbii  aall  ‘‘AAllaammiiiinn  ......  
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SSOOCCIIAALL  IIDDEENNTTIITTYY  OOFF  TTRRAADDIITTIIOONNAALL  LLEEAADDEERRSS    
IISSLLAAMM  WWEETTUU  TTEELLUU  IINN  BBAAYYAANN,,  NNOORRTTHH  LLOOMMBBOOKK    

  
  

LLaalluu  MMuuhhaammmmaadd  AArriiff  
SSttaattee  IIssllaammiicc  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSuunnaann  KKaalliijjaaggaa    

  
  
  

AABBSSTTRRAACCTT  
  

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  wwaass  ttoo  iiddeennttiiffyy  aanndd  ddeessccrriibbee  tthhee  ddyynnaammiiccss  ooff  ssoocciiaall  
iiddeennttiittyy  ttrraaddiittiioonnaall  lleeaaddeerrss  ooff  IIssllaamm  WWeettuu  TTeelluu  iinn  BBaayyaann,,  NNoorrtthh  LLoommbbookk  rreeggeennccyy..  
QQuuaalliittaattiivvee  mmeetthhooddss  aarree  uusseedd  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  pphheennoommeennoonn  ooff  IIssllaamm  WWeettuu  TTeelluu,,  tthhuuss  
tthhiiss  ssttuuddyy  iinncclluuddeedd  ffiieelldd  rreesseeaarrcchh  ccaatteeggoorryy  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  rreessuullttss  ooff  ootthheerr  rreesseeaarrcchh  
aass  aa  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  tthhee  mmeetthhooddss  aapppplliieedd..  TThhee  tthheeoorryy  uusseedd  iiss  ssoocciiaall  iiddeennttiittyy  tthheeoorryy  
((SSIITT))  ppssyycchhoollooggiiccaall  ppeerrssppeeccttiivvee,,  wwhhiillee  tthhee  aapppprrooaacchh  uusseedd  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy  iiss  tthhee  
ssyymmbboolliicc  iinntteerraaccttiioonniisstt  ssoo  tthhee  aannaallyyssiiss  iiss  iinnddiivviidduuaall  oorr  ppeerrssoonnaall  ddaattaa..  

SSuubbjjeeccttss  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy  wweerree  ttrraaddiittiioonnaall  lleeaaddeerrss  WWeettuu  TTeelluu  ccoonnssiissttiinngg  ooff  22  ((ttwwoo))  
ppeeooppllee,,  tthhaatt  iiss    PPeemmaannggkkuu  gguubbuugg  KKaarraannggssaallaahh  aanndd    ttrraaddiittiioonnaall  lleeaaddeerrss  ooff  EEaasstt  BBaayyaann,,  
wwhhiicchh  tthheenn  aaccttss  aass  aa  kkeeyy  iinnffoorrmmaanntt  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn..  TThhee  rreesseeaarrcchh  
iinnssttrruummeenntt  uusseedd  wwaass  tthhee  iinntteerrvviieeww  mmeetthhoodd  aass  tthhee  pprriimmaarryy  mmeetthhoodd  aanndd  oobbsseerrvvaattiioonn  
mmeetthhooddss  aass  aa  ccoommpplleemmeennttaarryy  mmeetthhoodd..  AAnnaallyyssiiss  ooff  tthhee  ddaattaa  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy  uussiinngg  tthhee  
iinntteerraaccttiivvee  mmooddeell  aannaallyyssiiss  bbyy  MMiilleess  aanndd  HHuubbeerrmmaann,,  wwhhiicchh  iinncclluuddee  ddaattaa  rreedduuccttiioonn,,  
pprreesseennttaattiioonn,,  aanndd  ccoonncclluussiioonnss..    

TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  iinnddiiccaattee  tthhaatt  ttrraaddiittiioonnaall  lleeaaddeerrss  WWeettuu  TTeelluu  tteenndd  ttoo  
ccoonnssttrruucctt  tthheeiirr  ssoocciiaall  iiddeennttiittyy  aa  mmooddeell  ooff  mmuullttiippllee  iiddeennttiittiieess..  TThheeiirr  iiddeennttiittyy  aass  
““MMuusslliimmss””  uullttiimmaatteellyy  aa  iimmaaggiinneedd  ssoocciiaall  iiddeennttiittyy..  TThhee  tteerrmm  ooff  WWeettuu  TTeelluu  aallssoo  ccoonnttaaiinn  
ssyymmbboolliicc  mmeeaanniinngg  ffoorr  ttrraaddiittiioonnaall  lleeaaddeerrss  ddeeppeennddss  oonn  tthheeiirr  ssuubbjjeeccttiivvee  iinntteerrpprreettaattiioonn  
aass  aa  pprroodduucctt  ooff  ssoocciiaall  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  oouuttggrroouupp..  TTrraaddiittiioonnaall  lleeaaddeerrss  ooff    WWeettuu  TTeelluu  
aallssoo  rreettaaiinnss  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  rriitteess  aass  aa  ffoorrmm  ooff  ssyymmbboolliicc  rreessiissttaannccee  ttoo  eexxpprreessss  tthheeiirr  
ssoocciiaall  iiddeennttiittyy  uunnddeerr  ““pprreessssuurree””  MMuusslliimm  mmaajjoorriittyy..  TThhee  rreessuullttss  ooff  ssoocciiaall  ccoommppaarriissoonn  
sshhoowwss  tthhee  uunniiqquueenneessss  ooff  tthhee  ggrroouupp  oowwnneedd  bbyy  WWeettuu  TTeelluu    ccoommmmuunniittyy  tthhee  ssuurrvviivvaall  
lliigghhtteerrss  ttrraaddiittiioonnaall  lleeaaddeerrss  aass  aa  ggrroouupp  mmeemmbbeerr..  TThhee  ssttrraatteeggyy  ooff  ssoocciiaall  ccrreeaattiivviittyy  
ffiinnaallllyy  sseelleecctteedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ppoossiittiivvee  ssoocciiaall  iiddeennttiittyy,,    mmaaddee  tthhrroouugghh  rreeiinntteerrpprreettaattiioonn  
tthhee  tteerrmm  ooff  WWeettuu  TTeelluu  aass  aa  ssyysstteemm  ooff  tthhrreeee  eelleemmeennttss  tthhaatt  rreefflleecctt  BBaayyaann  ccoossmmoollooggyy..    

  
  

KKeeyywwoorrddss::    SSoocciiaall  IIddeennttiittyy,,  IIssllaamm  TTeelluu  WWeettuu,,  TTrraaddiittiioonnaall  LLeeaaddeerrss,,  SSyymmbboolliicc  
iinntteerraaccttiioonniisstt    
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IIDDEENNTTIITTAASS  SSOOSSIIAALL  TTOOKKOOHH  AADDAATT  IISSLLAAMM  WWEETTUU  TTEELLUU  
DDII  BBAAYYAANN,,  LLOOMMBBOOKK  UUTTAARRAA  

  
  

LLaalluu  MMuuhhaammmmaadd  AArriiff  
UUnniivveerrssiittaass  IIssllaamm  NNeeggeerrii  SSuunnaann  KKaalliijjaaggaa  

  
  
  

AABBSSTTRRAAKKSSII  
  

TTuujjuuaann  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  uunnttuukk  mmeennggeettaahhuuii  ddaann  mmeennddeesskkrriippssiikkaann  
ddiinnaammiikkaa  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ttookkoohh  aaddaatt  IIssllaamm  WWeettuu  TTeelluu  ddii  BBaayyaann,,  kkaabbuuppaatteenn  LLoommbbookk  
UUttaarraa..  MMeettooddee  kkuuaalliittaattiiff  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeenncceerrmmaattii  ffeennoommeennaa  IIssllaamm  WWeettuu  TTeelluu ,,  
sseehhiinnggggaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  tteerrmmaassuukk  kkaatteeggoorrii  ppeenneelliittiiaann  llaappaannggaann  ddeennggaann  
mmeennddeesskkrriippssiikkaann  hhaassiill  ppeenneellttiiaann  sseebbaaggaaii  kkoonnsseekkuueennssii  ddaarrii  mmeettooddee  yyaanngg  ddiitteerraappkkaann..  
TTeeoorrii  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  tteeoorrii  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ((SSIITT))  ppeerrssppeekkttiiff  ppssiikkoollooggii,,  
sseemmeennttaarraa  ppeennddeekkaattaann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  iinntteerraakkssiioonniiss  
ssiimmbboolliikk  sseehhiinnggggaa  aannaalliissiiss  ddaattaannyyaa  bbeerrssiiffaatt  iinnddiivviidduuaall  aattaauu  ppeerrssoonnaall..  

SSuubbjjeekk  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  ttookkoohh  aaddaatt  WWeettuu  TTeelluu  yyaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  22  
((dduuaa))  oorraanngg,,  yyaaiittuu  PPeemmaannggkkuu  gguubbuugg  KKaarraannggssaallaahh  ddaann  ttookkoohh  aaddaatt  BBaayyaann  TTiimmuurr,,  yyaanngg  
sseellaannjjuuttnnyyaa  bbeerrppeerraann  sseebbaaggaaii  iinnffoorrmmaann  kkuunnccii  ddaallaamm  pprroosseess  ppeennggaammbbiillaann  ddaattaa..  
IInnssttrruummeenn  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  mmeettooddee  wwaawwaannccaarraa  sseebbaaggaaii  mmeettooddee  
uuttaammaa  ddaann  mmeettooddee  oobbsseerrvvaassii  sseebbaaggaaii  mmeettooddee  ppeelleennggkkaapp..  AAnnaalliissiiss  ddaattaa  ddaallaamm  
ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeenngggguunnaakkaann  aannaalliissiiss  mmooddeell  iinntteerraakkttiiff  MMiilleess  ddaann  HHuubbeerrmmaann,,  yyaanngg  
mmeelliippuuttii  rreedduukkssii  ddaattaa,,  ppeennyyaajjiiaann,,  ddaann  ppeennaarriikkaann  kkeessiimmppuullaann..  

HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  ttookkoohh  aaddaatt  WWeettuu  TTeelluu  cceennddeerruunngg  
mmeennggkkoonnssttrruukkssii  iiddeennttiittaass  ssoossiiaallnnyyaa  ddeennggaann  mmooddeell  mmuullttiippeell  iiddeennttiittaass..  IIddeennttiittaass  
mmeerreekkaa  sseebbaaggaaii  ““oorraanngg  IIssllaamm””  aakkhhiirrnnyyaa  mmeerruuppaakkaann  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  tteerrbbaayyaanngg..    
TTeerrmmaa  WWeettuu  TTeelluu  jjuuggaa  mmeennggaanndduunngg  mmaakknnaa  ssiimmbboolliikk  bbaaggii  ttookkoohh  aaddaatt  bbeerrggaannttuunngg  
ppaaddaa  iinntteerrpprreettaassii  ssuubbjjeekkttiiff  mmeerreekkaa  sseebbaaggaaii  pprroodduukk  ddaarrii  iinntteerraakkssii  ssoossiiaall  ddeennggaann  
oouuttggrroouupp ..  TTookkoohh  aaddaatt  WWeettuu  TTeelluu  jjuuggaa  tteettaapp  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  rriittuuss--rriittuuss  ttrraaddiissiioonnaall  
sseebbaaggaaii  bbeennttuukk  ppeerrllaawwaannaann  ssiimmbboolliikk  ddaallaamm  mmeennggeekksspprreessiikkaann  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  mmeerreekkaa  
ddii  bbaawwaahh  ““tteekkaannaann””  IIssllaamm  mmaayyoorriittaass..  HHaassiill  ppeerrbbaannddiinnggaann  ssoossiiaall  mmeennuunnjjuukkkkaann  
aaddaannyyaa  kkeeuunniikkaann--kkeeuunniikkaann  kkeelloommppookk  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  kkoommuunniittaass  WWeettuu  TTeelluu  yyaanngg  
mmeennjjaaddii  ppeemmaannttiikk  bbeerrttaahhaannnnyyaa  ttookkoohh  aaddaatt  sseebbaaggaaii  aannggggoottaa  kkeelloommppookk..  SSttrraatteeggii  
kkrreeaattiivviittaass  ssoossiiaall  aakkhhiirrnnyyaa  ddiippiilliihh  gguunnaa  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  yyaanngg  
bbeerrcciittrraa  ppoossiittiiff,,  mmeellaalluuii  rreeiinntteerrpprreettaassii  tteerrmmaa  WWeettuu  TTeelluu  sseebbaaggaaii  ssiisstteemm  ttiiggaa  uunnssuurr  
yyaanngg  mmeerreefflleekkssiikkaann  kkoossmmoollooggii  BBaayyaann..      

  
  

KKaattaa  kkuunnccii::    IIddeennttiittaass  SSoossiiaall,,  IIssllaamm  WWeettuu  TTeelluu,,  TTookkoohh  AAddaatt,,  IInntteerraakkssiioonniiss  SSiimmbboolliikk  



1  
  

BBAABB  II  

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

  

AA..  LLaattaarr  BBeellaakkaanngg  MMaassaallaahh  

WWeettuu  TTeelluu  sseebbaaggaaii  bbeennttuukk  ssiinnkkrreettiissmmee  aaggaammaa  ddii  LLoommbbookk,,  sseekkaarraanngg  bbeerraaddaa  

ddaallaamm  kkuurrvvaa  mmiinnoorriittaass,,  mmeemmiinnjjaamm  iissttiillaahh  TTaahhiirr  ((22000088)),,  WWeettuu  TTeelluu  mmeennggaallaammii  

ssttaaggnnaannssii,,  kkaarreennaa  sseeccaarraa  kkoonnttiinnuu  mmeennjjaaddii  oobbjjeekk  kkeeggiiaattaann  ddaakkwwaahh  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  

oolleehh  WWaakkttuu  LLiimmaa..  SSiisstteemm  kkeeppeerrccaayyaaaann  WWeettuu  TTeelluu  ddiittuunnttuutt  aaggaarr  ddaappaatt  mmeennyyeessuuaaiikkaann  

ddiirrii  ddeennggaann  pprraakktteekk--pprraakktteekk  mmaayyoorriittaass  ((BBuuddiiwwaannttii,,  22000000))..  KKoonnddiissii  tteerrsseebbuutt  

ddiiaassuummssiikkaann  ddaappaatt  mmeennyyeebbaabbkkaann  kkrriissiiss  iiddeennttiittaass  bbaaggii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu..  

GGaaggaassaann  uuttaammaa  ddii  aattaass,,  sseeccaarraa  ffuunnddaammeennttaall  mmeellaattaarrbbeellaakkaannggii  ppeenneelliittiiaann  iinnii,,  

yyaanngg  ddiimmaakkssuuddkkaann  uunnttuukk  mmeemmbbeerrii  ppeennjjeellaassaann  ppeerriihhaall  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ttookkoohh  aaddaatt  

IIssllaamm  WWeettuu  TTeelluu  ddii  BBaayyaann,,  LLoommbbookk  UUttaarraa,,  mmeellaalluuii  ppeennddeekkaattaann  iinntteerraakkssiioonniiss  

ssiimmbboolliikk  sseebbaaggaaii  ppeerraannggkkaatt  mmeettooddoollooggiiss..  

TTeerrlleeppaass  ddaarrii  ppeerrbbeeddaaaann  vveerrssii  ppeerriihhaall  pprroosseess  ppeennyyeebbaarraann  IIssllaamm  ddii  LLoommbbookk,,  

sseeccaarraa  uummuumm  hhiissttoorriissiittaass  IIssllaamm  ddii  LLoommbbookk  ddiimmuullaaii  ddaallaamm  kkuurruunn  wwaakkttuu  aabbaadd  kkee--1166  

ddaann  1177..  IIssllaamm  bbeerrhhaassiill  mmeennggkkoonnvveerrssii  ppeennggaannuutt  ““SSaassaakk  BBooddaa””  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  

kkeeppeerrccaayyaaaann  aawwaall  mmaassyyaarraakkaatt  SSaassaakk  ((BBuuddiiwwaannttii,,  22000011;;  ZZaaeellaannii,,  22000077))..  BBeerrddaassaarrkkaann  

ssuudduutt  ppaannddaanngg  sseejjaarraahh,,  ppeerrkkeemmbbaannggaann  kkeeppeerrccaayyaaaann  mmaassyyaarraakkaatt  SSaassaakk  ddiippeennggaarruuhhii  

oolleehh  BBuuddhhaa,,  HHiinndduu,,  ddaann  IIssllaamm..  PPeerrkkeemmbbaannggaann  tteerrsseebbuutt  mmeennuunnjjuukkkkaann  tteerrjjaaddiinnyyaa  

ppeerrggeesseerraann  ddaallaamm  ppeemmaahhaammaann  kkeeaaggaammaaaann,,  tteettaappii  ddii  bbeebbeerraappaa  tteemmppaatt  mmaassiihh  
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ddiitteemmuukkaann  aakkuullttuurraassii  aannttaarraa  IIssllaamm  ddeennggaann  kkeeppeerrccaayyaaaann  llookkaall  yyaanngg  mmeenngghhaassiillkkaann  

ssiinnkkrreettiissmmee  aaggaammaa  sseeppeerrttii  WWeettuu  TTeelluu  ((SSaassoonnggkkoo,,  22000033))..  

LLoommbbookk  ddiikkeennaall  ddeennggaann  sseebbuuttaann  ““PPuullaauu  SSeerriibbuu  MMaassjjiidd””  kkaarreennaa  hhaammppiirr  

sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  ppeenndduudduukk  kkeeppuullaauuaann  iittuu  bbeerraaggaammaa  IIssllaamm..  BBaarrtthhoolloommeeww  ((22000011))  

mmeennggaattaakkaann  bbaahhwwaa  iiddeennttiittaass  SSaassaakk  ––  ppeenndduudduukk  aassllii  ppuullaauu  LLoommbbookk  ––  bbeeggiittuu  eerraatt  

kkaaiittaannnnyyaa  ddeennggaann  iiddeennttiittaass  mmeerreekkaa  sseebbaaggaaii  mmuusslliimm,,  bbaahhkkaann  sseeoorraanngg  eettnnooggrraaffiiss  ––  

sseeppeerrttii  EEcckklluunndd  ((11998811;;  ddaallaamm  BBaarrtthhoolloommeeww,,  22000011))––  mmeennggaattaakkaann  bbaahhwwaa  ““mmeennjjaaddii  

SSaassaakk  bbeerraarrttii  mmeennjjaaddii  mmuusslliimm””..  SSttaatteemmeenn  tteerrsseebbuutt,,  aappaabbiillaa  ddiicceerrmmaattii  mmeemmaanngg  ttiiddaakk  

sseelluurruuhhnnyyaa  bbeennaarr,,  kkaarreennaa  mmeennggaabbaaiikkaann  kkeeppeerrccaayyaaaann  llaaiinnnnyyaa  sseeppeerrttii  KKrriisstteenn,,  HHiinndduu,,  

ddaann  BBuuddhhaa..    

IIssllaamm  yyaanngg  ddiippaahhaammii  ddaann  ddiipprraakktteekkkkaann  ddii  LLoommbbookk  sseeccaarraa  uummuumm  ddaappaatt  

ddiikkeelloommppookkkkaann  mmeennjjaaddii  dduuaa  vvaarriiaann,,  yyaaiittuu  ““IIssllaamm  WWeettuu  TTeelluu””  yyaanngg  bbeerrppuussaatt  ddii  ddeessaa  

BBaayyaann,,  KKeeccaammaattaann  BBaayyaann,,  LLoommbbookk  UUttaarraa,,11    ddaann  ““IIssllaamm  WWaakkttuu  LLiimmaa””  yyaanngg  mmeennjjaaddii  

kkeeyyaakkiinnaann  mmaayyoorriittaass  mmaassyyaarraakkaatt  SSaassaakk..  WWaakkttuu  LLiimmaa  aaddaallaahh  mmuusslliimm  SSaassaakk  yyaanngg  

mmeennggiikkuuttii  aajjaarraann  ssaarriiaatt  sseeccaarraa  lleebbiihh  kkeerraass  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiiaajjaarrkkaann  AAllqquurraann  ddaann  HHaaddiiss  

((BBuuddiiwwaannttii,,  22000000))..    

CCeeddeerrrrootthh  ((22000044))  mmeennyyeebbuuttkkaann  bbaahhwwaa  iiddiioossiinnkkrreessiieess  kkeeppeerrccaayyaaaann  WWeettuu  TTeelluu  

aaddaallaahh  aakkuullttuurraassii  aannttaarraa  IIssllaamm  ddeennggaann  aassppeekk--aassppeekk  PPaanntteeiissmmee  ddaann  HHiinndduuiissmmee..  WWeettuu  

TTeelluu  ddaann  ““KKeejjaawweenn””  ––  ssaallaahh  ssaattuu  bbeennttuukk  IIssllaamm  ssiinnkkrreettiiss  ddii  JJaawwaa  ––  mmeemmiilliikkii  bbaannyyaakk  

kkeessaammaaaann  uummuumm,,  sseeppeerrttii  iinntteerreess  aattaauu  mmiinnaatt  tteerrhhaaddaapp  mmiissttiissmmee..  PPrraanngg  ((22000022))  mmeellaalluuii  

                                                                                                                
11  UUnnttuukk  mmeenngghhiinnddaarrii  kkeessaallaahhaann  mmaakkssuudd  ddaallaamm  ppeennyyeebbuuttaann  BBaayyaann,,  yyaanngg  mmeennggaaccuu  ppaaddaa  nnaammaa  

ddeessaa  ddaann  nnaammaa  kkeeccaammaattaann  yyaanngg  aaddaa  ddii  LLoommbbookk  UUttaarraa,,  mmaakkaa  ddaallaamm  ppeemmbbaahhaassaann  sseellaannjjuuttnnyyaa  sseebbuuttaann  
BBaayyaann  ddiimmaakkssuuddkkaann  uunnttuukk  mmeennyyeebbuutt  nnaammaa  ddeessaa  sseebbaaggaaii  bbaassiiss  IIssllaamm  WWeettuu  TTeelluu..  
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sseebbuuaahh  llaappoorraann  ppeenneelliittiiaann  ddeennggaann  jjuudduull  ““IIssllaamm  vveerrssuuss  CCuussttoommaarryy  LLaaww::LLiibbeerraattiinngg  

tthhee  SSaassaakk  WWoommeenn  oonn  tthhee  IIssllaanndd  ooff  aa  TThhoouussaanndd  MMoossqquuee””,,  mmeenngguunnggkkaappkkaann  bbaahhwwaa  

WWeettuu  TTeelluu  bbeerraarrttii  ttiiggaa  wwaakkttuu  yyaanngg  mmeennggiinnddiikkaassiikkaann  bbaahhwwaa  kkeeppeerrccaayyaaaann  WWeettuu  TTeelluu  

mmeerruuppaakkaann  aakkuullttuurraassii  eelleemmeenn  HHiinndduu--BBuuddhhiiss  ddeennggaann  IIssllaamm  ddaann  aanniimmiissmmee..    

AAddaatt  ddaann  ttrraaddiissii  lleelluuhhuurr  mmeemmeeggaanngg  ppeerraann  ppeennttiinngg  ddaann  ddoommiinnaann  ddii  kkaallaannggaann  

WWeettuu  TTeelluu..  MMeerreekkaa  ttiiddaakk  mmeennggggaarriisskkaann  ssuuaattuu  bbaattaass  yyaanngg  jjeellaass  aannttaarraa  ttrraaddiissii  ddaann  

aaggaammaa  ((IIssrraaiill,,  AAzziizz,,  MMaahhbbuubb,,  ddaann  KKaaddrrii,,  22000044)),,  ddeennggaann  kkaattaa  llaaiinn,,  WWeettuu  TTeelluu  

mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  bbeennttuukk  kkeeppeerrccaayyaaaann  yyaanngg  mmaassiihh  mmeennddaassaarrkkaann  ddiirrii  ppaaddaa  aaddaatt  aattaauu  

bbuuddaayyaa  llookkaall  ((llooccaall  iinnddeeggeenniioouuss))..  

KKeedduuaa  iissttiillaahh,,  WWeettuu  TTeelluu  ddaann  WWaakkttuu  LLiimmaa ,,  sseerriinngg  ddiibbeeddaakkaann  ddaann  

ddiippeerrtteennttaannggkkaann  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinn  uunnttuukk  mmeennuunnjjuukkkkaann  ddiikkoottoommii  ppoollaa  kkeebbeerraaggaammaaaann  ddii  

LLoommbbookk..  PPeennyyeebbuuttaann  iissttiillaahh  tteerrsseebbuutt  mmeennggiinnddiikkaassiikkaann  aaddaannyyaa  kkaatteeggoorrii  ppeemmbbeeddaa  

aannttaarraa  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  ddeennggaann  ppeennggaannuutt  WWaakkttuu  LLiimmaa..  

KKaajjiiaann--kkaajjiiaann  WWeettuu  TTeelluu   sseeccaarraa  ssiisstteemmaattiiss  ddiimmuullaaii  ppaaddaa  mmaassaa  kkoolloonniiaall  

BBeellaannddaa..  BBeebbeerraappaa  ppeemmeerrhhaattii  sseejjaarraahh  bbeerrppeennddaappaatt  bbaahhwwaa  ddiikkoottoommii  aannttaarraa  WWeettuu  TTeelluu  

ddaann  WWaakkttuu  LLiimmaa  ddiicciippttaakkaann  oolleehh  BBeellaannddaa..  IImmpplliikkaassii  aaddaannyyaa  ppeemmbbeeddaaaann  iinnii  aaddaallaahh  

sseeccaarraa  kkoonnssiisstteenn  WWeettuu  TTeelluu  ddiimmaakknnaaii  sseebbaaggaaii  ““WWaakkttuu  TTiiggaa””,,  uunnttuukk  mmeennuunnjjuukkkkaann  

bbaahhwwaa  ppaarraa  ppeennggiikkuuttnnyyaa  hhaannyyaa  mmeennjjaallaannkkaann  ttiiggaa  ddaarrii  lliimmaa  rruukkuunn  IIssllaamm,,  ttiiggaa  kkaallii  

mmeennjjaallaannkkaann  sshhaallaatt  ddaallaamm  lliimmaa  wwaakkttuu,,  ddaann  ttiiggaa  hhaarrii  ((hhaarrii  ppeerrttaammaa,,  ppeerrtteennggaahhaann,,  ddaann  

hhaarrii  tteerraakkhhiirr))  mmeennjjaallaannkkaann  ppuuaassaa  ddii  bbuullaann  RRaammaaddllaann..  PPeerrbbeeddaaaann  kkaatteeggoorriiss  tteerrsseebbuutt  

sseellaannjjuuttnnyyaa  mmeemmuunnggkkiinnkkaann  bbaaggii  ppeemmbbaarruu  IIssllaamm  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  ppuurriiffiikkaassii  

((BBuuddiiwwaannttii,,  22000000;;  BBaarrtthhoolloommeeww,,  22000011))..  
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PPeerrkkeemmbbaannggaann  WWeettuu  TTeelluu  mmeennuunnjjuukkkkaann  pprroosseess  ssttaaggnnaannssii  bbaahhkkaann  

ttrraannssffoorrmmaassii,,  sseeddaannggkkaann  WWaakkttuu  LLiimmaa  mmeennggaallaammii  ppeerrkkeemmbbaannggaann  yyaanngg  cceeppaatt  ddii  

LLoommbbookk..  TTaahhiirr  ((22000088))  mmeenngguunnggkkaappkkaann  bbaahhwwaa  sseebbaaggaaii  kkeelloommppookk  mmiinnoorriittaass,,  IIssllaamm  

WWeettuu  TTeelluu,,  bbaaiikk  sseeccaarraa  llaannggssuunngg  mmaauuppuunn  ttiiddaakk  llaannggssuunngg,,  kkeebbeerraaddaaaannnnyyaa  sseemmaakkiinn  

ddiitteekkaann  oolleehh  ttiiggaa  llaappiiss  ““ppeenniinnddaassaann””,,  yyaaiittuu  aarruuss  mmooddeerrnniittaass,,  ppeenneettrraassii  aakkttiiff  ddaakkwwaahh  

IIssllaammiiyyaahh  yyaanngg  ttaakk  kkuunnjjuunngg  ssuurruutt,,  ddaann  iimmpplliikkaassii  mmaassssiiff  ddaarrii  kkeebbiijjaakkaann  ppoolliittiikk  

kkhhuussuussnnyyaa  pprrooggrraamm  ttrraannssmmiiggrraassii..  

TTeekkaannaann  yyaanngg  ddiiaallaammii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  ttiiddaakk  hhaannyyaa  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  rraannaahh  

aaggaammaa  ddaann  bbuuddaayyaa,,  tteettaappii  jjuuggaa  ppaaddaa  rraannaahh  ssoossiiaall,,  ppoolliittiikk,,  ddaann  eekkoonnoommii..  TTeekkaannaann--

tteekkaannaann  tteerrsseebbuutt  ttiiddaakk  hhaannyyaa  bbeerraassaall  ddaarrii  ppeennggaannuutt  WWaakkttuu  LLiimmaa ,,  tteettaappii  jjuuggaa  

ddiidduukkuunngg  oolleehh  hheeggeemmoonnii  ppeemmeerriinnttaahh..  PPeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  mmeellaakkuukkaann  ““ppeerrllaawwaannaann””  

tteerrhhaaddaapp  ppeemmeerriinnttaahh  ddaann  ppeennggaannuutt  WWaakkttuu  LLiimmaa  kkaarreennaa  kkeettiiddaakkbbeebbaassaann  mmeennjjaallaannkkaann  

ttrraaddiissii  ddaann  bbuuddaayyaa  mmeerreekkaa..  PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  WWiirraattaa,,  PPaarriimmaarrtthhaa,,  SSuuaassttiikkaa,,  

ddaann  SSuubbaaggiiaassttaa  ((tttt))  mmeenngguunnggkkaappkkaann  bbaahhwwaa  ssaallaahh  ssaattuu  eeffeekk  ddaarrii  hheeggeemmoonnii  

ppeemmeerriinnttaahh  ddaann  ppeerrllaawwaannaann  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  yyaanngg  ttiinnggggaall  ddii  BBaayyaann  aaddaallaahh  

tteerrjjaaddiinnyyaa  kkeettiiddaakksseeiimmbbaannggaann  kkoommuunniikkaassii  ddeennggaann  ppeennggiikkuutt  WWaakkttuu  LLiimmaa ,,  

tteerrggaanngggguunnyyaa  kkeehhiidduuppaann  ssoossiiaall  mmaassyyaarraakkaatt,,  ddaann  mmeelleemmaahhnnyyaa  kkeekkuuaattaann  ppeennggaannuutt  

WWeettuu  TTeelluu,,  yyaanngg  sseellaannjjuuttnnyyaa  mmeennggaarraahh  ppaaddaa  kkoonnfflliikk  ssoossiiaall..    

UUmmaamm  ((22000066;;  ddaallaamm  TTaahhiirr,,  22000088))  mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  kkoonnfflliikk  aannttaarraa  IIssllaamm  

WWeettuu  TTeelluu  ddaann  WWaakkttuu  LLiimmaa  mmuullaaii  mmeerruunncciinngg  ppaaddaa  mmaassaa  ppeemmeerriinnttaahhaann  BBeellaannddaa..  

PPaasskkaa  kkeemmeerrddeekkaaaann  RRII  ((11995500--11995555)),,  sseebbaaggiiaann  ppeennggiikkuutt  WWeettuu  TTeelluu  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  

bbaawwaahh  nnaauunnggaann  PPaarrttaaii  KKoommuunniiss  IInnddoonneessiiaa  ((PPKKII))  ddaann  sseebbaaggiiaann  llaaiinnnnyyaa  ddiibbaawwaahh  
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nnaauunnggaann  PPaarrttaaii  IInnddoonneessiiaa  RRaayyaa  ((PPIIRR))  mmeennddaappaatt  tteekkaannaann  hheebbaatt  ddaarrii  ppeennggaannuutt  WWaakkttuu  

LLiimmaa  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  bbaawwaahh  nnaauunnggaann  MMaassyyuummii..  SSeetteellaahh  ppeerriissttiiwwaa  GG  3300  SS  //  PPKKII,,  

ppeemmeerriinnttaahh  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  WWeettuu  TTeelluu  ddiillaarraanngg  sseebbaaggaaii  vvaarriiaann  aaggaammaa  IIssllaamm..  

SSeeccaarraa  hhuukkuumm,,  sseejjaakk  ddiikkeelluuaarrkkaannnnyyaa  kkeeppuuttuussaann  ppeemmeerriinnttaahh  tteerrsseebbuutt  

ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  tteellaahh  bbeerrkkuurraanngg,,  ttaappii  ddii  bbeebbeerraappaa  tteemmppaatt  pprraakktteekk  WWeettuu  TTeelluu  

mmaassiihh  ddiijjaallaannkkaann..  PPeerrkkeemmbbaannggaann  tteerraakkhhiirr  mmeennyyeebbuuttkkaann  bbaahhwwaa  WWeettuu  TTeelluu  

mmeennggaallaammii  rreeiinntteerrpprreettaassii,,  yyaaiittuu  ttiiddaakk  llaaggii  bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  vvaarriiaann  aaggaammaa  nnaammuunn  

sseebbaaggaaii  aaddaatt  sseemmaattaa  ((UUmmaamm,,  22000066;;  ddaallaamm  TTaahhiirr,,  22000088))..  

BBeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  kkeeggiiaattaann  ppuurriiffiikkaassii  IIssllaamm,,  NNaahhddllaattuull  WWaatthhaann22  mmeerruuppaakkaann  

ssaallaahh  ssaattuu  oorrggaanniissaassii  IIssllaamm  yyaanngg  aakkttiiff  mmeennjjaallaannkkaann  mmiissii  ddaakkwwaahh  ((BBaarrtthhoolloommeeww,,  

22000011))..  KKeeggiiaattaann  ddaakkwwaahh  mmeellaahhiirrkkaann  ttiippoollooggii  kkeeppeemmiimmppiinnaann  bbaarruu  yyaanngg  ddiisseebbuutt  

““TTuuaann  GGuurruu””  ddaallaamm  ttaattaannaann  kkeehhiidduuppaann  mmaassyyaarraakkaatt  SSaassaakk,,  kkhhuussuussnnyyaa  BBaayyaann..  SSeeiirriinngg  

bbeerrjjaallaannnnyyaa  mmiissii  ddaakkwwaahh,,  ppeennggaarruuhh  TTuuaann  GGuurruu  sseemmaakkiinn  bbeessaarr  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  

mmaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann  yyaanngg  jjuuggaa  ddiidduukkuunngg  oolleehh  ppeemmeekkaarraann  ppoonnddookk  ppeessaannttrreenn..  TTookkoohh  

ttrraaddiissiioonnaall  WWeettuu  TTeelluu  mmeemmaannddaanngg  TTuuaann  GGuurruu  sseebbaaggaaii  aannccaammaann  kkuullttuurraall  yyaanngg  

ppeerrllaahhaann--llaahhaann  aakkaann  mmeenngghhiillaannggkkaann  ppeennggaarruuhh  mmeerreekkaa  ddii  kkaallaannggaann  mmaassyyaarraakkaatt  WWeettuu  

TTeelluu  ((BBuuddiiwwaannttii,,  22000000))..  

TTaahhiirr  ((22000088))  mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  ttuuaann  gguurruu  mmeennddaappaatt  ppoossiissii  ppeennttiinngg  ddaallaamm  

rreegguullaassii  ssppiirriittuuaall  ddaann  aaddaatt  dduunniiaawwii..  MMeennuurruutt  KKuummbbaarraa  ((22000088)),,  tteerrddaappaatt  ttiiggaa  ssttrraatteeggii  

                                                                                                                
22  NNaahhddllaattuull  WWaatthhaann   ((NNWW))  sseeccaarraa  ttiippiikkaall  ddiikkeelloommppookkkkaann  ddeennggaann  vvaarriiaann--vvaarriiaann  IIssllaamm  

‘‘ttrraaddiissiioonnaalliiss’’  llaaiinn  ddii  IInnddoonneessiiaa,,  mmiissaallnnyyaa  ddaallaamm  bbaannyyaakk  hhaall  NNWW  mmiirriipp  ddeennggaann  NNaahhddllaattuull  UUllaammaa  ((NNUU))  
yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  oorrggaanniissaassii  aattaauu  lleemmbbaaggaa  kkeeaaggaammaaaann  tteerrbbeessaarr  ddii  IInnddoonneessiiaa,,  ddii  ssaammppiinngg  
MMuuhhaammmmaaddiiyyaahh..  
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yyaanngg  ddiippeerrgguunnaakkaann  eelliittee  SSaassaakk  IIssllaamm  ((ttuuaann  gguurruu))  ddii  LLoommbbookk  uunnttuukk  mmeemmbbaanngguunn  

iiddeennttiittaass  ddaann  lleeggiittiimmaassii  mmeerreekkaa,,  yyaaiittuu  aalluurr  ppeennddiiddiikkaann  ((bbaaiikk  ffoorrmmaall  mmaauuppuunn  

nnoonnffoorrmmaall)),,  ppoolliittiikk,,  ddaann  rriittuuaall  sseerreemmoonniiaall..  PPaarraa  ppeemmaannggkkuu  aaddaatt  bbeerruussaahhaa  

mmeenngghhiidduuppkkaann  kkeemmbbaallii  iiddeeoollooggii  mmaauuppuunn  ssttaattuuss  mmeerreekkaa  ddeennggaann  jjaallaann  mmeemmeelliihhaarraa  

oobbjjeekk  mmoonnuummeennttaall  kkeerraammaatt  sseeppeerrttii  MMaassjjiidd  BBaayyaann  BBeelleeqq,,  mmaakkaamm--mmaakkaamm  ppaarraa  

lleelluuhhuurr  ddaann  uuppaaccaarraa  rriittuuaall  yyaanngg  tteerrjjaaggaa  kkeeuuttuuhhaannnnyyaa  ((BBuuddiiwwaannttii,,  22000000))..      

KKeeggiiaattaann  ddaakkwwaahh  tteerrsseebbuutt  ddiidduukkuunngg  oolleehh  hhuubbuunnggaann  ddiipplloommaattiiss  aannttaarraa  TTuuaann  

GGuurruu  ddeennggaann  ppeejjaabbaatt  sseetteemmppaatt  yyaanngg  mmeenngghhaassiillkkaann  kkeebbiijjaakkaann  ttrraannssmmiiggrraassii..  

PPeerrmmaassllaahhaann  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  ttuurruutt  mmeennjjaaddii  ffaakkttoorr  ppeenngguuaatt  hheeggeemmoonnii  WWaakkttuu  LLiimmaa  

kkaarreennaa  ppaarraa  ppeennddaattaanngg  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  aaddaallaahh  oorraanngg--oorraanngg  WWaakkttuu  LLiimmaa  yyaanngg  aakkttiiff  

mmeellaakkuukkaann  ddaakkwwaahh  ((BBuuddiiwwaannttii,,  22000000))..    

HHeeggeemmoonnii  WWaakkttuu  LLiimmaa  sseeccaarraa  ssiiggnniiffiikkaann  jjuuggaa  ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  

bbeerrkkuurraannggnnyyaa  kkeekkuuaassaaaann  ddaann  ppeennggaarruuhh  aarriissttookkrraassii  SSaassaakk  ((BBaarrtthhoolloommeeww,,  22000011))..  

KKuummbbaarraa  ((22000088))  mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  kkeekkuuaattaann  uuttaammaa  bbeerrttaahhaannnnyyaa  wwiibbaawwaa  ddaann  

ppeennggaarruuhh  kkaauumm  aarriissttookkrraatt  ttrraaddiissiioonnaall  ddaallaamm  ssiisstteemm  ssttrraattiiffiikkaassii  ssoossiiaall  ddii  LLoommbbookk  

ssaannggaatt  bbeerrggaannttuunngg  ppaaddaa  bbeerrttaahhaannnnyyaa  aaddaatt  yyaanngg  mmeenndduukkuunngg  ssiisstteemm  ssttrraattiiffiikkaassii  

tteerrsseebbuutt..  KKaauumm  aarriissttookkrraatt  SSaassaakk  mmeennggaammbbiill  llaannggkkaahh--llaannggkkaahh  ssttrraatteeggiiss  ddeennggaann  

mmeemmaanniippuullaassii  ppootteennssii  aaddaatt,,  kkeebbuuddaayyaaaann,,  ddaann  ppoolliittiikk  sseebbaaggaaii  ssuummbbeerr  lleeggiittiimmaassii  

uunnttuukk  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  eekkssiisstteennssii  kkeebbaannggssaawwaannaann  mmeerreekkaa..  SSaallaahh  ssaattuu  ssttrraatteeggii  yyaanngg  

ddiitteerraappkkaann  aaddaallaahh  mmeemmpprroodduukkssii  wwaaccaannaa  ppeerrlluunnyyaa  oorraanngg  SSaassaakk  mmeenngghhaarrggaaii  ddaann  

mmeelleessttaarriikkaann  aaddaatt  ddaann  ttrraaddiissii  rriittuuaall  tteerrtteennttuu  sseebbaaggaaii  wwaarriissaann  lleelluuhhuurr  yyaanngg  aaddaa  ddaallaamm  

kkeehhiidduuppaann  bbeerrmmaassyyaarraakkaatt..  
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KKuuaattnnyyaa  ppooppuullaarriittaass  IIssllaamm  oorrttooddookkss  ddii  LLoommbbookk  mmeerruuppaakkaann  aakkiibbaatt  ddaarrii  

sseejjuummllaahh  ffaakkttoorr,,  sseeppeerrttii  mmooddeerrnniissaassii  eekkoonnoommii,,  cceeppaattnnyyaa  ppeerrbbaaiikkaann  iinnffrraassttrruukkttuurr,,  

aakksseess  ppeennddiiddiikkaann  nnaassiioonnaall,,  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  SSeeccaarraa  eekkoonnoommii  mmuusslliimm  oorrttooddookkss  tteellaahh  

mmeemmuuttuusskkaann  kkeeuunnttuunnggaann  tteerrhhaaddaapp  WWeettuu  TTeelluu  kkaarreennaa  mmeerreekkaa  sseeccaarraa  kkeesseelluurruuhhaann  

bbaannyyaakk  tteerrlliibbaatt  ddaallaamm  ppeerrddaaggaannggaann..  PPaarraa  ppeenndduudduukk  ddeessaa  WWeettuu  TTeelluu  sseeccaarraa  ttiippiikkaall  

jjaauuhh  lleebbiihh  tteerriissoollaassii  ddaann  mmeemmeennuuhhii  kkeebbuuttuuhhaann  eekkoonnoommiinnyyaa  sseennddiirrii  ddaarriippaaddaa  ddaaeerraahh--

ddaaeerraahh  WWaakkttuu  LLiimmaa..  SSeemmeennttaarraa  iittuu,,  ppeennggaannuutt  WWaakkttuu  LLiimmaa  lleebbiihh  bbaannyyaakk  ttiinnggggaall  ddii  

lliinnggkkuunnggaann  uurrbbaann  sseehhiinnggggaa  lleebbiihh  bbaannyyaakk  bbeerroorriieennttaassii  ppaaddaa  dduunniiaa  lluuaarr..  FFaakkttoorr--ffaakkttoorr  

tteerrsseebbuutt  mmeennjjaaddii  ddaayyaa  ttaarriikk  tteerrsseennddiirrii  bbaaggii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  uunnttuukk  mmeennjjaaddii  

ppeennggiikkuutt  WWaakkttuu  LLiimmaa    ((BBaarrtthhoolloommeeww,,  22000011))..  

PPeennggeemmbbaannggaann  ppaarriiwwiissaattaa  ddii  BBaayyaann  ––  kkhhuussuussnnyyaa  ddii  ddeessaa  SSeennaarruu  ––  jjuuggaa  ttuurruutt  

mmeennjjaaddii  ffaakkttoorr  sseemmaakkiinn  tteerrbbuukkaannyyaa  BBaayyaann  bbaaggii  dduunniiaa  lluuaarr..  WWiissaattaa  aallaamm  BBaayyaann  ddaann  

kkeekkhhaassaann  bbuuddaayyaa  WWeettuu  TTeelluu  mmeennjjaaddii  mmeennuu  bbuuddaayyaa  uunnttuukk  mmeemmiikkaatt  wwiissaattaawwaann  

ddoommeessttiikk  ddaann  aassiinngg..  BBuuddiiwwaannttii  ((22000000))  mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  ppeerrttuummbbuuhhaann  ppaarriiwwiissaattaa  

mmeenneemmppaattkkaann  oorraanngg  BBaayyaann  bbeerrhhaaddaapp--hhaaddaappaann  ddeennggaann  dduunniiaa  yyaanngg  lleebbiihh  lluuaass,,  yyaanngg  

ppaaddaa  aakkhhiirrnnyyaa  mmeemmppeennggaarruuhhii  oorraanngg  BBaayyaann  ddaallaamm  aarrttii  mmeerreekkaa  mmeennjjaaddii  lleebbiihh  tteerrbbuukkaa  

uunnttuukk  oorraanngg  lluuaarr  ddeennggaann  llaattaarr  bbeellaakkaanngg  bbuuddaayyaa  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa..  IIssoollaassii  ttrraaddiissiioonnaall  

oorraanngg  BBaayyaann  ddaarrii  mmaassyyaarraakkaatt  lluuaass  ddii  lluuaarr  wwiillaayyaahh  mmeerreekkaa,,  sseerrttaa  pprriivvaassii  ddaann  

kkeekkhhaassaann  kkuullttuurraall  mmeerreekkaa  sseekkaarraanngg  ttiiddaakk  bbiissaa  llaaggii  ddiippeelliihhaarraa  ddeennggaann  ccaarraa--ccaarraa  

kkoonnvveennssiioonnaall..    

BBeerrddaassaarrkkaann  uurraaiiaann  ddii  aattaass,,  ffeennoommeennaa  WWeettuu  TTeelluu  ddii  BBaayyaann  aappaabbiillaa  ddiikkaajjii  

bbeerrddaassaarrkkaann  ppeerrssppeekkttiiff  hhuubbuunnggaann  aannttaarrkkeelloommppookk  ttiiddaakk  mmeennuuttuupp  kkeemmuunnggkkiinnaann  aakkaann  
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mmeennggaallaammii  kkrriissiiss  iiddeennttiittaass  yyaanngg  ddiiaakkiibbaattkkaann  oolleehh  tteekkaannaann  ddaarrii  ppiihhaakk  mmaayyoorriittaass  ddaann  

ppeemmeeggaanngg  oottoorriittaass  ““bbuuddaayyaa  bbaarruu””  ((WWaakkttuu  LLiimmaa))..  MMeennuurruutt  tteeoorrii  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall,,  

aannccaammaann  tteerrhhaaddaapp  iiddeennttiittaass  tteerrjjaaddii  kkeettiikkaa  aannggggoottaa  kkeelloommppookk  mmeemmbbaannddiinnggkkaann  

kkeelloommppookknnyyaa  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk  tteerrtteennttuu  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  ssaattuuss  lleebbiihh  ttiinnggggii  

((mmaayyoorriittaass))..    

OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  mmeelliihhaatt  uurrggeennssii  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  tteerrsseebbuutt  ––  mmeennuurruutt  hheemmaatt  

ppeenneelliittii  ––  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ppeerrlluu  ddiillaakkuukkaann  uunnttuukk  mmeennccoobbaa  mmeennddeesskkrriippssiikkaann  ddiinnaammiikkaa  

iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ttookkoohh  aaddaatt  IIssllaamm  WWeettuu  TTeelluu  sseebbaaggaaii  aakkiibbaatt  ddaarrii  rreepprreessii  bbaaiikk  sseeccaarraa  

bbuuddaayyaa  mmaauuppuunn  aaggaammaa..    PPeenneelliittiiaann  iinnii  sseeccaarraa  ffuunnddaammeennttaall  ddiiddaassaarrkkaann  ppaaddaa  aassuummssii  

kkeettiiddaakksseeiimmbbaannggaann  kkeekkuuaattaann  ddaallaamm  hhuubbuunnggaann  aannttaarrkkeelloommppookk,,  sseehhiinnggggaa  mmeemmiilliikkii  

kkeecceennddeerruunnggaann  bbaahhwwaa  aannggggoottaa  mmaayyoorriittaass  aakkaann  mmeennjjaaddii  ssuuppeerriioorr,,  sseeddaannggkkaann  

kkeelloommppookk  mmiinnoorriittaass  mmeemmiilliihh  tteettaapp  ttiinnggggaall  ddaallaamm  kkeelloommppookknnyyaa  ddeennggaann  mmeenneerriimmaa  

iinnffeerriioorriittaass  kkeelloommppookk  aattaauu  mmeenniinnggggaallkkaann  kkeelloommppookknnyyaa  uunnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  ssttaattuuss  

kkeelloommppookk  yyaanngg  lleebbiihh  ttiinnggggii..  

MMeennggaaccuu  ppaaddaa  llaattaarr  bbeellaakkaanngg  tteerrsseebbuutt,,  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeennggaammbbiill  llaattaarr  ssoossiiaall  

ddeessaa  BBaayyaann,,  kkeeccaammaattaann  BBaayyaann,,  LLoommbbookk  UUttaarraa,,  bbeerrddaassaarrkkaann  ssuudduutt  ppaannddaanngg  eemmiikk  

yyaanngg  ppaaddaa  aakkhhiirrnnyyaa  mmeemmiilliikkii  kkoonnsseekkuueennssii  bbaahhwwaa  hhaassiill  ddaarrii  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ttiiddaakk  ddaappaatt  

ddiippeerrgguunnaakkaann  sseebbaaggaaii  aallaatt  ggeenneerraalliissaassii  ddaallaamm  ccaakkuuppaann  yyaanngg  lleebbiihh  lluuaass..  

  

BB..  FFookkuuss  PPeenneelliittiiaann  

FFookkuuss  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ttookkoohh  aaddaatt  IIssllaamm  WWeettuu  TTeelluu  yyaanngg  

mmeenniittiikkbbeerraattkkaann  ppaaddaa  aassppeekk--aassppeekk  iinnddiivviidduuaall  aattaauu  ppeerrssoonnaall  sseessuuaaii  ddeennggaann  ppeerrssppeekkttiiff  
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iinntteerraakkssiioonniiss  ssiimmbboolliikk  sseebbaaggaaii  ppeennddeekkaattaann  tteerrhhaaddaapp  ffeennoommeennaa,,  yyaanngg  mmeemmaannddaanngg  

iinnddiivviidduu  sseebbaaggaaii  ppuussaatt  ppeemmbbaahhaassaann..  

PPeerrttaannyyaaaann  uuttaammaa//kkhhuussuuss  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh;;  

BBaaggaaiimmaannaa  ddiinnaammiikkaa  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ttookkoohh  aaddaatt  IIssllaamm  WWeettuu  TTeelluu  ddii  BBaayyaann,,  

kkeeccaammaattaann  BBaayyaann,,  LLoommbbookk  UUttaarraa??    

  

CC..  TTuujjuuaann  PPeenneelliittiiaann  

TTuujjuuaann  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  uunnttuukk  mmeennggeettaahhuuii  ddaann  mmeennddeesskkrriippssiikkaann  

ddiinnaammiikkaa  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ttookkoohh  aaddaatt  IIssllaamm  WWeettuu  TTeelluu  ddii  BBaayyaann,,  kkeeccaammaattaann  BBaayyaann,,  

LLoommbbookk  UUttaarraa..  

  

DD..  MMaannffaaaatt  PPeenneelliittiiaann  

HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddiihhaarraappkkaann  mmeemmppuunnyyaaii  bbeebbeerraappaa  mmaannffaaaatt,,  bbaaiikk  sseeccaarraa  

tteeoorriittiiss  mmaauuppuunn  pprraakkttiiss,,  bbaaggii  kkaallaannggaann  mmaassyyaarraakkaatt,,  aakkaaddeemmiissii,,  ddaann  aappaarraatt  

ppeemmeerriinnttaahh  aattaauu  ppiihhaakk--ppiihhaakk  yyaanngg  iinntteerreess  tteerrhhaaddaapp  kkoommuunniittaass  WWeettuu  TTeelluu..  AAddaappuunn  

mmaannffaaaatt  ppeenneelliittiiaann  iinnii  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  

11..  MMaannffaaaatt  ppeenneelliittiiaann  iinnii  sseeccaarraa  tteeoorriittiikk  aannttaarraa  llaaiinn::  ((aa))  SSeebbaaggaaii  ppeennggeemmbbaannggaann  

ppeenngggguunnaaaann  ddaann  ssuummbbeerr  kkaajjiiaann  tteeoorrii  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ddaallaamm  lliinnggkkuupp  ppeenneelliittiiaann  

iinntteerraakkssiioonniiss  ssiimmbboolliikk;;  ddaann  ((bb))  SSeebbaaggaaii  ppeennggeemmbbaannggaann  lliitteerraattuurr  ppssiikkoollooggii  ssoossiiaall  

ddaallaamm  kkoonntteekkss  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall..  

22..  MMaannffaaaatt  pprraakkttiiss  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aannttaarraa  llaaiinn  sseebbaaggaaii  aaccuuaann  mmaassyyaarraakkaatt  aattaauu  ssiivviittaass  

aakkaaddeemmiikk,,  sseerrttaa  aappaarraatt  ppeemmeerriinnttaahh  yyaanngg  mmeemmbbuuttuuhhkkaann  iinnffoorrmmaassii  sseeppuuttaarr  



10 
  

kkoommuunniittaass  IIssllaamm  WWeettuu  TTeelluu..  BBaaggii  aappaarraatt  ppeemmeerriinnttaahh  ppeenneelliittiiaann  iinnii  jjuuggaa  

ddiihhaarraappkkaann  sseebbaaggaaii  ooppssii  ddaallaamm  mmeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  ppeenneennttuuaann  kkeebbiijjaakkaann  

ppeerraattuurraann  ddaaeerraahh  sseehhiinnggggaa  ttiiddaakk  mmeennddaattaannggkkaann  kkeerruuggiiaann  bbaaggii  ssaallaahh  ssaattuu  ppiihhaakk..  

  

EE..  KKeeaasslliiaann  PPeenneelliittiiaann  

TTeerrddaappaatt  bbeebbeerraappaa  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ppeerrnnaahh  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  ppaarraa  ppeenneelliittii  

sseebbeelluummnnyyaa,,  tteerrmmaassuukk  ppeellbbaaggaaii  kkaarryyaa  iillmmiiaahh  llaaiinnnnyyaa  bbeerruuppaa  jjuurrnnaall  aattaauu  ttuulliissaann  

ssiisstteemmaattiiss  ddaallaamm  ppeellbbaaggaaii  rruubbiikk  yyaanngg  mmeennyyiinngggguunngg  kkeebbeerraaddaaaann  kkoommuunniittaass  WWeettuu  

TTeelluu..  PPeenneelliittiiaann--ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  rreelleevvaann  ddeennggaann  kkeebbeerraaddaaaann  kkoommuunniittaass  WWeettuu  TTeelluu  

aannttaarraa  llaaiinn::    

PPeerrttaammaa,,  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  CCeeddddeerrootthh  yyaanngg  mmeellaakkuukkaann  ssttuuddii  ddii  

BBaayyaann  sseekkiittaarr  ttaahhuunn  11997700--aann  ddaann  tteellaahh  bbaannyyaakk  mmeenngghhaassiillkkaann  llaappoorraann  ppeenneelliittiiaann..  

SSaallaahh  ssaattuu  llaappoorraannnnyyaa  ddiippuubblliikkaassiikkaann  ddaallaamm  NNIIAASSnnyytttt  AAssiiaa  IInnssiigghhtt  NNoo..  44  ttaahhuunn  22000044  

ddeennggaann  jjuudduull  ””RReettuurrnn  ooff  tthhee  BBiirrddss,,  IImmaaggeess  ooff  aa  RReemmaarrkkaabbllee  MMoossqquuee  iinn  LLoommbbookk””..  

CCeeddddeerrootthh  mmeemmaappaarrkkaann  rriittuuaall--rriittuuaall  kkeeaaggaammaaaann  sseeppeerrttii  ppeerraayyaaaann  lleebbaarraann  ((IIdduull  FFiittrrii  

ddaann  IIdduull  AAddhhaa)),,  ppeerriinnggaattaann  MMaauulliidd  NNaabbii,,  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  yyaanngg  ddiiaaddaakkaann  ddii  MMaassjjiidd  

BBaayyaann  BBeelleeqq  sseebbaaggaaii  sseennttrraall  ppeerriibbaaddaattaann  kkoommuunniittaass  WWeettuu  TTeelluu ..  LLaappoorraann  iinnii  jjuuggaa  

mmeennjjeellaasskkaann  kkeeuunniikkaann  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  oolleehh  MMaassjjiidd  BBaayyaann  BBeelleeqq  mmeellaalluuii  mmaakknnaa  

uukkiirraann--uukkiirraann  aattaauu  ssiimmbbooll  ““PPaakkssii  BBaayyaann””  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddaallaamm  MMaassjjiidd  BBaayyaann  BBeelleeqq,,    

CCeeddddeerrootthh  ddaallaamm  uurraaiiaannnnyyaa  yyaanngg  mmeemmuukkaauu  hhaannyyaa  mmeemmffookkuusskkaann  aannaalliissiiss  

ttuulliissaannnnyyaa  ppaaddaa  MMaassjjiidd  KKuunnoo  BBaayyaann  BBeelleeqq  sseehhiinnggggaa  bbeelluumm  mmeennuunnjjuukkkkaann  sseeccaarraa  
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ssppeessiiffiikk  kkeeuunniikkaann--kkeeuunniikkaann  llaaiinn  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  yyaanngg  

iimmpplliikkaassiinnyyaa  mmeemmppeerrtteeggaass  iiddeennttiittaass  ssoossiiaallnnyyaa..    

KKeedduuaa,,  kkaajjiiaann  tteerrhhaaddaapp  WWeettuu  TTeelluu  jjuuggaa  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  BBuuddiiwwaannttii  ((11999922))  

yyaanngg  kkeemmuuddiiaann  hhaassiillnnyyaa  ddiibbuukkuukkaann  ddeennggaann  jjuudduull  ““IIssllaamm  SSaassaakk::  WWeettuu  TTeelluu  vveerrssuuss  

WWaakkttuu  LLiimmaa””..  BBuukkuu  yyaanngg  ppaaddaa  aawwaallnnyyaa  mmeerruuppaakkaann  ddiisseerrttaassii  ppeenneelliittii  ddii  AAuussttrraalliiaa  iinnii  

ppeerrttaammaa  kkaallii  ddiitteerrbbiittkkaann  ttaahhuunn  22000000..  PPeenneelliittiiaann  iinnii  ddiikkeemmaass  ddaallaamm  ssuuaattuu  bbeennttuukk  

ppeenneelliittiiaann  eettnnooggrraaffii  yyaanngg  mmeennccoobbaa  mmeennddeesskkrriippssiikkaann  wwaattaakk  IIssllaamm  ppaarrookkiiaall  ddii  

LLoommbbookk  ddaann  bbaaggaaiimmaannaa  ppeemmbbaaggiiaann--ppeemmbbaaggiiaann  ssoossiiaall--kkeeaaggaammaaaann  ddii  kkaallaannggaann  oorraanngg  

SSaassaakk..    

BBuuddiiwwaannttii  mmeemmbbaaggii  IIssllaamm  SSaassaakk  mmeennjjaaddii  dduuaa  kkeelloommppookk  bbeessaarr,,  yyaaiittuu  IIssllaamm  

WWeettuu  TTeelluu  yyaanngg  mmeennyyeerruuppaaii  IIssllaamm  AAbbaannggaannnnyyaa  GGeerrttzz,,  mmeerruuppaakkaann  wwaajjaahh  IIssllaamm  yyaanngg  

bbeerrssiiffaatt  ssiinnkkrreettiiss  aattaauu  ppeerrppaadduuaann  IIssllaamm  ddeennggaann  bbuuddaayyaa  llookkaall  sseetteemmppaatt,,  ddaann  IIssllaamm  

WWaakkttuu  LLiimmaa,,  yyaanngg  ddiiiiddeennttiiffiikkaassii  sseebbaaggaaii  IIssllaamm  yyaanngg  lleebbiihh  oorrttooddookkss  bbeerrddaassaarrkkaann  

AAllqquurraann  ddaann  HHaaddiiss..  BBuuddiiwwaannttii  jjuuggaa  mmeennjjeellaasskkaann  mmeennggeennaaii  ppeerrkkeemmbbaannggaann  mmiissii  

ddaakkwwaahh  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  WWaakkttuu  LLiimmaa ,,  sseerrttaa  mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  ppeerraann  nneeggaarraa  

ddaallaamm  mmeelleessttaarriikkaann  bbuuddaayyaa  WWeettuu  TTeelluu   yyaanngg  ddii  ssaattuu  ssiissii  jjuuggaa  mmeemmpprroommoossiikkaann  

kkeeggiiaattaann--kkeeggiiaattaann  ddaakkwwaahh  WWaakkttuu  LLiimmaa..  SSeellaaiinn  iittuu,,  ppeenneelliittiiaann  iinnii  jjuuggaa  mmeelliihhaatt  

bbaaggaaiimmaannaa  kkeebbiijjaakkaann--kkeebbiijjaakkaann  yyaanngg  ddiiaammbbiill  ppeemmeerriinnttaahh  bbaaiikk  tteerrhhaaddaapp  kkoommuunniittaass  

WWeettuu  TTeelluu  mmaauuppuunn  WWaakkttuu  LLiimmaa ,,  sseerrttaa  mmeennggaannaalliissiiss  kkaarraakktteerriissttiikk  kkoonnfflliikk  ssoossiiaall  yyaanngg  

mmeelliibbaattkkaann  ppaarraa  ppeemmiimmppiinn  ttrraaddiissiioonnaall  ddaann  ppaarraa  ddaa””ii..    

KKoonnsseekkuueennssii  ddaarrii  mmeettooddee  eettnnooggrraaffii  yyaanngg  ddiitteerraappkkaannnnyyaa,,  BBuuddiiwwaannttii  

mmeemmaappaarrkkaann  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  kkeelloommppookk  eettnniiss  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  
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ddeessaa  BBaayyaann  ddaann  ppeerrbbeeddaaaannnnyyaa  ddeennggaann  IIssllaamm  sseeccaarraa  uummuumm..  PPeemmaappaarraann  BBuuddiiwwaannttii  

tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  mmeennggaannttaarrkkaann  ppeemmaahhaammaann  mmeennggaappaa  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  

tteerrmmaarrjjiinnaallkkaann  jjiikkaa  ddiihhaaddaappkkaann  ddeennggaann  ppeennggaannuutt  WWaakkttuu  LLiimmaa ..  HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  

mmeemmaanngg  tteerrkkeessaann  kkoommppaarraattiiff  ddaann  sseeddiikkiitt  pprroovvookkaattiiff,,  nnaammuunn  hhaall  tteerrsseebbuutt  mmeerruuppaakkaann  

kkoonnsseekkuueennssii  ddaarrii  mmeettooddee  yyaanngg  ddiitteerraappkkaannnnyyaa..    

BBeerrddaassaarrkkaann  uurraaiiaann  ddii  aattaass,,  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ppeenneelliittii  ssuussuunn  iinnii  mmeemmaannddaanngg  

WWeettuu  TTeelluu  ddaarrii  ssuudduutt  ppaannddaanngg  ssuubbjjeekkttiiff  ppeerrssoonnaallnnyyaa  yyaaiittuu  ppaarraa  ttookkoohh  aaddaatt  sseebbaaggaaii  

bbaaggiiaann  ddaarrii  kkoommuunniittaass  tteerrsseebbuutt..  MMeettooddee  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ppeenneelliittii  jjuuggaa  lleebbiihh  bbeerrssiiffaatt  

ffeennoommeennoollooggiiss  ddeennggaann  kkeerraannggkkaa  bbeerrppiikkiirr  iinntteerraakkssiioonniiss  ssiimmbboolliikk  ddaallaamm  mmeennggkkaajjii  

ffeennoommeennaa  WWeettuu  TTeelluu,,  sseemmeennttaarraa  sseeccaarraa  tteeoorriittiikk  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeenngggguunnaakkaann  ssuudduutt  

ppaannddaanngg  tteeoorrii  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ppeerrssppeekkttiiff  ppssiikkoollooggii..      

KKeettiiggaa,,  ZZaaeellaannii  ((22000022))  ––  mmeellaalluuii  ppeennddeekkaattaann  ffeennoommeennoollooggiiss  ––  mmeellaakkuukkaann  

ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeemmffookkuusskkaann  ppaaddaa  kkoonnsseepp  kkeeaaggaammaaaann  ((tteeoollooggii))  WWeettuu  TTeelluu ..  

PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  ppaaddaa  aawwaallnnyyaa  mmeerruuppaakkaann  tteessiiss  ppeenneelliittii  ddii  IIAAIINN  SSuunnaann  KKaalliijjaaggaa  

YYooggyyaakkaarrttaa,,  kkeemmuuddiiaann  ddiibbuukkuukkaann  ttaahhuunn  22000077  ddeennggaann  jjuudduull  ““SSaattuu  AAggaammaa  BBaannyyaakk  

TTuuhhaann::  MMeellaaccaakk  AAkkaarr  SSeejjaarraahh  TTeeoollooggii  WWeettuu  TTeelluu””..    

ZZaaeellaannii  mmeennggaammbbiill  ssaammppeell  ddii  bbeebbeerraappaa  tteemmppaatt  yyaanngg  mmaassiihh  mmeelleessttaarriikkaann  

WWeettuu  TTeelluu,,  ddaann  mmeenniittiikkbbeerraattkkaann  ppeemmbbaahhaassaannnnyyaa  ppaaddaa  kkoonnsseepp  tteeoollooggii  yyaanngg  mmeennjjaaddii  

kkeeppeerrccaayyaaaann  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu ..  HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  tteerrddaappaatt  

bbeebbeerraappaa  ppeerrbbeeddaaaann  ppeerriibbaaddaattaann  ((rriittuuaall  kkeeaaggaammaaaann))  ppaaddaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  tteemmppaatt,,  

sseerrttaa  ppeennggaarruuhh  mmaaggiissmmee  ddaallaamm  ssiisstteemm  kkeeppeerrccaayyaaaann  WWeettuu  TTeelluu..  ZZaaeellaannii  jjuuggaa  

mmeennjjeellaasskkaann  sseeccaarraa  ssiisstteemmaattiiss  mmeennggeennaaii  kkoonnsseepp  kkoossmmoollooggii  WWeettuu  TTeelluu  yyaanngg  mmeelliippuuttii  
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kkoonnsseepp  tteennttaanngg  TTuuhhaann,,  RRoohh  ((aarrwwaahh)),,  mmaannuussiiaa,,  ddaann  aallaamm  sseemmeessttaa  yyaanngg  mmeelleekkaatt  ppaaddaa  

ssiisstteemm  kkeeppeerrccaayyaaaann  WWeettuu  TTeelluu..  

BBuukkuu  yyaanngg  ddiittuulliiss  ZZaaeellaannii  iinnii  mmeenngggguunnaakkaann  kkeerraannggkkaa  tteeoollooggiiss  sseebbaaggaaii  

ppeennddeekkaattaann  tteeoorriittiikknnyyaa,,  sseehhiinnggggaa  tteerrkkeessaann  hhoolliissttiikk  ddaallaamm  mmeemmaannddaanngg  ssiisstteemm  

kkeeppeerrccaayyaaaann  WWeettuu  TTeelluu..  ZZaaeellaannii  jjuuggaa  mmeemmaannddaanngg  WWeettuu  TTeelluu  sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  

kkoommuunniittaass  eettnniiss  ddeennggaann  mmeennggkkoommppaarraassiikkaann  ppeerrbbeeddaaaann--ppeerrbbeeddaaaann  aannttaarraa  ppeennggaannuutt  

WWeettuu  TTeelluu  ddii  bbeebbeerraappaa  ddaaeerraahh..  PPeerrbbeeddaaaann  ppeerrssppeekkttiiffllaahh  yyaanngg  kkeemmuuddiiaann  

mmeemmbbeeddaakkaann  ppeenneelliittiiaann  ZZaaeellaannii  ddeennggaann  ppeenneellttiiaann  iinnii,,  yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  ppeerrssppeekkttiiff  

ppssiikkoollooggii  tteerruuttaammaa  tteeoorrii  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  yyaanngg  mmeenniittiikkbbeerraattkkaann  ppaaddaa  ppeennggaarruuhh  

hhuubbuunnggaann  aannttaarrkkeelloommppookk  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeennttuukkaann  kkoonnsseepp  ddiirrii  iinnddiivviidduu,,  sseerrttaa  

ppeerraannggkkaatt  mmeettooddoollooggiiss  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  iinntteerraakkssiioonniiss  ssiimmbboolliikk  sseehhiinnggggaa  aannaalliissiissnnyyaa  

lleebbiihh  bbeerrssiiffaatt  iinnddiivviidduuaall  aattaauu  ppeerrssoonnaall..  PPeenneelliittiiaann  iinnii  jjuuggaa  hhaannyyaa  mmeemmiilliihh  llookkaassii  ddii  

ddeessaa  BBaayyaann  ssaajjaa,,  tteerruuttaammaa  BBaayyaann  BBeelleeqq  ((BBaayyaann  TTiimmuurr,,  BBaayyaann  BBaarraatt,,  ddaann  

KKaarraannggssaallaahh))  yyaanngg  mmeennjjaaddii  ppuussaatt  ddaann  bbeenntteenngg  kkoommuunniittaass  WWeettuu  TTeelluu  ddii  LLoommbbookk..  

KKeeeemmppaatt,,  WWiirraattaa,,  PPaarriimmaarrtthhaa,,  SSuuaassttiikkaa,,  ddaann  SSuubbaaggiiaassttaa  ((22000077))  bbeerrssaammaa--

ssaammaa  mmeellaakkuukkaann  ppeenneelliittiiaann  ddii  BBaayyaann..  MMeerreekkaa  mmeenneerrbbiittkkaann  sseebbuuaahh  llaappoorraann  

ppeenneelliittiiaann  ttaahhuunn  22000077  ddeennggaann  jjuudduull  ““TThhee  HHeeggeemmoonnyy  IImmppoosseedd  bbyy  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  

aanndd  TThhee  RReessiissttaannccee  ooff  WWeettuu  TTeelluu  SSaassaakknneessee  EEtthhnniicc  GGrroouupp  aatt  BBaayyaann  DDiissttrriicctt,,  NNoorrtt  

LLoommbbookk  RReeggeennccyy..””  FFookkuuss  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  hheeggeemmoonnii  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  

ppeemmeerriinnttaahh  tteerrhhaaddaapp  kkoommuunniittaass  WWeettuu  TTeelluu  ddaann  ttiinnddaakkaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  ppaarraa  

ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu   uunnttuukk  mmeellaawwaann  hheeggeemmoonnii  tteerrsseebbuutt..  PPeenneelliittiiaann  iinnii  jjuuggaa  
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mmeennjjeellaasskkaann  bbaaggaaiimmaannaa  eeffeekk  aattaauu  ppeennggaarruuhh  yyaanngg  ddiittiimmbbuullkkaann  oolleehh  hheeggeemmoonnii  

ppeemmeerriittaahh  ddaann  ppeerrllaawwaannaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  ppaarraa  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu..  

PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  WWiirraattaa  ddkkkk..  TTeerrsseebbuutt  lleebbiihh  mmeennggaarraahhkkaann  kkeeppaaddaa  

kkoonnfflliikk  ssoossiiaall  aannttaarraa  ppeemmeerriinnttaahh  ddeennggaann  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu,,  sseehhiinnggggaa  bbeelluumm  

mmeemmbbeerriikkaann  ppeennjjeellaassaann  sseeccaarraa  ssppeessiiffiikk  ppeerriihhaall  ppeemmaakknnaaaann  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  sseerrttaa  

ssttrraatteeggii  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  ppeennggaannuutt  WWeettuu  tteelluu,,  tteerruuttaammaa  ppaarraa  ttookkoohh  aaddaattnnyyaa,,  uunnttuukk  

mmeemmppeerrttaahhaann  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  yyaanngg  bbeerrcciittrraa  ppssooiittiiff..    

KKeelliimmaa,,  ppeemmbbaahhaassaann  mmeennggeennaaii  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  yyaanngg  mmeennggaammbbiill  llookkaassii  

((sseettttiinngg))  ddii  LLoommbbookk    ddiillaakkuukkaann  oolleehh  KKuummbbaarraa  ((22000088))  ddaallaamm  sseebbuuaahh  ttuulliissaann  

ssiisstteemmaattiiss  ddaallaamm  jjuurrnnaall  HHUUMMAANNIIOORRAA  yyaanngg  ddiitteerrbbiittkkaann  ttaahhuunn  22000088  ddeennggaann  jjuudduull  

““KKoonnssttrruukkssii  IIddeennttiittaass  OOrraanngg  SSaassaakk  ddii  LLoommbbookk  TTiimmuurr,,  NNuussaa  TTeennggggaarraa  BBaarraatt””..  FFookkuuss  

mmaassaallaahh  yyaanngg  ddiikkaajjii  ddaallaamm  ttuulliissaann  iinnii  aaddaallaahh  ssttrraatteeggii--ssttrraatteeggii  yyaanngg  ddiikkeemmbbaannggkkaann  

oolleehh  eelliittee  SSaassaakk  ddaallaamm  mmeennggoonnssttrruukkssii  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  SSaassaakk..  KKuummbbaarraa  sseeccaarraa  

ssiisstteemmaattiiss  mmeemmaappaarrkkaann  bbeebbeerraappaa  ssttrraatteeggii  yyaanngg  ddiitteemmppuuhh  oolleehh  eelliittee  SSaassaakk  yyaanngg  

tteerrddiirrii  ddaarrii  TTuuaann  GGuurruu,,  ttookkoohh  aaddaatt,,  ddaann  ppeemmeerriinnttaahh  uunnttuukk  mmeemmbbaanngguunn  lleeggiittiimmaassii  

ddaann  iiddeennttiittaass  mmeerreekkaa..    

PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  ppeennddeekkaattaann  aannttrrooppoollooggii  ddaann  hheerrmmeeuunneettiikk  iinnii  

mmeennjjeellaasskkaann  bbaaggaaiimmaannaa  kkoonnssttrruukkssii  iiddeennttiittaass  mmaassyyrraakkaatt  SSaassaakk  sseeccaarraa  uummuumm  ––  

kkhhuussuussnnyyaa  ddaaeerraahh  LLoommbbookk  bbaaggiiaann  TTiimmuurr  ––  yyaanngg  mmeennggaanndduunngg  ppeennggeerrttiiaann  bbaahhwwaa  

KKuummbbaarraa  ttiiddaakk  mmeemmbbeerriikkaann  ppeennjjeellaassaann  sseeccaarraa  ssppeessiiffiikk  mmeennggeennaaii  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  

WWeettuu  TTeelluu  ddii  BBaayyaann..  DDeesskkrriippssii  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ppeenneelliittii  ssuussuunn  

jjuuggaa  mmeenniittiikkbbeerraattkkaann  ppaaddaa  kkoonnssttrruukkssii  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ppaarraa  ttookkoohh  aaddaatt  yyaanngg  
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bbeerrddoommiissiillii  ddii  ddeessaa  BBaayyaann  yyaanngg  nnoottaabbeenneennyyaa  aaddaallaahh  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu..  PPeenneelliittiiaann  

iinnii  jjuuggaa  bbeerrbbeeddaa  ddaallaamm  hhaall  mmeettooddee  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann,,  yyaaiittuu  lleebbiihh  bbeerrssiiffaatt  

ffeennoommeennoollooggiiss  ddeennggaann  kkeerraannggkkaa  ppiikkiirr  iinntteerraakkssiioonniiss  ssiimmbboolliikk,,  sseerrttaa  ppeerrssppeekkttiiff  yyaanngg  

ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  ppeerrssppeekkttiiff  ppssiikkoollooggii..  

PPeenneelliittiiaann--ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  tteellaahh  ddiisseebbuuttkkaann  ddii  aattaass,,  bbeerraannggkkaatt  ddaarrii  ffookkuuss  

ppeemmbbaahhaassaann  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa--bbeeddaa  ((aannttrrooppoollooggii,,  eettnnooggrraaffii,,  sseejjaarraahh,,  tteeoollooggii)),,  sseerrttaa  

bbeelluumm  bbaannyyaakk  mmeellaakkuukkaann  ppeennggkkaajjiiaann  bbeerrddaassaarrkkaann  ppeerrssppeekkttiiff  ppssiikkoollooggii..  PPeenneelliittiiaann--

ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  bbeerrttaajjuukk  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ppeerrssppeekkttiiff  ppssiikkoollooggii  aannttaarraa  llaaiinn::  

PPeerrttaammaa,,  ppeenneelliittiiaann  ppeerrssppeekkttiiff  ppssiikkoollooggii  tteennttaanngg  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ddaallaamm  sseettiinngg  

bbuuddaayyaa  ddiillaakkuukkaann  HHuuddaa  ((22000088))  uunnttuukk  mmeennddeesskkrriippssiikkaann  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  KKoommuunniittaass  

RReeoogg  PPoonnoorrooggoo..  PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  ppaaddaa  aawwaallnnyyaa  mmeerruuppaakkaann  tteessiiss  ppeenneelliittii  ddii  

UUnniivveerrssiittaass  GGaajjaahh  MMaaddaa  iinnii  kkeemmuuddiiaann  ddiibbuukkuukkaann  ttaahhuunn  22000099  ddeennggaann  jjuudduull  

““IImmaajjiinnaassii  IIddeennttiittaass  SSoossiiaall  KKoommuunniittaass  RReeoogg  PPoonnoorrooggoo””..    

HHuuddaa  ––  mmeellaalluuii  ppeennddeekkaattaann  ffeennoommeennoollooggiiss  ––  sseeccaarraa  jjeellii  mmeelliihhaatt  iiddeennttiittaass  

ssoossiiaall  KKoommuunniittaass  RReeoogg  PPoonnoorrooggoo  yyaanngg  mmuullaaii  tteerrkkiikkiiss  oolleehh  tteekkaannaann  ssoossiiaall  ddaann  

kkuullttuurraall,,  tteerruuttaammaa  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  hhaakk  ppaatteenn  ppeerriihhaall  kkeesseenniiaann  RReeoogg  PPoonnoorrooggoo  yyaanngg  

sseemmppaatt  ddiikkllaaiimm  oolleehh  MMaallaayyssiiaa..  PPeenneelliittiiaann  iinnii  sseeccaarraa  ssiisstteemmaattiiss  mmeennjjeellaasskkaann  

kkoonnssttrruukkssii  iimmaajjiinnaassii  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  KKoommuunniittaass  RReeoogg  PPoonnoorrooggoo,,  kkhhuussuussnnyyaa  TTyyaanngg  

HHoo’’ee  ––  sseebbuuttaann  bbaaggii  iinnddiivviidduu  yyaanngg  aaddaa  ddaallaamm  kkoommuunniittaass  rreeoogg,,  ddaann  ddiinnaammiikkaa  yyaanngg  

aaddaa  ddii  ddaallaammnnyyaa  sseebbaaggaaii  aakkiibbaatt  ddaarrii  rreepprreessii  sseeccaarraa  bbuuddaayyaa  ddaann  ssoossiiaall,,  tteerruuttaammaa  

mmuunnccuullnnyyaa  mmooddeerrnniissaassii  tteerrhhaaddaapp  kkeesseenniiaann  RReeoogg..  PPeenneelliittii  jjuuggaa  mmeennjjeellaasskkaann  

bbaaggaaiimmaannaa  ssttrraatteeggii  yyaanngg  ddiitteemmppuuhh  TTyyaanngg  HHoo””ee  ddaallaamm  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  iiddeennttiittaass  



16 
  

ssoossiiaall  ppoossiittiiffnnyyaa  sseebbaaggaaii  bbaaggiiaann  ddaarrii  ggaammbbaarraann  cciittrraa  ddiirrii  ssoossiiaall  ddaallaamm  kkeelloommppookk  

RReeoogg  PPoonnoorrooggoo  bbeerrhhaaddaappaann  ddeennggaann  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  llaaiinnnnyyaa..  SSeellaaiinn  iittuu,,  ppeenneelliittii  jjuuggaa  

ddeennggaann  cceerrmmaatt  mmeennddeesskkrriippssiikkaann  nniillaaii--nniillaaii  kkeeaarriiffaann  llookkaall  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddaallaamm  

kkeesseenniiaann  rreeoogg  PPoonnoorrooggoo  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  hhaassiill  rreeiinntteerrpprreettaassii  ddaarrii  rreeoogg  iittuu  sseennddiirrii..  

KKeedduuaa,,  ppeenneelliittiiaann  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ddeennggaann  kkeerraannggkkaa  mmeettooddoollooggii  iinntteerraakkssiioonniiss  

ssiimmbboolliikk  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  AAffiiff  ((22000088))  uunnttuukk  mmeennyyeelleessaaiikkaann  pprrooggrraamm  ssttuuddii  

ppaassccaassaarrjjaannaannyyaa  ddii  YYooggyyaakkaarrttaa..  HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  kkeemmuuddiiaann  ddiibbuukkuukkaann  ttaahhuunn  

22001100  ddeennggaann  jjuudduull  ““MMeennjjaaddii  IInnddoonneessiiaa::  PPeerrgguullaattaann  IIddeennttiittaass  TTiioonngghhaa  MMuusslliimm  

IInnddoonneessiiaa””..  AAffiiff,,  mmeellaalluuii  ppeenneelliittiiaann  iinnii,,  mmeennggaannggkkaatt  kkeemmbbaallii  kkaassuuss  CCiinnaa  ddii  

IInnddoonneessiiaa  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  sseejjaarraahh  ppaannjjaanngg  ddaann  mmeennyyaakkiittkkaann  ddeennggaann  mmeennggaammbbiill  

ssaammppeell  bbeebbeerraappaa  oorraanngg  TTiioonngghhooaa  mmuusslliimm  yyaanngg  aaddaa  ddii  YYooggyyaakkaarrttaa..  PPeenneelliittiiaann  iinnii  

sseeccaarraa  ffuunnddaammeennttaall  mmeemmffookkuusskkaann  kkaajjiiaannnnyyaa  ppaaddaa  ddiinnaammiikkaa  ppssiikkoossoossiiaall  ddaallaamm  

mmeemmbbeennttuukk  ddaann  mmeemmaakknnaaii,,  sseerrttaa  mmeennggeekksspprreessiikkaann  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  TTiioonngghhooaa  yyaanngg  

mmeenneemmppuuhh  aassiimmiillaassii  ddeennggaann  mmeennjjaaddii  mmuusslliimm..  KKaajjiiaann--kkaajjiiaann  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  iinnddiivviidduuaall  

ddaann  ppeerrssoonnaall  oolleehh  ppeenneelliittii  bbeerrhhaassiill  mmeennddeesskkrriippssiikkaann  sseeccaarraa  cceerrmmaatt  ssttrraatteeggii--ssttrraatteeggii  

ssoossiiaall  yyaanngg  ddiitteemmppuuhh  oolleehh  oorraanngg--oorraanngg  TTiioonngghhooaa  mmuusslliimm  ddaallaamm  mmeennggkkoonnssttrruukkssii  

iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  yyaanngg  ppoossiittiiff..  

BBeerrddaassaarrkkaann  tteellaaaahh  kkaajjiiaann  ppuussttaakkaa  tteerrsseebbuutt,,  sseeccaarraa  eekksspplliissiitt,,  tteemmaa  ppeenneelliittiiaann  

iinnii  mmeemmaanngg  ssaammaa  ddeennggaann  kkeedduuaa  ppeenneelliittiiaann  tteerraakkhhiirr  yyaaiittuu  tteennttaanngg  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  

ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  ppeerrssppeekkttiiff  ppssiikkoollooggii..  PPeenneelliittiiaann  iiddeennttiittaass  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  

HHuuddaa  ((22000099))  mmeemmaanngg  bbeerrttaajjuukk  bbuuddaayyaa,,  nnaammuunn  lleettaakk  ppeerrbbeeddaaaannnnyyaa  ddeennggaann  

ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  ppaaddaa  oobbjjeekk  ppeenneelliittiiaann..  HHuuddaa  mmeemmffookkuusskkaann  kkaajjiiaannnnyyaa  ppaaddaa  
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iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ddaallaamm  sseettiinngg  bbuuddaayyaa  RReeoogg  PPoonnoorrooggoo  ––  kkhhuussuussnnyyaa  TTyyaanngg  HHoo’’ee  ––  

yyaanngg  ddiikkeemmaass  sseeccaarraa  ffeennoommeennoollooggiiss,,  sseemmeennttaarraa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddiikkeemmaass  ddeennggaann  

kkeerraannggkkaa  ppiikkiirr  iinntteerraakkssiioonniiss  ssiimmbboolliikk  ddaann  mmeemmuussaattkkaann  oobbjjeekk  kkaajjiiaannnnyyaa  ppaaddaa  

iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ttookkoohh  aaddaatt  IIssllaamm  WWeettuu  TTeelluu  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ddeessaa  BBaayyaann,,  kkeeccaammaattaann  

BBaayyaann,,  LLoommbbookk  UUttaarraa..  

PPeenneelliittiiaann  iinnii  jjuuggaa  hhaammppiirr  mmiirriipp  ddeennggaann  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  AAffiiff  

((22000088))  yyaaiittuu  tteennttaanngg  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ddeennggaann  iinntteerraakkssiioonniiss  ssiimmbboolliikk  sseebbaaggaaii  

ppeerraannggkkaatt  mmeettooddoollooggiiss  sseerrttaa  uunniitt  aannaalliissiissnnyyaa  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  iinnddiivviidduuaall  aattaauu  ppeerrssoonnaall,,  

nnaammuunn  lleettaakk  ppeerrbbeeddaaaannnnyyaa  aaddaallaahh  ppaaddaa  oobbjjeekk  ddaann  ssuubbjjeekk  ppeenneelliittiiaann..  PPeenneelliittiittaann  

yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  AAffiiff  mmeemmffookkuusskkaann  ppaaddaa  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  oorraanngg--oorraanngg  TTiioonngghhooaa  

mmuusslliimm  yyaanngg  aaddaa  ddii  YYooggyyaakkaarrttaa,,  sseeddaannggkkaann  oobbjjeekk  ddaann  ssuubbjjeekk  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  

aaddaallaahh  oorraanngg--oorraanngg  WWeettuu  TTeelluu  ((ttookkoohh  aaddaatt))  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  BBaayyaann,,  LLoommbbookk  UUttaarraa..    

DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann,,  sseejjaauuhh  tteellaaaahh  ppeenneelliittii  tteerrhhaaddaapp  ssuummbbeerr  kkeeppuussttaakkaaaann  ddaann  

ppeenneelliittiiaann--ppeenneelliittiiaann  sseebbeelluummnnyyaa,,  bbeelluumm  tteerrddaappaatt  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeenncceerrmmaattii  

ffeennoommeennaa  IIssllaamm  WWeettuu  TTeelluu  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  ssuudduutt  ppaannddaanngg  ppssiikkoollooggii,,  

kkhhuussuussnnyyaa  aapplliikkaassii  ddaarrii  tteeoorrii  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  iinntteerraakkssiioonniiss  

ssiimmbboolliikk  sseebbaaggaaii  ppeerraannggkkaatt  mmeettooddoollooggiiss..    
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BBAABB  VV  

KKEESSIIMMPPUULLAANN  DDAANN  SSAARRAANN  

  

AA..  KKeessiimmppuullaann  

MMeennjjaaddii  oorraanngg  WWeettuu  TTeelluu  mmeemmbbaawwaa  iimmpplliikkaassii  ppssiikkoollooggiiss  tteerrtteennttuu  bbaaggii  ttookkoohh  

aaddaatt,,  bbaaiikk  ppaaddaa  aassppeekk  kkooggnniittiiff,,  aaffeekkttiiff,,  mmaauuppuunn  ttiinnddaakkaann  ((bbeehhaavviioorraall))..  AAssppeekk  

kkooggnniittiiff  tteerrcceerrmmiinn  ddaarrii  iinntteerrnnaalliissaassii  nniillaaii--nniillaaii  WWeettuu  TTeelluu  bbeerruuppaa  kkaarraakktteerriissttiikk  

AAnniimmiissmmee,,  DDiinnaammiissmmee,,  AAnnttrrooppoommoorrffiissmmee,,  ddaann  iinntteerrnnaalliissaassii  kkoonnsseepp--kkoonnsseepp  tteennttaanngg  

eekkssiisstteennssii  mmaannuussiiaa  yyaanngg  mmeerreefflleekkssiikkaann  ssppiirriittuuaalliittaass  ddaann  kkoossmmoollooggii  BBaayyaann..  AAssppeekk  

aaffeekkttiiff  tteerrcceerrmmiinn  ddaarrii  mmuunnccuullnnyyaa  ppeerraassaaaann  bbaannggggaa  sseebbaaggaaii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  yyaanngg  

sseellaannjjuuttnnyyaa  mmeennjjaaddii  mmeennjjaaddii  ppeemmaannttiikk  sseerrttaa  mmoottiivvaassii  uunnttuukk  bbeerrttaahhaann  mmeennjjaaddii  

aannggggoottaa  kkeelloommppookk..  IInntteerrnnaalliissaassii  nniillaaii--nniillaaii  WWeettuu  TTeelluu   mmeennjjaaddii  ssiisstteemm  ttiiggaa  uunnssuurr  

sseellaannjjuuttnnyyaa  mmeennggeejjaawwaannttaahh  ddaallaamm  ppeerriillaakkuu  ttookkoohh  aaddaatt  ddaallaamm  bbeennttuukk  ppeellaakkssaannaaaann  

rriittuuss--rriittuuss  ttrraaddiissiioonnaall..  

TTookkoohh  aaddaatt  WWeettuu  TTeelluu  mmeennggkkoonnssttrruukkssii  iiddeennttiittaass  ssoossiiaallnnyyaa  ddeennggaann  ttiippee  

mmuullttiippeell  iiddeennttiittaass  yyaanngg  mmeennuunnjjuukkkkaann  aaddaannyyaa  ppeerrssiillaannggaann  kkaatteeggoorrii  ddaarrii  ssaattuu  iiddeennttiittaass  

ddeennggaann  iiddeennttiittaass  llaaiinnnnyyaa..  IIddeennttiittaass--iiddeennttiittaass  tteerrsseebbuutt  sseeccaarraa  aaddeekkuuaatt  mmeemmbbeennttuukk  ddaann  

mmeennyyuussuunn  kkoonnsseepp  ddiirrii  ttookkoohh  aaddaatt  WWeettuu  TTeelluu   sseebbaaggaaii  pprriibbaaddii  yyaanngg  mmeellaakkuukkaann  

iinntteerraakkssii  ssoossiiaall  yyaanngg  ppaaddaa  aakkhhiirrnnyyaa  mmeenneennttuukkaann  iiddeennttiittaass  mmaannaa  yyaanngg  lleebbiihh  rreelleevvaann  

ddeennggaann  sseettiinngg  ssiittuuaassii  ssoossiiaall..  KKeessaaddaarraann  tteerrhhaaddaapp  ppeennttiinnggnnyyaa  ppeennccaappaaiiaann  iiddeennttiittaass  

ssoossiiaall  yyaanngg  ppoossiittiiff  mmeennjjaaddii  iinnssppiirraassii  ttookkoohh  aaddaatt  uunnttuukk  mmeenneemmuukkaann  ssttrraatteeggii  

bbaaggaaiimmaannaa  iiddeennttiittaassnnyyaa  mmeennddaappaatt  ““ppeennggaakkuuaann””..    
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SSttrraatteeggii  ppeerruubbaahhaann  ssoossiiaall  mmeellaalluuii  kkrreeaattiiffiittaass  ssoossiiaall  ––  ppaaddaa  lleevveell  kkeelloommppookk  ––  

ddiitteemmppuuhh  uunnttuukk  mmeewwuujjuuddkkaann  kkeebbuuttuuhhaann  aakkaann  uurrggeennssii  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  tteerrsseebbuutt..  

KKrreeaattiivviittaass  ssoossiiaall  ddiitteemmppuuhh  ddeennggaann  mmeennddeeffiinniissiikkaann  uullaanngg  kkoonnsseepp  ddiirrii  ddaann  iiddeennttiittaass  

ssoossiiaall  mmeerreekkaa,,  sseehhiinnggggaa  sstteerreeoottiipp  ddaann  llaabbeell  nneeggaattiiff  yyaanngg  ddiilleekkaattkkaann  ppaaddaa  aattrriibbuutt  

kkeelloommppookk  ddiimmaakknnaaii  sseeccaarraa  ppoossiittiiff..  KKoonnddiissii  tteerrsseebbuutt  mmeerruuppaakkaann  kkoonnsseekkuueennssii  ddaarrii  

iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  iinnddiivviidduu  yyaanngg  sseellaalluu  mmeennggiinnggiinnkkaann  cciittrraa  ddiirrii  yyaanngg  ppoossiittiiff..    

IImmpplliikkaassii  ddaarrii  hhaall  tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh,,  ttookkoohh  aaddaatt  ddaallaamm  pprreesseennttaassii  ddiirriinnyyaa,,  

mmeemmaaiinnkkaann  ppeerraann  sseebbaaggaaii  ““oorraanngg  IIssllaamm””  ––  sseebbaaggaaiimmaannaa  IIssllaamm  mmaayyoorriittaass,,  nnaammuunn  ddii  

ssaattuu  ssiissii  tteettaapp  bbeerrppiijjaakk  ppaaddaa  ttrraaddiissii  ddaann  ppeennggeettaahhuuaann--ppeennggeettaahhuuaann  mmaassaa  llaammppaauu..  

RRiittuuss  ttrraaddiissiioonnaall  sseebbaaggaaii  ppeerrwwuujjuuddaann  ddaarrii  eekksspprreessii  AAnniimmiissmmee  ddaann  DDiinnaammiissmmee  ddaallaamm  

ssiisstteemm  kkeeppeerrccaayyaaaann  WWeettuu  TTeelluu  aakkhhiirrnnyyaa  mmeennjjaaddii  mmooddaall  ssoossiiaall  uunnttuukk  mmeenneekkaannkkaann  

kkeeuunniikkaann  kkeelloommppookk  ddaann  mmeennjjaaddii  ssuuaattuu  bbeennttuukk  ppeerrllaawwaannaann  ssiimmbboolliikk  ddaallaamm  

mmeennggeekksspprreessiikkaann  ddiirrii  kkeettiikkaa  bbeerrhhaaddaappaann  ddeennggaann  kkeekkuuaattaann  eekksstteerrnnaall  IIssllaamm  

mmaayyoorriittaass..    

TTeerrmmaa  WWeettuu  TTeelluu  mmeemmiilliikkii  kkoonnoottaassii  nneeggaattiiff  bbaaggii  kkeelloommppookk  IIssllaamm  mmaayyoorriittaass,,  

tteettaappii  ttiiddaakk  bbaaggii  ttookkoohh  aaddaatt,,  kkaarreennaa  tteerrmmaa  WWeettuu  TTeelluu  mmeennggaanndduunngg  mmaakknnaa  ssiimmbboolliikk  

yyaanngg  tteerriikkaatt  oolleehh  hhaassiill  iinntteerrpprreettaassii  mmeerreekkaa  ddaallaamm  kkoonntteekkss  iinntteerraakkssii  ssoossiiaall..  KKaarreennaa  

mmaakknnaa  sseejjaattiinnyyaa  tteerriikkaatt  ddaann  mmeerruuppaakkaann  pprroodduukk  ddaarrii  iinntteerraakkssii  ssoossiiaall..  PPeerrttaannyyaaaannnnyyaa  

kkeemmuuddiiaann  aaddaallaahh;;  MMeennggaappaa  mmeerreekkaa  bbeerrppeerriillaakkuu  sseeppeerrttii  iittuu  ??  JJaawwaabbaannnnyyaa  sseeddeerrhhaannaa  

ssaajjaa  ttaappii  ttiiddaakk  uunnttuukk  ddiisseeddeerrhhaannaakkaann;;  KKaarreennaa  aaddaannyyaa  eekkssppeekkttaassii  ddaarrii  lliinnggkkuunnggaann  

ssoossiiaallnnyyaa  sseehhiinnggggaa  ddaallaamm  mmeemmaaiinnkkaann  ppeerraannnnyyaa  sseebbaaggaaii  aakkttoorr,,  ttookkoohh  aaddaatt  

mmeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  ttiinnddaakkaann  ssoossiiaallnnyyaa  bbeerrddaassaarrkkaann  ssuudduutt  ppaannddaanngg  oorraanngg  llaaiinn  
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((ttaakkiinngg  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  ootthheerr))..  TTookkoohh  aaddaatt  jjuuggaa  aakkhhiirrnnyyaa  hhaarruuss  mmeenniillaaii  ““ppeerrttuunnjjuukkaann  

ddiirrii””  ((sseellff  ppeerrffoorrmmeennccee))  ddaallaamm  mmeennggeekksspprreessiikkaann  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  mmeerreekkaa  bbeerrddaassaarrkkaann  

eekkssppeekkttaassii  ssoossiiaall  tteerrsseebbuutt,,  sseehhiinnggggaa  mmeemmuunnccuullkkaann  ssuuaattuu  bbeennttuukk  ““ppeerraassaaaann  ddiirrii””  

sseeppeerrttii  kkeebbaannggggaaaann  mmeennjjaaddii  ““oorraanngg  WWeettuu  TTeelluu””..  KKeennyyaammaannaann  ppssiikkoollooggiiss  ddaann  ssoossiiaall  

ppaaddaa  aakkhhiirrnnyyaa  jjuuggaa  bbeerrggaannttuunngg  ppaaddaa  eekkssppeekkttaassii  ddaarrii  lliinnggkkuunnggaann  ssoossiiaall  ttookkoohh  aaddaatt  

WWeettuu  TTeelluu..    

  

BB..  SSaarraann  

11..  BBaaggii  MMaassyyaarraakkaatt  SSaassaakk    

MMaassyyaarraakkaatt  SSaassaakk  sseeccaarraa  uummuumm  ddaann  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  ddiihhaarraappkkaann  

uunnttuukk  mmeennjjaalliinn  kkoommuunniikkaassii  iinntteerrppeerrssoonnaall  sseerrttaa  iinntteerraakkssii  yyaanngg  iinntteennssiiff  sseehhiinnggggaa  

ppeerrbbeeddaaaann--ppeerrbbeeddaaaann  aannttaarrkkeelloommppookk  ddaappaatt  ddiihhiillaannggkkaann,,  aattaauu  ppaalliinngg  ttiiddaakk  

ddiimmiinniimmaallkkaann..  MMaassyyaarraakkaatt  SSaassaakk  jjuuggaa  hhaarruuss  mmeemmaannddaanngg  kkoommuunniittaass  WWeettuu  TTeelluu  

bbeerrddaassaarrkkaann  ssuudduutt  ppaannddaanngg  ppeerrssoonnaall  mmeerreekkaa  ddaallaamm  mmeennggeekksspprreessiikkaann  ““rraassaa  

aaggaammaannyyaa””,,  sseehhiinnggggaa  sstteerreeoottiipp  nneeggaattiiff  aattaauu  ““pprraassaannggkkaa””  ddaallaamm  bbaattaass--bbaattaass  

tteerrtteennttuu  ddaappaatt  ddiihhiinnddaarrii..    

22..  BBaaggii  SSuubbjjeekk  PPeenneelliittiiaann  

PPeenneelliittiiaann  iinnii  jjuuggaa  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  sseellaammaa  pprroosseess  ppeenngguummppuullaann  ddaattaa  

ssiikkaapp  tteerrttuuttuupp  iinnffoorrmmaann  ppeenneelliittiiaann  mmeemmbbaattaassii  tteerrhhaaddaapp  iinnffoorrmmaassii  aattaauu  ddaattaa  yyaanngg  

ddiippeerroolleehh  ppeenneelliittii..  BBeerrddaassaarrkkaann  hhaall  tteerrsseebbuutt,,  ddiihhaarraappkkaann  bbaaggii  ssuubbjjeekk  ppeenneelliittiiaann  

uunnttuukk  lleebbiihh  tteerrbbuukkaa  sseehhiinnggggaa  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  ddiissaammppaaiikkaann  lleebbiihh  kkoommpprreehheennssiiff  

ddaann  mmeennyyeelluurruuhh  ((hhoolliissttiikk))  ddaallaamm  mmeemmaahhaammii  ffeennoommeennaa  WWeettuu  TTeelluu..  KKeeppeennttiinnggaann  
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tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  bbeerrgguunnaa  bbaaggii  mmaassyyaarraakkaatt  SSaassaakk  sseeccaarraa  uummuumm  ddaallaamm  mmeemmaannddaanngg  

kkoommuunniittaass  WWeettuu  TTeelluu ,,  sseehhiinnggggaa  sstteerreeoottiipp  ddaann  llaabbeell  nneeggaattiiff  jjuuggaa  ddaappaatt  

ddiimmiinniimmaallkkaann..  

33..  BBaaggii  PPeenneelliittii  SSeellaannjjuuttnnyyaa  

PPeenneelliittii  mmeennyyaaddaarrii  bbaahhwwaa  tteemmuuaann  ppeenneelliittiiaann  iinnii  bbuukkaannllaahh  rreepprreesseennttaassii  

ddaarrii  ddiinnaammiikkaa  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  ttookkoohh  aaddaatt  WWeettuu  TTeelluu   ddii  BBaayyaann,,  LLoommbbookk  UUttaarraa  

sseeccaarraa  uummuumm,,  kkaarreennaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmaassiihh  mmeemmiilliikkii  bbaannyyaakk  kkeetteerrbbaattaassaann  

sseehhiinnggggaa  hhaassiill  ddaarrii  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiippeerrgguunnaakkaann  sseebbaaggaaii  aallaatt  

ggeenneerraalliissaassii  ddaallaamm  ccaakkuuppaann  yyaanngg  lleebbiihh  lluuaass..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  ppeenneelliittii  kkee  ddeeppaann  

ddiibbuuttuuhhkkaann  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  lleebbiihh  lluuaass  ddeennggaann  mmeelliibbaattkkaann  lleebbiihh  bbaannyyaakk  ssuubbjjeekk  

ppeenneelliittiiaann  sseeppeerrttii  ttookkoohh  aaddaatt  ddaann  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  sseeccaarraa  uummuumm  sseehhiinnggggaa  

ddiinnaammiikkaa  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  mmeerreekkaa  lleebbiihh  kkoommpplleekkss  ddaann  hhoolliissttiikk..    

PPeenneelliittiiaann  iinnii  jjuuggaa  mmeemmaannddaanngg  kkoommuunniittaass  WWeettuu  TTeelluu   sseebbaaggaaii  kkeelloommppookk  

yyaanngg  bbeerrssttaattuuss  rreennddaahh  aattaauu  mmiinnoorriittaass  ddeennggaann  mmeemmbbaannddiinnggkkaannnnyyaa  ddeennggaann  

kkuuaannttiittaass  ppeennggaannuutt  IIssllaamm  oorrttooddookkss  WWaakkttuu  LLiimmaa  sseeccaarraa  uummuumm  ddii  LLoommbbookk..  

PPeenneelliittii  mmeenngghhaarraappkkaann  ppeenneelliittiiaann  sseellaannjjuuttnnyyaa  ddeennggaann  tteemmaa  yyaanngg  ssaammaa  

mmeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  ssttaattuuss  mmaayyoorriittaass  kkoommuunniittaass  WWeettuu  TTeelluu,,  kkaarreennaa  jjiikkaa  

ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  ppeennggaannuutt  IIssllaamm  oorrttooddookkss  ddii  BBaayyaann,,  mmaakkaa  kkoommuunniittaass  WWeettuu  

TTeelluu  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  sseebbaaggaaii  kkeelloommppookk  mmaayyoorriittaass..  BBeerrddaassaarrkkaann  hhaall  tteerrsseebbuutt,,  

ttiiddaakk  bbeerrlleebbiiaann  jjiikkaa  ddiikkaattaakkaann  bbaahhwwaa  kkoommuunniittaass  WWeettuu  TTeelluu  mmeennyyaannddaanngg  ssttaattuuss  

mmiinnoorriittaass  ddaallaamm  mmaayyoorriittaass,,  ddaann  mmaayyoorriittaass  ddaallaamm  mmiinnoorriittaass..    
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SStteerreeoottyyppee..  JJoouurrnnaall  ooff  EExxppeerriimmeennttaall  SSoocciiaall  PPssyycchhoollooggyy,,  3366,,  551199––553300..  

  
BBllaannttoonn,,  HH..,,  CChhrriissttiiee,,  CC..,,  &&  DDyyee,,  MM..  ((22000022))..  SSoocciiaall  IIddeennttiittyy  VVeerrssuuss  RReeffeerreennccee  GGrroouupp  

CCoommppaarriissoonnss::  tthhee  MMooddeerraattiinngg  RRoollee  ooff  SStteerreeoottyyppee  EEnnddoorrssmmeenntt..  JJoouurrnnaall  ooff  
EExxppeerriimmeennttaall  SSoocciiaall  PPssyycchhoollooggyy,,  3388,,  225533––226677..  

  
BBrreewweerr,,  MM..  BB..  ((22000011))..  TThhee  MMaannyy  FFaaccee  ooff  ssoocciiaall  IIddeennttiittyy::  IImmpplliiccaattiioonn  ffoorr  PPoolliittiiccaall  

PPssyycchhoollooggyy..  PPoolliittiiccaall  PPssyycchhoollooggyy,,  2222  ((11)),,  111155––112255..  
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BBrroowwnn,,  RR..  ((22000055))..  PPrreejjuuddiiccee::  MMeennaannggaannii  PPrraassaannggkkaa  ddaarrii  PPeerrssppeekkttiiff  PPssiikkoollooggii  SSoossiiaall..  
PPeenneerrjjeemmaahh  HHeellllyy  PP..  SSooeettjjiippttoo  ddaann  SSrrii  MMuullyyaannii  SSooeettjjiippttoo..  YYooggyyaakkaarrttaa::  PPuussttaakkaa  
PPeellaajjaarr..  

  
BBuuddiiwwaannttii,,  EE..  ((22000000))..  IIssllaamm  SSaassaakk::  WWeettuu  TTeelluu  VVeerrssuuss  WWaakkttuu  LLiimmaa..  JJaakkaarrttaa::  LLKKIISS..  
  
CCeeddeerrrrootthh,,  SS..  ((22000044))..  RReettuurrnn  ooff  tthhee  BBiirrddss,,  IImmaaggee  ooff  RReemmaarrkkaabbllee  MMoossqquuee  iinn  LLoommbbookk..  

NNIIAASSnnyytttt  AAssiiaa  IInnssiigghhtt::  SSoouutthheeaasstt  AAssiiaann  IIssllaamm,,  PPlluurraalliittyy,,  TToolleerraannccee  aanndd  
CChhaannggee,,  44,,  2200––2211..  

  
CCrreesswweellll,,  JJ..  WW..  ((22000099))..  RReesseeaarrcchh  DDeessiiggnn::  QQuuaalliittaattiivvee,,  QQuuaannttiittaattiivvee,,  aanndd  MMiixxeedd  

MMeetthhoodd  AApppprrooaacchheess..  LLooss  AAnnggeelleess::  SSaaggee  PPuubblliiccaattiioonn..    
  
CCrriisspp,,  RR..  JJ..,,  &&  MM..  HHeewwssttoonnee..  ((22000077))..  MMuullttiippllee  SSoocciiaall  CCaatteeggoorriizzaattiioonn..  AAddvvaanncceess  iinn  

EExxppeerriimmeennttaall  SSoocciiaall  PPssyycchhoollooggyy,,  3399,,  116633––225544..  
  
CCuunnnniinngghhaamm,,  GG..  BB..  ((22000066))..  TThhee  IInnfflluueennccee  ooff  GGrroouupp  DDiivveerrcciittyy  oonn  IInntteerrggrroouupp  BBiiaass  

FFoolllloowwiinngg  RReeccaatteeggoorriizzaattiioonn..  TThhee  JJoouurrnnaall  ooff  SSoocciiaall  ppssyycchhoollooggyy,,  114466  ((55)),,  553333––
554477..  

  
DDaarrlleeyy,,  JJ..  ((22000011))..  SSoocciiaall  CCoommppaarriissoonn  MMoottiivveess  iinn  OOnnggooiinngg  GGrroouupp..  IInn::  MM..  AA..  HHoogggg..,,  &&  

SS..  TTiinnddaallee..  ((EEddss)),,  BBllaacckkwweellll  HHaannddbbooookk  ooff  SSoocciiaall  PPssyycchhoollooggyy::  GGrroouupp  
PPrroocceesssseess  ((pppp..  333344––335511))..  MMaallddeenn,,  MMaassssaacchhuusseettttss::  BBllaacckkwweellll  PPuubblliisshheerr  LLttdd..  

  
DDoovviiddiioo,,  JJ..  FF,,  SS..  LL..  GGaaeerrttnneerr,,  AA..  RR..  PPeeaarrssoonn,,  &&  BB..  MM..  RRiieekk..  ((22000055))..  SSoocciiaall  IIddeennttiittiieess  

aanndd  SSoocciiaall  CCoonntteexxtt::  SSoocciiaall  AAttttiittuuddeess  aanndd  PPeerrssoonnaall  WWeellll--BBeeiinngg..  IInn::  SS..  RR..  TThhyyee..,,  
&&  EE..  JJ..  LLaawwlleerr  ((EEddss..)),,  SSoocciiaall  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  iinn  GGrroouupp::  AAddvvaanncceess  iinn  GGrroouupp  
PPrroocceesssseess,,  ((VVooll..  2222,,  pppp..  223311––226600))..  LLoonnddoonn::  EELLSSEEVVIIEERR  LLttdd..  

  
EElllleemmeerrss,,  NN..,,  &&  BBaarreettttoo,,  MM..  ((22000011))..  TThhee  IImmppaacctt  ooff  RReellaattiivvee  GGrroouupp  SSttaattuuss::  AAffffeeccttiivvee,,  

PPeerrcceeppttuuaall,,  aanndd  BBeehhaavviioorraall  CCoonnsseeqquueenncceess..  IInn::  RR..  BBrroowwnn,,  &&  SS..  LL..  GGaaeerrttnneerr  
((EEddss)),,  BBllaacckkwweellll  HHaannddbbooookk  ooff  SSoocciiaall  PPssyycchhoollooggyy::  IInntteerrggrroouupp  PPrroocceesssseess..  
AAuussttrraalliiaa::  BBllaacckkwweellll  PPuubblliisshheerr  LLttdd..  

  
EElllleemmeerrss,,  NN..,,  &&  RRiinnkk,,  FF..  ((22000055))..  IIddeennttiittyy  iinn  WWoorrkk  GGrroouupp::  TThhee  BBeenneeffiicciiaall  aanndd  

DDeettrriimmeennttaall  CCoonnsseeqquueenncceess  ooff  MMuullttiippllee  IIddeennttiittiieess  aanndd  GGrroouupp  NNoorrmmss  ffoorr  
CCoollllaabboorraattiioonn  aanndd  GGrroouupp  PPeerrffoorrmmaanncceess..  IInn::  SS..  RR..  TThhyyee..,,  &&  EE..  JJ..  LLaawwlleerr  ((EEddss..)),,  
SSoocciiaall  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  iinn  GGrroouupp::  AAddvvaanncceess  iinn  GGrroouupp  PPrroocceesssseess,,  ((VVooll..  2222,,  pppp..  11––
4411))..  LLoonnddoonn::  EELLSSEEVVIIEERR  LLttdd..  

  
EElllleerr,,  AA..,,  AAbbrraammss,,  DD..,,  VViikkii,,  GG..  TT..,,  &&  IImmaarraa,,  DD..  AA..  ((22000077))..  WWhheenn  MMyy  FFrriieenndd’’ss  FFrriieenndd  

iiss  aa  PPoolliiccee  OOffffiicceerr::  EExxtteennddeedd  CCoonnttaacctt,,  CCrroosssseedd--CCaatteeggoorriissaattiioonn,,  aanndd  PPuubblliicc--
PPoolliiccee  RReellaattiioonn  ooff  BBllaacckk  aanndd  WWhhiittee  PPeeooppllee..  SSoouutthh  AAffrriiccaann  JJoouurrnnaall  ooff  
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PPssyycchhoollooggyy,,  3377  ((44)),,  778833––880022..  
  
FFaattuurroocchhmmaann..  ((22000077))..  MMooddeell--MMooddeell  PPssiikkoollooggii  KKeebbhhiinneekkaattuunnggggaalliikkaaaann  ddaann  

PPeenneerraappaannnnyyaa  ddii  IInnddoonneessiiaa..  DDiissaammppaaiikkaann  ppaaddaa  TTeemmuu  IIllmmiiaahh  ddaann  KKoonnggrreess  XX  
HHiimmppssii..  

  
FFuuddyyaarrttaannttaa..  ((22000055))..  PPeennggaannttaarr  PPssiikkooddiiaaggnnoossttiikk..  YYooggyyaakkaarrttaa::  PPuussttaakkaa  PPeellaajjaarr..  
  
HHeewwssttoonnee,,  MM..,,  &&  GGrreeeennllaanndd,,  KK..  ((22000000))..  IInntteerrggrroouupp  CCoonnfflliicctt..  IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  ooff  

PPssyycchhoollooggyy,,  3355  ((22)),,  113366––114444..  
  
HHeewwssttoonnee,,  MM..,,  RRuubbiinn,,  MM..,,  &&  WWiilllliiss,,  HH..  ((22000022))..  IInntteerrggrroouupp  BBiiaass..  AAnnnnuuaall  RReevviieeww  ooff  

PPssyycchhoollooggyy,,  5533,,  557766––550044..  
  
HHoogggg,,  MM..  AA..  ((22000011aa))..  SSoocciiaall  CCaatteeggoorriizzaattiioonn,,  DDeeppeerrssoonnaalliizzaattiioonn,,  aanndd  GGrroouupp  BBeehhaavviioorr..  

IInn::  MM..  AA..  HHoogggg..,,  &&  SS..  TTiinnddaallee..  ((EEddss)),,  BBllaacckkwweellll  HHaannddbbooookk  ooff  SSoocciiaall  
PPssyycchhoollooggyy::  GGrroouupp  PPrroocceesssseess  ((pppp..  5566––8855))..  MMaallddeenn,,  MMaassssaacchhuusseettttss::  BBllaacckkwweellll  
PPuubblliisshheerr  LLttdd..  

  
HHoogggg,,  MM..  AA..  ((22000011bb))..  AA  SSoocciiaall  IIddeennttiittyy  TThheeoorryy  ooff  LLeeaaddeerrsshhiipp..  PPeerrssoonnaalliittyy  aanndd  SSoocciiaall  

PPssyycchhoollooggyy  RReevviieeww,,  55  ((33)),,  118844––220000..  
  
HHoogggg,,  MM..  AA..,,  AAbbrraammss,,  DD..,,  OOtttteenn,,  SS..,,  &&  HHiinnkkllee,,  SS..  ((22000044))..  TThhee  SSoocciiaall  IIddeennttiittyy  

PPeerrssppeeccttiivvee  IInntteerrggrroouupp  RReellaattiioonn,,  SSeellff  CCoonncceeppttiioonn,,  aanndd  SSmmaallll  GGrroouupp..  SSmmaallll  
GGrreeoouupp  RReesseeaarrcchh,,  3355  ((33)),,  224466––227766..    

  
HHoogggg,,  MM..  AA..  ((22000055))..  UUnncceerrttaaiinnttyy,,  SSoocciiaall  IIddeennttiittyy,,  aanndd  IIddeeoollooggyy..  IInn::  SS..  RR..  TThhyyee..,,  &&  EE..  

JJ..  LLaawwlleerr  ((EEddss..)),,  SSoocciiaall  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  iinn  GGrroouupp::  AAddvvaanncceess  iinn  GGrroouupp  
PPrroocceesssseess,,  ((VVooll..  2222,,  pppp..  220033––222299))..  LLoonnddoonn::  EELLSSEEVVIIEERR  LLttdd..  

  
HHoogggg,,  MM..  AA..,,  &&  RReeiidd,,  SS..  AA..  ((22000066))..  SSoocciiaall  IIddeennttiittyy,,  SSoocciiaall  CCaatteeggoorriizzaattiioonn,,  aanndd  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ooff  GGrroouupp  NNoorrmmss..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  TThheeoorryy,,  1166,,  77––3300..  
  
HHoogggg,,  MM..  AA..  ((22000088))..  PPeerrssoonnaalliittyy  aanndd  SSoocciiaall  IIddeennttiittyy..  IInn::  FF..  RRooddeewwaalltt  ((EEddss)),,  

PPeerrssoonnaalliittyy  aanndd  SSoocciiaall  BBeehhaavviioorr  ((pppp..  117777––119966))  ..  NNeeww  YYoorrkk::  PPssyycchhoollooggyy  PPrreessss  
TTaayylloorr  &&  FFrraanncciiss  GGrroouupp..  

  
HHuuddaa,,  MM..  JJ..  NN..  ((22000099))..  IImmaajjiinnaassii  IIddeennttiittaass  SSoossiiaall  KKoommuunniittaass  RReeoogg  PPoonnoorrooggoo ..  

PPoonnoorrooggoo::  TTiippss..  
  
HHuuddddyy,,  LL..  ((22000044))..  CCoonnttrraassttiinngg  TThheeoorriittiiccaall  AApppprrooaacchheess  ttoo  IInntteerrggrroouupp  RReellaattiioonn..  

PPoolliittiiccaall  PPssyycchhoollooggyy,,  2255  ((66)),,  994477––996677..  
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IIddrruuss,,  MM..  ((22000077))..  MMeettooddee  PPeenneelliittiiaann  IIllmmuu--iillmmuu  SSoossiiaall::  PPeennddeekkaattaann  KKuuaalliittaattiiff  ddaann  
KKuuaannttiittaattiiff..  YYooggyyaakkaarrttaa::  UUIIII  PPrreessss..  

  
IIssrraaiill,,  AAzziizz,,  AA..  AA..,,  MMaahhbbuubb,,  MM..,,  &&  KKaaddrrii..  ((22000044))..  DDiinnaammiikkaa  PPlluurraalliissmmee  AAggaammaa  ddii  

NNuussaa  TTeennggggaarraa  BBaarraatt..  JJuurrnnaall  PPeenneelliittiiaann  KKeeiissllaammaann,,  11,,  11––1166..  
  
JJeennkkiinnss,,  RR..  ((22000088))..  SSoocciiaall  IIddeennttiittyy  ((33tthh  eedd..))..  LLoonnddoonn::  RRoouuttlleeddggee  TTaayylloorr  &&  FFrraanncciiss  

GGrroouupp..  
  
KKuummbbaarraa,,  AA..  AA..  NN..  ((22000088))..  KKoonnssttrruukkssii  IIddeennttiittaass  OOrraanngg  SSaassaakk  ddii  LLoommbbookk  TTiimmuurr,,  NNuussaa  

TTeennggggaarraa  BBaarraatt..  JJuurrnnaall  HHUUMMAANNIIOORRAA,,  2200,,  331155––332266..  
  
MMoolleeoonngg,,  LL..  JJ..  ((22001100))..  MMeettooddoollooggii  PPeenneelliittiiaann  KKuuaalliittaattiiff    ((EEddiissii  RReevviissii))..  BBaanndduunngg::  

RRoossddaakkaarryyaa..  
  
MMeeaadd,,  GG..  HH..  ((11993344))..  MMiinndd,,  SSeellff  aanndd  SSoocciieettyy::  FFrroomm  aa  SSttaannddppooiinntt  ooff  aa  SSoocciiaall  

BBeehhaavviioorriisstt..  CChhiiccaaggoo::  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo  PPrreessss..  
  
MMuullyyaannaa,,  DD..  ((22000088))..  MMeettooddoollooggii  PPeenneelliittiiaann  KKuuaalliittaattiiff::  PPaarraaddiiggmmaa  BBaarruu  IIllmmuu  

KKoommuunniikkaassii  ddaann  IIllmmuu  SSoossiiaall  LLaaiinnnnyyaa ..  BBaanndduunngg::  RRoossddaakkaarryyaa..  
  
PPrraanngg,,  LL..  ((22000022))..  IIssllaamm  VVeerrssuuss  CCuussttoommaarryy  LLaaww::  LLiibbeerraattiinngg  tthhee  SSaassaakk  WWoommeenn  oonn  tthhee  

’’IIssllaanndd  ooff  aa  TThhoouussaanndd  MMoossqquueess’’..  JJuurrnnaall..  TTiiddaakk  DDiitteerrbbiittkkaann..  
  
SSaalliimm,,  AA..  ((22000066))..  TTeeoorrii  ddaann  PPaarraaddiiggmmaa  PPeenneelliittiiaann  SSoossiiaall::  BBuukkuu  SSuummbbeerr  uunnttuukk  

PPeenneelliittiiaann  KKuuaalliittaattiiff..  YYooggyyaakkaarrttaa::  TTiiaarraa  WWaaccaannaa..  
  
SSaalliimm,,  AA..  ((22000088))..  PPeennggaannttaarr  SSoossiioollooggii  MMiikkrroo..  YYooggyyaakkaarrttaa::  TTiiaarraa  WWaaccaannaa..  
  
SSaassoonnggkkoo,,  II..  ((22000033))..  PPeennggeemmbbaannggaann  KKoonnsseepp  SSttrruukkttuurraalliissmmee,,  ddaarrii  SSttrruukkttuurr  BBaahhaassaa  kkee  

SSttrruukkttuurr  RRuuaanngg  PPeerrmmuukkiimmaann  ((KKaassuuss::  PPeemmuukkiimmaann  SSaassaakk  ddii  DDeessaa  PPuuyyuunngg))..  
JJuurrnnaall  BBAAHHAASSAA  DDAANN  SSEENNII,,  22,,  115533––117711..  

  
SSaannttaannaa,,  KK..  SS..  ((22000077))..  MMeennuulliiss  IIllmmiiaahh  MMeettooddee  PPeenneelliittiiaann  KKuuaalliittaattiiff..  JJaakkaarrttaa::  YYaayyaassaann  

OObboorr  IInnddoonneessiiaa..  
  
SSoobbuurr,,  AA..  22000033..  PPssiikkoollooggii  UUmmuumm  ddaallaamm  LLiinnttaassaann  SSeejjaarraahh..  BBaanndduunngg::  PPuussttaakkaa  SSeettiiaa..  
  
SStteettss,,  JJ..  EE..,,  &&  BBuurrkkee,,  PP..  JJ..  ((22000000))..  IIddeennttiittyy  TThheeoorryy  aanndd  SSoocciiaall  IIddeennttiittyy  TThheeoorryy..  SSoocciiaall  

PPssyycchhoollooggyy  QQuuaarrtteerrllyy,,  6633  ((33)),,  222244––223377..    
  
SSttrraauussss,,  AA..,,  &&  CCoorrbbiinn,,  JJ..  ((22000099))..  DDaassaarr--ddaassaarr  PPeenneelliittiiaann  KKuuaalliittaattiiff::  TTaattaallaannggkkaahh  ddaann  

TTeekknniikk--tteekknniikk  TTeeoorriittiissaassii  DDaattaa ..  PPeenneerrjjeemmaahh  MMuuhhaammmmaadd  SShhooddiiqq  ddaann  IImmaamm  
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MMuuttttaaqqiieenn..  YYooggyyaakkaarrttaa::  PPuussttaakkaa  PPeellaajjaarr..    
  
SSuuggiiyyoonnoo..  ((22000077))..  MMeettooddee  PPeenneelliittiiaann  KKuuaannttiittaattiiff,,  KKuuaalliittaattiiff,,  ddaann  RR  &&  DD..  BBaanndduunngg::  

AAllffaabbeettaa..  
  
TTaahhiirr,,  MM..  ((22000088))..  TTuuaann  GGuurruu  ddaann  DDiinnaammiikkaa  HHuukkuumm  IIssllaamm  ddii  PPuullaauu  LLoommbbookk..  

JJUURRNNAALL  AASS--SSYYAARRII’’AAHH,,  4422,,  8855––111155..  
  
TTaajjffeell,,  HH..,,  &&  TTuurrnneerr,,  JJ..  CC..  ((11997799))..  AAnn  IInntteeggrraattiivvee  TThheeoorryy  ooff  IInntteerrggrroouupp  CCoonnfflliicctt..  IInn::  

WW..  GG..  AAuussttiinn..,,  &&  SS..  WWoorrsscchheell  ((EEddss)),,  TThhee  SSoocciiaall  PPssyycchhoollooggyy  ooff  IInntteerrggrroouupp  
RReellaattiioonn  ((pppp..  3333––4477))..  MMoonntteerreeyy::  BBooookkss  CCoollee..  

  
TTaajjffeell,,  HH..  ((11998822))..  SSoocciiaall  PPssyycchhoollooggyy  ooff  IInntteerrggrroouupp  RReellaattiioonn..  AAnnnnuuaall  RReevviieeww  ooff  

PPssyycchhoollooggyy,,  3333,,  11––3399..    
  
TTaayylloorr,,  SS..  EE..,,  PPeeppllaauu,,  LL..  AA..,,  &&  SSeeaarr,,  DD..  OO..  ((22000099))..  PPssiikkoollooggii  SSoossiiaall  EEddiissii  KKeedduuaa  

BBeellaass..  PPeenneerrjjeemmaahh  TTrrii  WWiibboowwoo  BB..  SS..  JJaakkaarrttaa::  KKeennccaannaa..  
  
TThhooiittss,,  PP..  AA..,,  &&  VViirrsshhuupp,,  LL..  KK..  ((11999977))..  MMee''ss  aanndd  WWee''ss::  FFoorrmmss  aanndd  FFuunnccttiioonn  ooff  SSoocciiaall  

IIddeennttiittyy..  IInn::  RR..  DD..  AAsshhmmoorree,,  &&  LL..  JJuussssiimm  ((EEddss)),,  SSeellff  aanndd  IIddeennttiittyy::  
FFuunnddaammeennttaall  IIssssuueess  ((VVooll..  11,,  pppp..  110066––113333))..  NNeeww  YYoorrkk::  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  
PPrreessss..  

  
WWeeiinnrreeiicchh,,  PP..  ((22000033))..  IIddeennttiittyy  SSttrruuccttuurr  AAnnaayyssiiss..  IInn::  PP..  WWeeiinnrreeiicchh..,,  &&  WW..  SSaauunnddeerrssoonn  

((EEddss)),,  AAnnaallyyssiinngg  IIddeennttiittyy::  CCrroossss--CCuullttuurraall,,  SSoocciieettaall  aanndd  CClliinniiccaall  CCoonntteexxttss  ((pppp..  
77––7766))..  LLoonnddoonn::  RRoouuttlleeddggee  TTaayylloorr  &&  FFrraanncciiss  GGrroouupp..  

  
WWiirraattaa,,  II..  WW..,,  PPaarriimmaarrtthhaa,,  II..  GG..,,  SSuuaassttiikkaa,,  II..  MM..,,  &&  SSuubbaaggiiaassttaa,,  II..  KK..  ((tttt))..  TThhee  

HHeeggeemmoonnyy  IImmppoosseedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  RReessiissttaannccee  ooff  WWeettuu  TTeelluu  
SSaassaakknneessee  EEtthhnniicc  GGrroouupp  aatt  BBaayyaann  DDiissttrriicctt,,  NNoorrtthh  LLoommbbookk  RReeggeennccyy..  JJuurrnnaall,,  
TTiiddaakk  DDiitteerrbbiittkkaann,,  11––1100..  

  
WWoorrcchheell,,  SS..,,  &&  CCoouuttaanntt,,  DD..  ((22000011))..  IItt  TTaakkeess  TTwwoo  ttoo  TTaannggoo::  GGrroouupp  IIddeennttiittyy  ttoo  

IInnddiivviidduuaall  IIddeennttiittyy  WWiitthhiinn  tthhee  FFrraammeewwoorrkk  ooff  GGrroouupp  DDeevveellooppmmeenntt..  IInn::  MM..  AA..  
HHoogggg..,,  &&  SS..  TTiinnddaallee..  ((EEddss)),,  BBllaacckkwweellll  HHaannddbbooookk  ooff  SSoocciiaall  PPssyycchhoollooggyy::  GGrroouupp  
PPrroocceesssseess  ((pppp..  446611––448811))..  MMaallddeenn,,  MMaassssaacchhuusseettttss::  BBllaacckkwweellll  PPuubblliisshheerr  LLttdd..  

  
YYaassuuii,,  MM..,,  DDoorrhhaamm,,  CC..  LL..,,  &&  DDiisshhiioonn,,  TT..  JJ..  ((22000044))..  EEtthhnniicc  IIddeennttiittyy  aanndd  PPssyycchhoollooggiiccaall  

AAddjjuussttmmeenntt::  aa  VVaalliiddiittyy  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  EEuurrooppeeaann  AAmmeerriiccaann  aanndd  AAffrriiccaann  
AAmmeerriiccaann  AAddoolleesscceenntt..  JJoouurrnnaall  ooff  AAddoolleesscceenntt  RReesseeaarrcchh,,  1199  ((66)),,  880077––882255..  

  
ZZaaeellaannii,,  KK..  ((22000077))..  SSaattuu  AAggaammaa  BBaannyyaakk  TTuuhhaann::  MMeellaaccaakk  AAkkaarr  SSeejjaarraahh  TTeeoollooggii  

WWaakkttuu  TTeelluu..  MMaattaarraamm::  PPaanntthheeoonn  MMeeddiiaa  PPrreessssiinnddoo..    



  
  
  
  

LLaammppiirraann  
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LLaammppiirraann  11  
  

PPrroosseess  PPeerriizziinnaann  ddaann  
pprroosseess  PPeennggaammbbiillaann  DDaattaa  
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RRIINNCCIIAANN  PPRROOSSEESS  PPEERRIIZZIINNAANN  PPEENNEELLIITTIIAANN  

 

NNoo  TTaannggggaall  KKeeggiiaattaann  KKeetteerraannggaann  

11..  55  MMeeii  22001111  PPrroosseess  PPeerriijjiinnaann  ddii  TTiinnggkkaatt  FFaakkuullttaass  BBaaggiiaann  TTaattaa  UUssaahhaa  ((TTUU))  FFaakkuullttaass  SSoosshhuumm  

22..  66  MMeeii  22001111  PPrroosseess  PPeerriijjiinnaann  ddii  TTiinnggkkaatt  PPeemmeerriinnttaahh  

PPrroovviinnssii  DDaaeerraahh  IIssttiimmeewwaa  YYooggyyaakkaarrttaa  ((DDIIYY))  

SSeekkrreettaarriiaatt  DDaaeerraahh,,    PPrroovviinnssii  DDIIYY  

33..  2244  MMeeii  22001111  PPrroosseess  PPeerriijjiinnaann  ddii  TTiinnggkkaatt  PPeemmeerriinnttaahh  

PPrroovviinnssii  NNuussaa  TTeennggggaarraa  BBaarraatt  ((NNTTBB))  

BBaaddaann  LLiinnggkkuunnggaann  HHiidduupp  ddaann  PPeenneelliittiiaann  

((BBLLHHPP)),,  PPeemmeerriinnttaahh  PPrroovviinnssii  NNTTBB  

44..  2233  JJuunnii  22001111  PPrroosseess  PPeerriijjiinnaann  ddii  TTiinnggkkaatt  DDeessaa  BBaayyaann  KKaannttoorr  DDeessaa  BBaayyaann,,  KKeeccaammaattaann  BBaayyaann,,  

KKaabbuuppaatteenn  LLoommbbookk  UUttaarraa  

55  3300  JJuunnii  22001111  PPrroosseess  PPeerriijjiinnaann  ppaaddaa  TTookkoohh  AAddaatt  BBaayyaann  

((PPeemmaannggkkuu  AAddaatt  BBaayyaann  AAgguunngg))  

KKaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr  
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RRIINNCCIIAANN  PPRROOSSEESS  PPEENNGGAAMMBBIILLAANN  DDAATTAA  

NNoo  HHaarrii  ddaannTTaannggggaall  KKeeggiiaattaann  SSuubbjjeekk    LLookkaassii  KKeett..  
11..  SSeenniinn,,  0066//66//22001111  SSiillaattuurraahhmmii  sseerrttaa  MMeennjjeellaass--kkaann  

mmaakkssuudd  ddaann  ttuujjuuaann  PPeenneelliittii  ++  
KKoonnssuullttaassii  tteenn--ttaanngg  bbuuddaayyaa  ddaann  
aaddaatt  iissttiiaaddaatt    

KKeeppaallaa  DDeessaa  BBaayyaann  RRuummaahh  KKeeppaallaa    
DDeessaa  BBaayyaann  

MMeennuunnjjuukkkkaann  iizziinn  
ppeenneelliittiiaann  ddaarrii  
BBLLHHPP  pprroovviinnssii  NNTTBB  

22..  KKaammiiss,,  0099//66//22001111  PPrroosseess  ppeerriijjiinnaann  ddii  ttiinnggkkaatt  ddeessaa  
BBaayyaann  

KKeeppaallaa  UUrruussaann  PPeemmbbaanngguunnaann  
((KKaauurr  PPeemmbb..))  

RRuuaanngg  KKoommppuutteerr,,  
KKaannttoorr  DDeessaa  BBaayyaann  
  

SSuurraatt  sseebbaaggaaii  
tteemmbbuussaann  kkeeppaaddaa  
ttookkoohh  aaddaatt  

33..  KKaammiiss,,  0099//66//22001111  SSuurrvveeii  LLookkaassii  PPeenneelliittiiaann  LLiinnggkkuunnggaann  DDeessaa  BBaayyaann  DDeessaa  BBaayyaann  OOBB  11  
44..  SSeellaassaa,,  1144//66//22001111  MMeemmiinnttaa  ddaattaa  bbeerruuppaa  pprrooffiill  ddeessaa  

BBaayyaann  
SSttaaffff  ddeessaa  BBaayyaann  KKaannttoorr  DDeessaa  BBaayyaann  DDaattaa  bbeerruuppaa  aarrssiipp  

55..  RRaabbuu,,  2222//66//22001111  MMeennggiikkuuttii  rriittuuaall  ‘‘MMbbeessooqq  
BBeerraass’’  ++  OObbsseerrvvaassii  

PPrroosseessii  rriittuuaall  MMbbeessooqq  BBeerraass  
  

KKaammppuu  PPeemmbbeekkeell  BBeelleeqq  
LLoollooaann  ddaann  LLookkooqq  RReeaaqq  

OOBB  22  

66..  RRaabbuu,,  2222//66//22001111  MMeennggiikkuuttii  rriittuuaall  ‘‘NNggaalluu  AAiiqq’’    
++  OObbsseerrvvaassii  

PPrroosseessii  rriittuuaall  NNggaalluu  AAiiqq  DDeessaa  LLoollooaann  OOBB  33  

77..  KKaammiiss,,  2233//66//22001111  WWaawwaannccaarraa  IInnffoorrmmaann  11  ((MM..SS))  BBeerruuggaaqq  ddii  ddeessaa  LLoollooaann  WW  11  

88..  KKaammiiss,,  2233//66//22001111  MMeennggiikkuuttii  rriittuuaall  NNuurriissaanngg    ++    
  
OObbsseerrvvaassii  

PPrroosseessii  rriittuuaall  NNgguurriissaanngg  ++  
  PPuussttaakkaa//LLoonnttaarr  

BBeerruuggaaqq,,  ddii  ddeeppaann  
KKaammppuu  LLoollooaann  

OOBB  44  
  
OOBB  55  

99..  KKaammiiss,,  3300//66//22001111  WWaawwaannccaarraa    IInnffoorrmmaann  11  ((MM..SS))  DDuussuunn  BBaayyaann  TTiimmuurr  WW  22  
1100..  KKaammiiss,,  3300//66//22001111  SSiillaattuurraahhmmii  kkee  PPeemmaannggkkuu  AAddaatt  

BBaayyaann  AAgguunngg  ++  IIzziinn  ppeenneelliittiiaann  
PPeemmaannggkkuu  AAddaatt  BBaayyaann  AAgguunngg  
  

KKaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr  
  

PPrroosseess  ppeerriizziinnaann  
kkeeppaaddaa  ttookkoohh  aaddaatt  

1111..  KKaammiiss,,  3300//66//22001111  OObbsseerrvvaassii  LLiinnggkkuunnggaann  KKaammppuu  BBaayyaann  
TTiimmuurr  

KKaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr  OOBB  66  
  

1122..  KKaammiiss,,  3300//66//22001111  MMeenngguunnjjuunnggii  MMaassjjiidd  KKuunnoo  
BBaayyaann  BBeelleeqq  ++  OObbsseerrvvaassii  

LLiinnggkkuunnggaann  MMaassjjiidd  KKuunnoo  ddaann  
kkoommpplleekk  mmaakkaamm  

AArreeaa  MMaassjjiidd  KKuunnoo    
BBaayyaann  BBeelleeqq    

OOBB  77  
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1133..  JJuummaatt,,  0011//77//22001111  WWaawwaannccaarraa    IInnffoorrmmaann  11  ((MM..SS))  RRuummaahh  IInnffoorrmmaann  WW  33  
1144..  JJuummaatt,,  0011//77//22001111  OObbsseerrvvaassii  IInnffoorrmmaann  11  ((MM..SS))  BBaayyaann  TTiimmuurr  OOBB  88  
1155..  MMiinngggguu,,  0033//77//22001111  WWaawwaannccaarraa    IInnffoorrmmaann  11  ((MM..SS))    RRuummaahh  IInnffoorrmmaann  WW  44  
1166..  KKaammiiss,,  001144//77//22001111  OObbsseerrvvaassii  IInnffoorrmmaann  22  ((RR..GG))  PPuussaakkaa  SSeebbaayyaa  TTaannttaa  OOBB  99  
1177..  JJuummaatt,,  1155//77//22001111  OObbsseerrvvaassii  IInnffoorrmmaann  11  ((MM..SS))  PPaawwaanngg  MMaannddaallaa  OOBB  1100  
1188..  JJuummaatt,,  1155//77//22001111  OObbsseerrvvaassii  IInnffoorrmmaann  22  ((RR..GG))  PPaawwaanngg  MMaannddaallaa  OOBB  1111  
1199..  JJuummaatt,,  1155//77//22001111  MMeennggiikkuuttii  uuppaaccaarraa  NNggaajjii  

mmaakkaamm  ++  OObbsseerrvvaassii    
PPrroosseessii  uuppaaccaarraa  NNggaajjii    
MMaakkaamm  

KKaammppuu  ddaann  MMaassjjiidd  
kkuunnoo  

OOBB  1122  
  

2200..  JJuummaatt,,  1155//77//22001111  OObbsseerrvvaassii  IInnffoorrmmaann  11  ((MM..SS))  KKaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr  OOBB  1133  
2211..  KKaammiiss,,  2288//77//22001111  WWaawwaannccaarraa    IInnffoorrmmaann  11  ((MM..SS))  RRuummaahh  IInnffoorrmmaann  WW  55  
2222..  JJuummaatt,,  0077//1100//22001111  WWaawwaannccaarraa    IInnffoorrmmaann  22  ((RR..GG))  RRuummaahh  IInnffoorrmmaann  WW  66  
2233..  JJuummaatt,,  0077//1100//22001111  OObbsseerrvvaassii  IInnffoorrmmaann  22  ((RR..GG))  DDuussuunn  KKaarraannggssaallaahh  OOBB  1144  
2244..  SSaabbttuu,,  0088//1100//22001111  WWaawwaannccaarraa  IInnffoorrmmaann  11  ((MM..SS))  RRuummaahh  IInnffoorrmmaann  WW  77  
2255..  RRaabbuu,,  1122//1100//22001111  WWaawwaannccaarraa  IInnffoorrmmaann  22  ((RR..GG))  RRuummaahh  IInnffoorrmmaann  WW  88  
2266..  MMiinngggguu,,  66//1100//22001111  WWaawwaannccaarraa  IInnffoorrmmaann  11  ((MM..SS))  RRuummaahh  IInnffoorrmmaann  WW  99  
2277..  RRaabbuu,,  1199//1100//22001111  WWaawwaannccaarraa  IInnffoorrmmaann  22  ((RR..GG))  RRuummaahh  IInnffoorrmmaann  WW  1100  
2288..  RRaabbuu,,  2266//1100//22001111  WWaawwaannccaarraa  IInnffoorrmmaann  11  ((MM..SS))  RRuummaahh  IInnffoorrmmaann  WW  1111  
2299..  KKaammiiss,,  1100//1111//22001111  OObbsseerrvvaassii  IInnffoorrmmaann  22  ((RR..GG))  DDuussuunn  KKaarraannggssaallaahh  OOBB  1155  
3300..  KKaammiiss,,  1100//1111//22001111  WWaawwaannccaarraa  IInnffoorrmmaann  22  ((RR..GG))  DDuussuunn  KKaarraannggssaallaahh  WW  1122  
3311..  JJuummaatt,,  1188//1111//22001111  WWaawwaannccaarraa    IInnffoorrmmaann  22  ((RR..GG))  RRuummaahh  IInnffoorrmmaann  WW  1133  
3322..  KKaammiiss,,  2244//1111//22001111  WWaawwaannccaarraa  IInnffoorrmmaann  11  ((MM..SS))  RRuummaahh  IInnffoorrmmaann  WW  1144  
3333..  SSeellaassaa,,  2299//1111//22001111  OObbsseerrvvaassii    IInnffoorrmmaann  11  &&  IInnffoorrmmaann  22  KKaannttoorr  ddeessaa  BBaayyaann  OOBB  1166  

 
KKeetteerraannggaann::  

WW      ==  WWaawwaannccaarraa  

OOBB  ==  OObbsseerrvvaassii  
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LLaammppiirraann  22  
  

HHaassiill  WWaawwaannccaarraa  
IInnffoorrmmaann  11  
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RANGKUMAN HASIL WAWANCARA  
INFORMAN I 

 

HHAASSIILL  WWAAWWAANNCCAARRAA  KKEETTEERRAANNGGAANN  

RRiiwwaayyaatt  HHiidduupp  ((PPeemmaahhaammaann  BBiiooggrraaffiiss))  
TTiinnggkkaatt  ppeennddiiddiikkaann  yyaaiittuu  sseekkoollaahh  rraakkyyaatt  ((SSRR))  
SSttaaffff  ddii  kkaannttoorr  kkeeccaammaattaann  sseekkrreettaarriiss  ccaammaatt,,  sseebbaaggaaii  jjuurruu  ttuulliiss  
((sseekkccaamm))  

  
WW//0055//SS11//2288//0077//22008844--22008888  

PPeerrnnaahh  tteerrccaattaatt  sseebbaaggaaii  aannggggoottaa  PPaarrttaaii  NNaassiioonnaall  IInnddoonneessii  ((PPNNII))  
ddaann  mmeenndduudduukkii  jjaabbaattaann  sseebbaaggaaii  wwaakkiill  kkeettuuaa  ccaabbaanngg  ddii  kkeeccaammaattaann  
BBaayyaann  

  
WW//0055//SS11//2288//0077//22009933  

AAnnggggoottaa  AAlliiaannssii  MMaassyyaarraakkaatt  AAddaatt  NNuussaannttaarraa  ((AAMMAANN))  WW//0044//SS11//0033//0077//11445533--11445555  
PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp  
PPrroosseess  iiddeennttiiffiikkaassii  ddiirrii  ssuubbjjeekk  ddiisseerrttaaii  ddeennggaann  iinntteerrnnaalliissaassii  nniillaaii--
nniillaaii  iinnggrroouupp  bbeerruuppaa  kkaarraakktteerriissttiikk  AAnniimmiissmmee,,  DDiinnaammiissmmee,,  ddaann  
AAnnttrrooppoommoorrffiissmmee  sseerrttaa  kkeeppeerrccaayyaaaann  tteerrhhaaddaapp  ssaannkkssii  ssuupprraannaattuurraall  

WW//0033//SS11//0011//0077//552244--553333,,  
WW//0044//SS11//0033//0077//11009988--11110011  
WW//1111//SS11//2266//1100//44883366--44884400  
WW//0044//SS11//0033//0077//11558833--11559977  

KKoonnssttrruukkssii  IIddeennttiittaass  
SSuubbjjeekk  mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  ddiirrii  sseebbaaggaaii  oorraanngg  IIssllaamm,,  oorraanngg  SSaassaakk,,  
ddaann  pprrnnggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  

WW//0099//SS11//1166//1100//33993377--33994400  
WW//0011//SS11//2233//0066//8811--8844  

PPeerraassaaaann  ppoossiittiiff  mmeennjjaaddii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  ((iinnggrroouupp))  
DDiimmeennssii  iinntteerrnnaall::  

11..  SSiikkaapp  ssaabbaarr  ddaann  ttoolleerraannssii  ddaallaamm  ppeerrbbeeddaaaann  kkeeyyaakkiinnaann,,  
22..  NNiillaaii--nniillaaii  kkeebbaattiinnaann::  
33..  MMaannuussiiaa  mmeerruuppaakkaann  ppeerrwwuujjuuddaann  ddaarrii  TTuuhhaann  iittuu  sseennddiirrii  

mmeellaalluuii  ppeennggeejjaawwaannttaahhaann  ssiiffaatt--ssiiffaattnnyyaa  ddaallaamm  ttuubbuuhh  ddaann  
ddiirrii  mmaannuussiiaa,,    

44..  PPeennyyaattuuaann  mmaannuussiiaa  ddeennggaann  TTuuhhaann,,    
55..  UUppaaccaarraa  aattaauu  rriittuuaall--rriittuuaall  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  

bbeennttuukk  ppeerriibbaaddaattaann  kkeeppaaddaa  TTuuhhaann,,    
66..  BBeennttuukk  ppeerriibbaaddaattaann  kkeeppaaddaa  TTuuhhaann  ttiiddaakk  hhaannyyaa  ddeennggaann  

mmeennjjaallaannkkaann  rruukkuunn  IIssllaamm,,  tteettaappii  jjuuggaa  ddaallaamm  sseettiiaapp  ggeerraakk--
ggeerriikk  mmaannuussiiaa  sseehhaarruussnnyyaa  sseellaalluu  mmeennggiinnggaatt  TTuuhhaann  

DDiimmeennssii  eekksstteerrnnaall::  
11..  SSeemmaannggaatt  kkeeggoottoonnggrrooyyoonnggaann  yyaanngg  kkeennttaall  
22..  PPeerraassaaaann  aammaann  kkaarreennaa  mmaassyyaarraakkaatt  mmaassiihh  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  

aaddaatt,,  ppaannttaannggaann  hhuukkuumm  aaddaatt  ddiiuussaahhaakkaann  ttiiddaakk  ddiillaaggggaarr  
33..  MMeellaalluuii  iimmpplleemmeennttaassii  aaddaatt  tteerrcciippttaannyyaa  ssiikkaapp  ttoolloonngg--

mmeennoolloonngg,,  kkeerrjjaa--ssaammaa  aannttaarrsseessaammaa  iinnggrroouupp  

  
WW//0044//SS11//0033//0077//11553322--11553388  
  
  
WW//0077//SS11//0088//1100//22997799--
22998888,,  22999933--33000088  
  
WW//0099//SS11//1166//1100//44002277--44004411  
  
WW//0011//SS11//2233//0066//4455--5500  
  
WW//0022//SS11//3300//0066//110022--110066  
  
  
  
  

PPeerraassaaaann  nneeggaattiiff  mmeennjjaaddii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  ((iinnggrroouupp))  
TTeekkaannaann--tteekkaannaann  tteerrhhaaddaapp  kkoommuunniittaass  WWeettuu  TTeelluu  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  
mmaassaa  oorrddee  bbaarruu  

WW//0044//SS11//0033//0077//11111133--11112211  
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TTeekkaannaann  bbeerruuppaa  ppeellaarraannggaann  tteerrhhaaddaapp  ppeellaakkssaannaaaann  rriittuuaall--rriittuuaall  
aattaauu  uuppaaccaarraa  aaddaatt  

  
WW//0099//SS11//1166//1100//33884499--33885544  

EEvvaalluuaassii  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk  
KKiiaayyii  aaddaatt  mmeennjjaaddii  rreepprreesseennttaassii  uunnssuurr  aaggaammaa  ((IIssllaamm))  WW//0033//SS11//0011//0077//555566--556622  
WWeettuu  TTeelluu  ttiiddaakk  bbeerrbbeeddaa  aattaauu  bbeerrtteennttaannggaann  ddeennggaann  aajjaarraann  IIssllaamm  
sseeccaarraa  uummuumm  ((oouuttggrroouupp))  

  
WW//0077//SS11//0088//1100//22779922--22881100  

PPeerrbbeeddaaaann  WWeettuu  TTeelluu  ddeennggaann  oouuttggrroouupp  aattaauu  IIssllaamm  sseeccaarraa  uummuumm  
tteerrlleettaakk  ppaaddaa  bbeennttuukk  ppeellaakkssaannaaaann  ((eekksspprreessii  kkeeaaggaammaaaann))  yyaaiittuu  
mmeellaalluuii  aaddaatt  aattaauu  bbuuddaayyaa  llookkaall  sseetteemmppaatt  nnaammuunn  ppaaddaa  iinnttiinnyyaa  
mmeemmiilliikkii  ttuujjuuaann  yyaanngg  ssaammaa..  

  
  
WW//1111//SS11//2266//1100//55339944--55440077  
  

KKeeyyaakkiinnaann  bbaahhwwaa  bbeennttuukk  ppeellaakkssaannaaaann  rriittuuaall--rriittuuaall  aaddaatt  
mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  hhaall  yyaanngg  tteellaahh  ddiiaattuurr  oolleehh  YYaanngg  MMaahhaa  KKuuaassaa  

  
WW//0077//SS11//0088//1100//22779922--22881100  
  

WWeettuu  TTeelluu  sseebbaaggaaii  FFAALLSSAAFFAAHH  HHIIDDUUPP  WW//1111//SS11//2266//1100//55113344--55114400  
PPrroosseess  ppeerrbbaannddiinnggaann  ssoocciiaall  ((kkeeuunniikkaann  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  kkeelloommppookk))  
PPeerrbbaannddiinnggaann  ddeennggaann  bbuuddaayyaa  BBaallii  mmeenngghhaassiillkkaann  kkeecceennddeerruunnggaann  
uunnttuukk    mmeenniillaaii  kkeelloommppookk  sseennddiirrii  ((iinnggrroouupp))  lleebbiihh  ppoossiittiiff  ddaarrii  
oouuttggrroouupp  ((IINNTTEERRGGRROOUUPP  BBIIAASS))  

  
WW//0044//SS11//0033//0077//11446600--11446688  
  

PPeerrbbaannddiinnggaann  ssoossiiaall  ddeennggaann  mmeenneekkaannkkaann  kkeeppaaddaa  
OOPPTTIIMMAALLIISSAASSII  KKEEUUNNIIKKAANN  

WW//1111//SS11//2266//1100//44880011--44881122  

IIssllaamm  mmeemmiilliikkii  bbaannyyaakk  ttiippee  kkeeppeerrccaayyaaaann..  WWeettuu  TTeelluu  mmeerruuppaakkaann  
ssaallaahh  ssaattuu  bbeennttuukk  kkeeppeerrccaayyaaaann..    

WW//1111//SS11//2266//1100//44994422--44994499  

PPeellaakkssaannaaaann  rriittuuaall  aattaauu  uuppaaccaarraa  aaddaatt  jjuuggaa  sseebbaaggaaii  ssaarraannaa  iibbaaddaahh  
uunnttuukk  mmeemmoohhoonn  kkeeppaaddaa  AAllllaahh..  

WW//1111//SS11//2266//1100//55339933--55440066  

PPeerrbbaannddiinnggaann  ddeennggaann  oouuttggrroouupp::  mmeenneekkaannkkaann  aassppeekk  ppeerrssaammaaaann  
uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  SSEELLFF  EESSTTEEEEMM  ((ppeerruubbaahhaann  kkrriitteerriiaa  
ppeemmbbaannddiinngg))  

  
WW//1111//SS11//2266//1100//44994422--44994499  
  

KKeebbaannggggaaaann  sseebbaaggaaii  IInnggrroouupp  MMoottiivvaassii  uunnttuukk  bbeerrttaahhaann  sseebbaaggaaii  iinnggrroouupp  
SSuubbjjeekk  bbaannggggaa  kkaarreennaa  BBaayyaann  mmaassiihh  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  
((bbuuddaayyaa  llookkaall))  ddaarriippaaddaa  ddaaeerraahh  llaaiinn  

WW//0033//SS11//0011//0077//990000--990033  

SSuubbjjeekk  mmeerraassaa  bbaannggggaa  sseebbaaggaaii  aannggggoottaa  iinnggrroouupp  ddaann  mmeerraassaa  
mmeennjjaaddii  bbaaggiiaann  iinnggrroouupp  

WW//0099//SS11//1166//1100//33999999--44000044  

MMoottiivvaassii  ssuubbjjeekk  uunnttuukk  bbeerrttaahhaann  sseebbaaggaaii  iinnggrroouupp  kkaarreennaa  ffaakkttoorr  
kkeeyyaakkiinnaann  bbaahhwwaa  bbeennttuukk  ppeellaakkssaannaaaann  aaggaammaa  mmeemmaanngg  
sseehhaarruussnnyyaa  sseeppeerrttii  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  

  
WW//1111//SS11//2266//1100//55003366--55004499  
  

IInnggrroouupp  ffaavvoottiissiimm  ddaann  OOuuttggrroouupp  ddeerrooggaattiioonn  
SSuubbjjeekk  mmeennggaannggggaapp  bbaahhwwaa  BBaayyaann  ((iinnggrroouupp))  mmeemmppuunnyyaaii  
kkeewwaajjiibbaann  uunnttuukk  mmeennyyeellaammaattkkaann  dduunniiaa  ddeennggaann  kkaattaa  llaaiinn  jjiikkaa  
BBaayyaann  aammaann  mmaakkaa  dduunniiaa  jjuuggaa  aammaann  

  
WW//1144//SS11//2244//1111//66999944--77000022  

SSuubbjjeekk  mmeennggaannggggaapp  bbaahhwwaa  oottggrroouupp  ((ddaaeerraahh--ddaaeerraahh  llaaiinn))  ssuuddaahh  
mmeelluuppaakkaann  bbuuddaayyaa  llookkaall  

WW//0011//SS11//2233//0066//8844--8877  

IInnggrroouupp  BBiiaass  
SSuubbjjeekk  mmeeyyaakkiinnii  rriittuuaall  aattaauu  uuppaaccaarraa  aaddaatt  mmeerruuppaakkaann  kkeewwaajjiibbaann    
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yyaanngg  hhaarruuss  ddiillaakkssaannaakkaann  sseebbaaggaaii  ppeennggiilliinngg--nnggiilliinngg  yyaanngg  ttiiddaakk  
bboolleehh  ddiittiinnggggaallkkaann..  JJiikkaa  ddiittiinnggggaallkkaann  mmaakkaa  aakkaann  mmeennddaappaatt  
ssaannkkssii  ssuupprraannaattuurraall  yyaanngg  ddiisseebbuutt  ttuullaahh  mmaannuuhh//kkeebbeennddoonn  

  
WW//0022//SS11//3300//0066//118844--118866  
  

RRiittuuaall  yyaanngg  ddiillaakkssaannaakkaann  ddii  BBaayyaann  ttiiddaakk  hhaannyyaa  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  
oorraanngg  BBaayyaann  ssaajjaa  tteettaappii  uunnttuukk  kkeesseellaammaattaann  mmaassyyaarraakkaatt  ddiilluuaarr  
BBaayyaann  ((oouuttggrroouupp))  

  
WW//0055//SS11//2288//0077//11999966--22001100  
  

KKeeyyaakkiinnaann  bbaahhwwaa  ddii  BBaayyaann  llaahh  MMeekkkkaahh  bbeerraaddaa  WW//0077//SS11//0088//1100//33004499--
33005588,,  33005577--33006655  

IInntteerraakkssii  SSoossiiaall  
HHuubbuunnggaann  ssuubbjjeekk  ddeennggaann  oouuttggrroouupp  sseeccaarraa  uummuumm  ccuukkuupp  bbaagguuss..  
SSuubbjjeekk  mmeerraassaa  sseennaanngg  jjiikkaa  bbaannyyaakk  ppeennddaattaanngg  yyaanngg  ttiinnggggaall  ddii  
BBaayyaann  

WW//1144//SS11//2244//1111//77225522--77226633  
  
WW//0077//SS11//0088//1100//22888855--22889900  

DDii  ssaattuu  ssiissii  ssuubbjjeekk  mmeerraassaa  pprriihhaattiinn  kkaarreennaa  aaddaatt  ddiimmaarrggiinnaallkkaann  
ddaann  oouuttggrroouupp  jjaarraanngg  mmaauu  bbeerriinntteerraakkssii  ddeennggaann  iinnggrroouupp  

  
WW//1144//SS11//2244//1111//77223366--77334411  

HHuubbuunnggaann  ssuubbjjeekk  ddeennggaann  iinnggrroouupp  jjuuggaa  ccuukkuupp  bbaagguuss  WW//1144//SS11//2244//1111//77225522--77226633  
LLooyyaalliittaass  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk  
LLooyyaalliittaass  yyaanngg  mmuunnccuull  sseebbaaggaaii  iinnggrroouupp  WW//0077//SS11//0088//1100//22887722--22887766  
IInntteerrpprreettaassii  wweettuu  tteelllluu  
WWeettuu  TTeelluu  mmeennggaaccuu  kkeeppaaddaa  aassaall  uussuull  mmaakkhhlluukk  hhiidduupp  yyaaiittuu  ddaarrii  
bbeerrtteelluurr,,  bbeerraannaakk,,  ddaann  ttuummbbuuhh  

WW//0044//SS11//0033//0077//11554466--11555533  

WWeettuu  tteellaauu  jjuuggaa  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  aattuurraann  aattaauu  nnoorrmmaa--nnoorrmmaa  
ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  mmaannuussiiaa  yyaaiittuu  aaddaatt  hhiidduupp  ttoolloonngg  mmeennoolloonngg,,  
aaddaatt  mmaattii  jjeenngguukk  mmeennjjeenngguukk,,  aaddaatt  dduunniiaa  bbaallaass  mmeemmbbaallaass  

  
WW//0044//SS11//0033//0077//11554466--11555533  

WWeettuu  TTeelluu  jjuuggaa  mmeennjjeellaasskkaann  kkeebbeerraaddaaaann  mmaannuussiiaa  yyaanngg  
ddiitteennttuukkaann  oolleehh  kkeebbeerraaddaaaann  ttiiggaa  uunnssuurr  yyaaiittuu  IIbbuu,,  BBaappaakk,,  TTuuhhaann..  

WW//0044//SS11//0033//0077//11555555--11556666  
WW//0055//SS11//2288//0077//22006644--22007755  

55  mmaaccaamm  iinnddeerraa  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  bbeennttuukk  ppeemmbbeerriiaann  TTuuhhaann  
sseehhiinnggggaa  mmaannuussiiaa  mmaammppuu  bbeerrppiikkiirr  ddaann  bbeerrbbiiccaarraa,,  iibbuu  ddaann  bbaappaakk  
mmeemmbbeerriikkaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  44  mmaaccaamm  yyaanngg  tteerrmmaanniiffeessttaassiikkaann  
ddaallaamm  wwaaddaahh  aattaauu  ttuubbuuhh  mmaannuussiiaa  ddaann  mmeerruuppaakkaann  wwuujjuudd  AAllllaahh  
((AANNTTRROOPPOOMMOORRFFIISSMMEE))  

WW//0055//SS11//2288//0077//22006644--22007755  
WW//0077//SS11//0088//1100//22994411--
22995500,,  22995500--22996600  

KKeesseemmuuaa  iittuu  tteerrmmaanniiffeessttaassiikkaann  ddaallaamm  ddiirrii  mmaannuussiiaa  ddaann  
tteerraannggkkuumm  ddaallaamm  SSIIFFAATT  1133  

WW//0044//SS11//0033//0077//11558833--11559977  
WW//0077//SS11//0088//1100//22994411--22995500  

KKaarreennaa  sseemmuuaa  ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann  ssuuddaahh  aaddaa  ppaaddaa  ddiirrii  mmaannuussiiaa,,  
sseeyyooggyyaannyyaa  llaahh  mmaannuussiiaa  mmeennggkkaajjii  bbaahhkkaann  mmeennyyeemmbbaahh  ddiirriinnyyaa  
((ppeennyyaattuuaann  ddiirrii  ddeennggaann  ttuuhhaann))  

  
WW//0077//SS11//0088//1100//22994411--22995500  

KKeeuunniikkaann--kkeeuunniikkaann  iinnggrroouupp  
KKiiaayyii  ddaann  ttookkoohh  aaddaatt  mmeennjjaaddii  rreepprreesseennttaassii  aaggaammaa  ddaann  aaddaatt    WW//0033//SS11//0011//0077//332277--333344,,    

333377--334444  
BBaayyaann  BBeelleeqq  mmeennjjaaddii  SSIIMMBBOOLL  aaggaammaa  ddaann  aaddaatt..  BBaayyaann  ttiimmuurr  
kkhhuussuuss  mmeellaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  ssaarreeaatt  ((GGAAMMAA))  sseeddaannggkkaann  BBaayyaabb  
BBaarraatt  uuppaaccaarraa  aaddaatt  aattaauu  dduunniiaa  ((LLUUIIRR  GGAAMMAA))  

  
WW//0033//SS11//0011//0077//444455--444499,,  
555566--556622  

JJuummllaa  kkeelliilliinngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ddaassttaarr  kkiiaayyii  aaddaatt  ::  
11..  PPeenngghhuulluu  bbeerrjjuummllaahh  99::  bbaaddaann  kkaassaarr  mmaannuussiiaa  ((ttuubbuuhh))  

  
WW//0033//SS11//0011//0077//446633--447700  
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ddiilleennggkkaappii  ddeennggaann  aannggkkaa  99  yyaanngg  ddaappaatt  ddiitteemmuukkaann  ddaallaamm  
sseettiiaapp  lluubbaanngg  ppaaddaa  ttuubbuuhh  mmaannuussiiaa  ddaarrii  mmaattaa  hhiinnggggaa  aannuuss..      

22..  LLeebbee  bbeerrjjuummllaahh  77::  sseebbaaggaaii  ssiimmbbooll  hhaarrii  yyaanngg  bbeerrjjuummllaahh  
ttuujjuuhh  

33..  KKeettiibb  bbeerrjjuummllaahh  55::  sseebbaaggaaii  ssiimmbbooll  LLiimmaa  ppiillaarr  aaggaammaa  IIssllaamm  
((RRuukkuunn  IIssllaamm))  

44..  MMuuddiimm  bbeerrjjuummllaahh  33::  ttiiggaa  kkee--mmeettttuu--aann  mmaakkhhlluukk  hhiidduupp,,  ddii  
ssaammppiinngg  sseebbaaggaaii  ssiimmbbooll  ppeennttiinnggnnyyaa  aaddaatt  bbaaggii  kkoommuunniittaass  
WWeettuu  TTeelluu..  

LLOONNTTAARR::  
11..  KKrraawwiittaann::  mmeennggiissaahhkkaann  aassaall  uussuull  IIssllaamm  
22..  JJaattiisswwaarraa::  ssaammaa  ddeennggaann  KKrraawwiittaann  yyaaiittuu  mmeennggiissaahhkkaann  aassaall  

uussuull  IIssllaamm  
33..  PPeettuunngg  BBaayyaann::  mmeennggiissaahhkkaann  sseejjaarraahh  aattaauu  bbaabbaadd  BBaayyaann  
44..  YYuussuuff::  mmeennggiissaahhkkaann  tteennttaanngg  nnaabbii  YYuussuuff  
55..  LLaayyaanngg  AAmmbbiiyyaaqq::  kkiissaahh  ppeeppeerraannggaann  
66..  NNuurr  NNaabbii::  bbeerriissii  tteennttaanngg  aajjaarraann--aajjaarraann  ttaassaawwuuff  
77..  TTaappeell  AAddaamm::  jjuuggaa  bbeerriissii  ttaassaawwuuff  

  
WW//0033//SS11//0011//0077//775577--776600  

KKAALLEENNDDEERR  BBAAYYAANN  [[ttaahhuunn  88,,  ddiinnaa  77,,  bbuullaann  1122]]::  yyaaiittuu  kkaalleennddeerr  
yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  ddaallaamm  mmeenneennttuukkaann  ddiiwwaassee  
((hhaarrii  bbaaiikk))  ddaann  kkaappaann  uuppaaccaarraa  aakkaann  ddiillaakkssaannaakkaann..    

  
WW//0044//SS11//0033//0077//11334433--11335511  

NNUURRCCAAHHYYAA  ddaann  NNUURRSSAADDAA  sseebbaaggaaii  kkoonnsseepp  ffuunnddaammeennttaall  
rreellaassii  AAGGAAMMAA  ddaann  AADDAATT  

WW//1111//SS11//2266//1100//55441166--55442211  
WW//1144//SS11//2244//1111//77111155--77112277  

AAllaassaann  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  
RRiittuuaall  yyaanngg  ddiiwwaarriisskkaann  sseeccaarraa  ttuurruunn--tteemmuurruunn  oolleehh  lleelluuhhuurr  
sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  bbeennttuukk  ppeerriinnggaattaann  ((ppeennggiilliinngg--iilliinngg))  yyaanngg  ttiiddaakk  
bboolleehh  ddiittiinnggggaallkkaann  

  
WW//1111//SS11//2266//1100//44990077--44991144  

KKeeyyaakkiinnaann  aakkaann  mmeennddaappaatt  ssaannkkssii  ssuupprraannaattuurraall  aattaauu  kkaarrmmaa  ((ttuullaahh  
mmaannuuhh))  sseeppeerrttii  mmuussiibbaahh,,  ssaakkiitt  bbeerrkkeeppaannjjaannggaann,,  bbaahhkkaann  kkeemmaattiiaann    
jjiikkaa  ttiiddaakk  mmeellaakkssaannaakkaann  ppeenniinnggggaallaann  lleelluuhhuurr    

  
WW//1111//SS11//2266//1100//44882288--44883322  

KKeeyyaakkiinnaann  bbaahhwwaa  uuppaaccaarraa  aattaauu  rriittuuaall--rriittuuaall  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  
bbeennttuukk  ppeemmbbaaggiiaann  ttuuggaass  oolleehh  TTuuhhaann  yyaanngg  hhaarruuss  ddiillaakkssaannaakkaann  
oorraanngg  BBaayyaann  ((IINNGGRROOUUPP  BBIIAASS))  

  
WW//0099//SS11//1166//1100//33887744--33889933  

MMeennjjaaggaa  kkeesseeiimmbbaannggaann  kkoossmmooss  aannttaarraa  dduunniiaa  ddaann  aakkhheerraatt  aannttaarraa  
aaddaatt  ddaann  aaggaammaa  

  
WW//0099//SS11//1166//1100//33887744--33889933  

KKoonnssttrruukkssii  CCiittrraa  PPoossiittiiff  tteerrhhaaddaapp  IIddeennttiittaass  SSoossiiaall  
AAwwiikk--aawwiikk  aattaauu  hhuukkmm  aaddaatt  mmeemmbbeerrii  ddaammppaakk  ppoossiittiiff  bbaaggii  
kkeelleessttaarriiaann  hhuuttaann    

WW//0022//SS11//3300//0066//223344--223366,,  
331111--331122  

MMeelleessttaarriikkaann  bbuuddaayyaa  llookkaall  BBaayyaann  WW//0044//SS11//0033//0077//11112233--11112255  
WW//0077//SS11//0088//1100//22881199--22882244  

RReellaassii  aannttaarraa  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa  sseerrttaa  ppeenneekkaannaann  ppaaddaa  ssiiffaatt  
ffuunnddaammeennttaall    kkeedduuaannyyaa  yyaanngg  ssaalliinngg  tteerrkkaaiitt  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinnnnyyaa  

WW//0077//SS11//0088//1100//22773344--22773355  
WW//0099//SS11//1166//1100//33889966--33990000  

KKuuaattnnyyaa  IImmpplleemmeennttaassii  hhuukkuumm  aaddaatt  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  WW//0099//SS11//1166//1100//33997788--33998833  
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MMaakknnaa  ssoommbboolliikk  rriittuuaall  aattaauu  uuppaaccaarraa  aaddaatt  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  WW//0099//SS11//1166//1100//44001177--44002277  
SSttrraatteeggii  MMeemmppeerrttaahhaannkkaann  IIddeennttiittaass  SSoossiiaall  PPoossiittiiff  
SSTTRRAATTEEGGII  MMUULLTTIIPPEELL  IIDDEENNTTIITTAASS  SSOOSSIIAALL::  
SSttrraatteeggii  MMoobbiilliissaassii  SSoossiiaall  ddiitteemmppuuhh  mmeellaalluuii::  mmeenncciippttaakkaann  
IIDDEENNTTIITTAASS  HHIIBBRRIIDD  ddeennggaann  mmaassuukk  kkee  oouuttggrroouupp  [[rreeiinntteerrpprreettaassii  
kkaattaa  SSaassaakk  mmeennjjaaddii  SSaakk--SSaakk  LLôômmbbôôkk,,  yyaanngg  bbeerraarrttii  LLUURRUUSS  

  
  
WW//0011//SS11//2233//0066//8899--9977  

SSTTRRAATTEEGGII  KKRREEAATTIIVVIITTAASS  SSOOSSIIAALL::  ddiitteemmppuuhh  mmeellaalluuii  
rreeiinntteerrpprreettaassii  iissttiillaahh  WWeettuu  TTeelluu  mmeennjjaaddii::  
11..  KKaattaa  wweettuu  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  mmeettttuu  

WW//0044//SS11//0033//0077//11552244--11552299  
  
WW//0055//SS11//2288//0077//22005566--22006611  

22..  WWeettuu  TTeelluu  bbuukkaann  bbeennttuukk  ddaarrii  ssuuaattuu  aaggaammaa  tteettaappii  hhaannyyaa  
bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  aaddaatt  ssaajjaa  

  
WW//0077//SS11//0088//1100//33002200--33002233  

33..  WWeettuu  TTeelluu  mmeerruuppaakkaann  sseerraannggkkaaiiaann  pprroosseess  ddaarrii  llaahhiirr  ssaammppaaii  
mmaattii  yyaanngg  ddiiaaddaattkkaann    

WW//0077//SS11//0088//1100//33002244--33002299  

44..  WWeettuu  TTeelluu  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  bbeennttuukk  ppaahhaamm  kkeebbaattiinnaann  ddaann  
ssuuaattuu  ffiilloossooffii  hhiidduupp  

WW//0099//SS11//1166//1100//33775544--44775555  
,,  33778888--33779955  

55..  UUssaahhaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  mmeeaallaauuii  rreennccaannaa  
ppeenneerrbbiittaann  bbuukkuu  aaccuuaann  ppeerriihhaall  bbuuddaayyaa  WWeettuu  TTeelluu  tteerruuttaammaa  
yyaanngg  tteerrkkaaiitt  ddeennggaann  rriittuuaall--rriittuuaall  aaddaatt  uunnttuukk  aannaakk  ddiiddiikk  yyaaiittuu  
SSMMPP  ddaann  SSMMAA    

  
WW//1111//SS11//2266//1100//55000011--55001100  

66..  UUssaahhaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  mmeeaallaauuii  ppeenngguussuullaann  
kkeeppaaddaa  ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh  aaggaarr  aawwiikk--aawwiikk  aattaauu  hhuukkuumm  aaddaatt  
ddiimmaassuukkkkaann  kkeeddaallaamm  ppeerraattuurraann  ddaaeerraahh  ((PPeerrddaa))  

  
WW//1144//SS11//2244//1111//77551155--77551199  

77..  UUssaahhaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  ((IIDDEENNTTIITTAASS  SSOOSSIIAALL  
PPOOSSIITTIIFF))  ddeennggaann  mmeennjjaaddii  aannggggoottaa  AAMMAANN  ((AAlliiaannssii  
MMaassyyaarraakkaatt  AAddaatt  NNuussaannttaarraa))  

  
WW//0044//SS11//0033//0077//11445522--11445555  
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RRAANNGGKKUUMMAANN  HHAASSIILL  WWAAWWAANNCCAARRAA    
IINNFFOORRMMAANN  IIII  

  
  

HHAASSIILL  WWAAWWAANNCCAARRAA  KKEETTEERRAANNGGAANN  

RRiiwwaayyaatt  HHiidduupp  ((PPeemmaahhaammaann  BBiiooggrraaffiiss))  
TTiinnggkkaatt  ppeennddiiddiikkaann  yyaaiittuu  sseekkoollaahh  rraakkyyaatt  ((SSRR))  WW//1100//SS22//1199//1100//44448855--44449999  
ppeerrnnaahh  mmeennjjaabbaatt  sseebbaaggaaii  jjuurruu  ttuulliiss  ddeessaa  ((sseekkrreettaarriiss  ddeessaa)),,  yyaanngg  
ppaaddaa  aakkhhiirrnnyyaa  mmeellaannjjuuttkkaann  kkiipprraahhnnyyaa  sseebbaaggaaii  kkeeppaallaa  ddeessaa  BBaayyaann  
ttaahhuunn  11996677  

  

PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp  
AAddaatt  sseebbaaggaaii  ssaarraannaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrbbaaiikkii  ddiirrii  WW//0066//SS22//0077//1100//22771100--22771155  
AAddaatt  iibbaarraatt  sseebbaaggaaii  wwaaddaahh  yyaanngg  mmeenncceerrmmiinnkkaann  bbuuddii  ppeekkeerrttii  ddaann  
pprriibbaaddii  mmaannuussiiaa  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//22772211--22773333  

AAddaatt  mmeennggaanndduunngg  nniillaaii--nniillaaii  ppoossiittiiff  yyaanngg  mmeennggaattuurr  hhuubbuunnggaann  
mmaannuussiiaa  ddeennggaann  sseessaammaa  mmaannuussiiaa,,  hhuubbuunnggaann  mmaannuussiiaa  ddeennggaann  aallaamm  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//22772211--22773333  

KKeeppeerrccaayyaaaann  tteerrhhaaddaapp  ssaannkkssii  ssuupprraannaattuurraall  jjiikkaa  ttiiddaakk  mmeellaakkssaannaakkaann  
aaddaatt  yyaanngg  ddiiwwaarriisskkaann  lleelluuhhuurr  

WW//0088//SS22//1122//1100//44772233--44772277  
,,  44773311--44773355  

KKeeppeerrccaayyaaaann  tteerrhhaaddaapp  kkeekkuuaattaann  lleelluuhhuurr//  kkaarraakktteerriissttiikk  aanniimmiissmmee  WW//1100//SS22//1199//1100//55992233--55992266  
KKoonnssttrruukkssii  IIddeennttiittaass  
SSuubbjjeekk  mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  ddiirrii  sseebbaaggaaii  oorraanngg  IIssllaamm,,  oorraanngg  SSaassaakk,,  
ddaann  pprrnnggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  

WW//0066//SS22//0077//1100//22115566--22116611  
,,  22221133--22221188,,  22667744--22667766  

SSuubbjjeekk  ttiiddaakk  mmeennyyaakkaall  bbaahhwwaa  iiddeennttiittaass  ssoossiiaallnnyyaa  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  
oorraanngg  IIssllaamm,,  sseehhiinnggggaa  aattrriibbuutt--aattrriibbuutt  IIssllaamm  [[sseeppeerrttii  mmeellaakkssaannaakkaann  
sshhaallaatt  lliimmaa  wwaakkttuu]]  jjuuggaa  ddiikkeerrjjaakkaann..  

  
WW//0066//SS22//0077//22667744--22667766  

KKoonnssttrruukkssii  mmuullttiippeell  iiddeennttiittaass  WW//0066//SS22//0077//22776699--22777711  
WW//1100//SS22//1199//1100//44558822--44559933  

PPeerraassaaaann  ppoossiittiiff  mmeennjjaaddii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  ((iinnggrroouupp))  
AAddaatt  sseebbaaggaaii  mmeeddiiaa  uunnttuukk  bbeerrbbuuaatt  bbaaiikk  ddii  dduunniiaa,,  kkaarreennaa  aaddaatt  
ddiiiibbaarraattkkaann  sseebbaaggaaii  wwaaddaahh  [[bbaaggiiaann  lluuaarr]]  sseemmeennttaarraa  aaggaammaa  sseebbaaggaaii  
iissii  ddaarrii  aaddaatt..  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//22771100--22771155  

AAddaatt  mmeennggaanndduunngg  nniillaaii--nniillaaii  ppoossiittiiff  yyaanngg  mmeennggaattuurr  hhuubbuunnggaann  
mmaannuussiiaa  ddeennggaann  sseessaammaa  mmaannuussiiaa,,  hhuubbuunnggaann  mmaannuussiiaa  ddeennggaann  aallaamm  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//22772211--22773333  

AAddaatt  sseebbaaggaaii  mmeeddiiaa  mmeemmppeerrbbaaiikkii  ddiirrii..  KKuuaalliittaass  pprriibbaaddii  sseesseeoorraanngg  
aakkaann  tteerrlliihhaatt  ddaarrii  aaddaattnnyyaa  [[ppeerriillaakkuu]]  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//22772211--22773333  

SSuubbjjeekk  mmeerraassaa  aaddaatt  mmeemmbbeerrii  ddaammppaakk  ppoossiittiiff  jjiikkaa  ddiijjaallaannii  ddeennggaann  
sseeppeennuuhh  jjiiwwaa  [[mmeennjjiiwwaaii]]  

  
WW//0088//SS22//1122//1100//44773311--44773355  

DDaammppaakk  ppoossiittiiff  sseebbaaggaaii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  bbeerruuppaa  aaddaannyyaa  ssiiffaatt  
kkeeppaattuuhhaann  ddaann  kkeetteerrttiibbaann  

  
WW//0088//SS22//1122//1100//44556644--44770000  

PPeerraassaaaann  nneeggaattiiff  mmeennjjaaddii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  ((iinnggrroouupp))  
SSuubbjjeekk  mmeerraassaa  ddiikkuucciillkkaann  ppaaddaa  ppaasskkaa  ppeemmbbeerroonnttaakkaann  GG  3300  SS  PPKKII..  WW//0066//SS22//0077//1100//22662255--22662299  
EEvvaalluuaassii  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk  
IInnggrroouupp  ddaann  oouuttggrroouupp  ttiiddaakk  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann    WW//0066//SS22//0077//1100//22335599--22336611  
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TTiiddaakk  mmeennggaakkuuii  iissttiillaahh  WWeettuu  TTeelluu  ddaann  WWaakkttuu  LLiimmaa..  WW//0066//SS22//0077//1100//22220000--22220033  
WWeettuu  TTeelluu  ttiiddaakk  mmeennggaaccuu  ppaaddaa  ppeellaakkssaannaaaann  sseemmbbaahhyyaanngg  tteettaappii  
mmeennggaaccuu  ppaaddaa  ssiisstteemm  ttiiggaa  uunnssuurr  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//2266004422661122  

PPrroosseess  ppeerrbbaannddiinnggaann  ssoossiiaall  ((kkeeuunniikkaann  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  kkeelloommppookk))  
PPeerrbbaannddiinnggaann  ddeennggaann  oouuttggrroouupp  mmeenneekkaannkkaann  ppaaddaa  ooppttiimmaalliissaassii  
kkeeuunniikkaann  bbaahhwwaa  BBaayyaann  yyaanngg  mmeenneerriimmaa  aajjaarraann  IIssllaamm  ppeerrttaammaa  
ddiippuullaauu  LLoommbbookk..  [[IINNGGRROOUUPP  FFAAVVOORRIITTIISSMM]]  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//22220066--22221133  

PPeerrbbaannddiinnggaann  ssoossiiaall;;    
[[ppeerruubbaahhaann  KKRRIITTEERRIIAA  PPEERRBBAANNDDIINNGGAANN]];;  ppeenneekkaannaann  ppaaddaa  
ppeerrssaammaaaann  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  kkeelloommppookk  

  
WW//1100//SS22//1199//1100//44224488--44226644  
,,  44226699--44227755  

KKeebbaannggggaaaann  sseebbaaggaaii  IInnggrroouupp  ddaann  MMoottiivvaassii  uunnttuukk  bbeerrttaahhaann  sseebbaaggaaii  iinnggrroouupp  
BBaayyaann  sseebbaaggaaii  ppeenneerriimmaa  aajjaarraann  IIssllaamm  ppeerrttaammaa  mmeennjjaaddii  
KKeebbaannggggaaaann  iinnggrroouupp  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//22116677--22117744  

IInnggrroouupp  ffaavvoottiissiimm  ddaann  OOuuttggrroouupp  ddeerrooggaattiioonn  
PPeenniillaaiiaann  yyaanngg  ppoossiittiiff  tteerrhhaaddaapp  IINNGGRROOUUPP;;  WW//0066//SS22//0077//1100//22335511--22335566  

WW//1133//SS22//1188//1111//66330033--66330077  
IInntteerraakkssii  SSoossiiaall  
SSuujjeekk  mmeerraassaa  ttiiddaakk  aaddaa  hhaammbbaattaann  ddaallaamm  iinntteerraakkssii  ssoossiiaall  ddeennggaann  
oouuttggrroouupp  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//22558822--22558888  

DDaallaamm  bbeerriinntteerraakkssii  ssuubbjjeekk  mmeellaakkuukkaann  ppeennyyeesseessuuaaiinn  ddeennggaann  
mmaassyyaarraakkaatt,,  mmiissaallnnyyaa  ddaallaamm  mmaayyssaarraakkaatt  yyaanngg  ddoommiinnaann  aaggaammnnyyaa  
mmaakkaa  ssuubbjjeekk  bbeerruussaahhaa  uunnttuukk  mmeennyyeessuuaaiikkaann  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//22660044--22661122  
,,  22665533--22665566  

PPeerrkkaawwiinnaann  sseebbaaggaaii  mmeeddiiaa  uunnttuukk  mmeennjjaaggaa  iinntteerraakkssii  ssoossiiaall  yyaanngg  
bbaaiikk  aannttaarraa  iinnggrroouupp  ddaann  oouuttggrroouupp  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//22660044--22661122  

HHuubbuunnggaann  ssuubbjjeekk  ddeennggaann  iinnggrroouupp  jjuuggaa  bbeerrjjaallaann  ccuukkuupp  bbaaiikk      
WW//0088//SS22//1122//1100//33443388--33444444  

TTiiddaakk  ppiilliihh  kkaassiihh  ddaallaamm  mmeennjjaalliinn  hhuubbuunnggaann  [[ttaannppaa  mmeemmbbeeddaakkaann  
ssttaattuuss  ssoossiiaall]]  ddeennggaann  mmeemmeeggaanngg  ppeeppaattaahh  bbeerrddiirrii  ssaammaa  ttiinnggggii,,  
dduudduukk  ssaammaa  rreennddaahh  

  
WW//0088//SS22//1122//1100//44556655--44557766  

PPrriibbaahhaassaa  yyaanngg  ddiippeeggaanngg  oolleehh  ssuubbjjeekk  kkeettiikkaa  bbeerriinntteerraakkssii  
mmiissaallnnyyaa::  

11..  llaaiinn  sseettuukk  llaaiinn  jjaajjaakk,,  llaaiinn  ppaaddaanngg  llaaiinn  bbeellaallaanngg,,    
22..  ddiimmaannaa  bbuummii  ddiippiijjaakk  ddiissiittuu  llaannggiitt  ddii  jjuunnjjuunngg..    
33..  mmaassuukk  kkaannddaanngg  kkaammbbiinngg  mmeennggeemmbbeekk,,  kkaannddaanngg  kkeerrbbaauu  

mmeennggooaakk,,  kkaannddaanngg  ssaappii  ddaann  sseebbaaggeennyyaa..  KKaannddaanngg  aayyaamm  
kkiittaa  hhaarruuss  bbiissaa  bbeerrkkootteekk  ddaann  sseebbaaggeennyyaa..  

  
WW//0088//SS22//1122//1100//44556655--44557766  

LLooyyaalliittaass  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk  
PPeerraann  sseebbaaggaaii  ttookkoohh  aaddaatt  mmeennjjaaddii  mmeeddiiaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  
aaddaatt  ddaann  bbuuddaayyaa  lleelluuhhuurr;;  PPeennoollaakkaann  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbaanngguunnaann  
PPuussaakkaa  SSeebbaayyaa  TTaannttaa    

  
WW//0088//SS22//1122//1100//33337744--33337799  
  

UUssaahhaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  mmeellaalluuii  rreeggeenneerraassii,,  yyaaiittuu  
mmeelliibbaattkkaann  ppaarraa  ggeenneerraassii  mmuuddaa  ddaallaamm  sseettiiaapp  uuppaaccaarraa  aattaauu  rriittuuaall  
aaddaatt  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann..  ddeennggaann  ddeemmiikkiiaann  mmeellaalluuii  rreeggeenneerraassii  sseeccaarraa  

  
WW//1100//SS22//1199//1100//44442200--44445500  
,,  44773355--44773399,,  44880000--44880033  
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ttiiddaakk  llaannggssuunngg  sseebbaaggaaii  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrhhaaddaapp  aaddaatt    
AAssaall  iissttiillaahh  WWeettttuu  TTeelluu  ddaann  WWeekkttuu  LLiimmaa  
IIssttllaahh  WWeettuu  TTeelluu  ddaann  WWaakkttuu  LLiimmaa  sseennggaajjaa  ddiicciippttaakkaann  oolleehh  
ppeemmeerriinnttaahh  kkoolloonniiaall  BBeellaannddaa  sseebbaaggaaii  ssttrraatteeggii  ppoolliittiikk  aadduu  ddoommbbaa  
sseessaammaa  mmuusslliimm  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//22114444--22115511  
,,  22118833--22118877,,  33665566--33666633  

IInntteerrpprreettaassii  wweettuu  tteelllluu  
WWeettttuu  tteelluu  bbeerraarrttii  aassaall  uussuull  mmaakkhhlluukk  hhiidduupp  yyaanngg  mmeelliippuuttii  ttiiggaa  
uunnssuurree  yyaaiittuu  ddaarrii  bbeerrtteelluurr  yyaanngg  ddiiwwaakkiillii  oolleehh  uunnggggaass,,  bbeerraannaakk  
yyaanngg  ddiiwwaakkiillii  oolleehh  mmaannuussiiaa,,  ddaann  ttuummbbuuhh  sseeppeerrttii  bbeerrbbaaggaaii  mmaaccaamm  
ttaannaammaann  

  
  
WW//0066//SS22//0077//1100//22225599--22227700  

DDaarrii  kkeettiiggaa  uunnssuurree  tteerrsseebbuutt  mmuunnccuullllaahh  aaddaatt  yyaanngg  bbeerrffuunnggssii  uunnttuukk  
mmeennjjaaggaa  kkeebbeerrllaannggssuunnggaann  ddaann  kkeelleessttaarriiaann  ssiikklluuss  mmaakkhhlluukk  hhiidduupp  

WW//0066//SS22//0077//1100//22225599--22227700  

WWeettttuu  tteelluu  jjuuggaa  bbeerraarrttii  ppeemmeerriinnttaahhaann,,  aaddaatt,,  ddaann  aaggaammaa..  
ppeemmeerriinnttaahhaann  ddiijjaallaannkkaann  oolleehh  kkeeppaallaa  ddeessaa  aattaauu  ppeemmuussuunnggaann,,  aaddaatt  
ddiijjaallaannkkaann  oolleehh  ppeemmaannggkkuu,,  ddaann  aaggaammaa  ddiijjaallaannkkaann  oolleehh  ppeenngghhuulluu  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//22331100--22331144  

KKeettiiggaa  uunnssuurree  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  ssaalliinngg  tteerrkkaaiitt  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinn  mmeennggaattuurr  
kkeehhiidduuppaann  mmaassyyaarraakkaatt    

WW//0088//SS22//1122//1100//33113322--33114466  
,,  33114499--33115588  

AAllaassaann  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  
AAddaatt  tteettaapp  ddiippeerrttaahhaannkkaann  kkaarreennaa  mmeerruuppaakkaann  ppeenniinnggggaallaann  ppaarraa  
lleelluuhhuurr  

WW//0066//SS22//0077//1100//22441188--22442211  

FFaakkttoorr  ppeemmbbiinnaaaann  yyaanngg  kkuurraanngg  mmeennjjaaddii  ppeennyyeebbaabb  bbeerrttaahhaannnnyyaa  
aaddaatt  ssaammppaaii  sseekkaarraanngg  

WW//0066//SS22//0077//1100//22444422--22444455  

AAddaatt  ttiiddaakk  mmuuddaahh  ddiihhiillaannggkkaann  kkaarreennaa  ssuuddaahh  mmeennjjaaddii  ttrraaddiissii  yyaanngg  
ddiittuurruunnkkaann  ddaarrii  ggeenneerraassii  kkee  ggeenneerraassii  

WW//0066//SS22//0077//1100//22556699--22557755  

KKeeuunniikkaann--kkeeuunniikkaann  iinnggrroouupp  
BBaayyaann  sseebbaaggaaii  ddaaeerraahh  yyaanngg  tteettaapp  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  
sseehhiinnggggaa  mmeennjjaaddii  ddaayyaa  ttaarriikk  bbaaggii  wwiissaattaawwaann  

WW//0066//SS22//0077//1100//22551199--22552266  

KKiiaayyii  aaddaatt  sseebbaaggaaii  ssiimmbbooll  aaggaammaa  ddaallaamm  ssiissiitteemm  ttiiggaa  uunnssuurr  WW//0066//SS22//0077//1100//22669966--22669999  
SSiimmbboolliissaassii  rreellaassii  aaggaammaa  ddaann  aaddaatt  

11..  IInntteerrpprreettaassii  kkaattaa  rraaddeenn  sseebbaaggaaii  rraahhddiinn,,  yyaanngg  bbeerraarrttii  ddaarraahh  
ssuuccii  

22..  RReellaassii  aannaattaarraa  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa  ddiiggaammbbaarrkkaann  oolleehh  
nnuurrccaahhaayyaa  ddaann  nnuurrssaahhaaddaa,,  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  
kkoommppoonneenn  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddaallaamm  ddiirrii  mmaannuussiiaa  

33..  NNuurrccaahhaayyaa  mmeewwaakkiillii  ssiiffaatt--ssiiffaatt  ddaann  ttiinnddaakkaann--ttiinnddaakkaann  
mmaannuussiiaa  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  ssppiirriittuuaall  mmeellaalluuii  ppeellaakkssaannaaaann  
aaggaammaa,,  sseemmeennttaarraa  nnuurrssaahhaaddaa  mmeewwaakkiillii  ssiiffaatt  ddaann  ttiinnddaakkaann  
mmaannuussiiaa  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  llaahhiirriiyyaahh  mmeellaalluuii  ppeellaakkssaannaaaann  aaddaatt  

44..  MMaannuussiiaa  yyaanngg  bbiissaa  mmeennyyeellaarraasskkaann  kkeedduuaannyyaa,,  nnuurrccaahhaayyaa  
ddaann  nnuurrssaahhaaddaa  aakkaann  tteerrcceerrmmiinn  ssiiffaatt  rreennggggaanniiss  ddaann  
rreennggggaayyuu..  SSeerrttaa  rriiddiiqq  

55..    RReennggggaayyuu  mmeerruuppaakkaann  SSeessuuaattuu  yyaanngg  mmeennddoorroonngg  mmaannuussiiaa  
uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  hhaall  yyaanngg  bbaaiikk,,  sseemmeennttaarraa  rreennggaanniiss  

  
WW//1133//SS22//1188//1111//66222277--66223300  
  
WW//1133//SS22//1188//1111//66331155--66332266  
,,  66336633--66337777  
  
  
WW//1133//SS22//1188//1111//66332288--66333366  
  
  
  
WW//1133//SS22//1188//1111//66338833--66339955  
  
WW//1133//SS22//1188//1111//66337788--66338833  
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mmeerruuppaakkaann  iinnnneerrbbeeuuttyy  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  sseesseeoorraanngg  yyaanngg  bbiissaa  
mmeennaarriikk  ssiimmppaattii  oorraanngg  llaaiinn  

66..  RRiiddiiqq  sseennddiirrii  bbeerraarrttii  ppeerriirriiqq  ddiirrii  yyaanngg  mmeennggaaccuu  kkeeppaaddaa  
mmoottiivvaassii  uunnttuukk  sseellaalluu  mmeellaakkuukkaann  iinnttrroossppeekkssii  ddiirrii  ((mmaawwaass  
ddiirrii))  

  
  
  
WW//1133//SS22//1188//1111//66338833--66339955  
  

KKeeuunniikkaann  kkoommuunniittaass  wweettttuu  tteelluu  jjuuggaa  tteerrlleettaakk  ppaaddaa  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa  
yyaanngg  bbiissaa  bbeerrjjaallaann  bbeerriirriinnggaann  

WW//1133//SS22//1188//1111//66444400--66444433  

KKoonnssttrruukkssii  CCiittrraa  PPoossiittiiff  tteerrhhaaddaapp  IIddeennttiittaass  SSoossiiaall  
[[KKoonnssttrruukkssii  cciittrraa  ppoossiittiiff]]::  NNiillaaii--nniillaaii  ddaallaamm  wweettttuu  tteelluu  uunnttuukk  
mmeennjjaaggaa  kkeelleessttaarriiaann  aallaamm  [[kkeesseeiimmbbaannggaann  kkoossmmooss]]  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//22227700--22331100  
,,  22332266--22333344,,  22668888--22669922  

PPeelleessttaarriiaann  hhuukkuumm  aaddaatt  sseebbaaggaaii  mmeeddiiaa  uunnttuukk  mmeennyyeelleessaaiikkaann  
kkoonnfflliikk--kkoonnfflliikk  iinntteerrnnaall  

  
WW//0088//SS22//1122//1100//33116600--33116644  

RReellaassii  aannttaarraa  aaddaatt,,  ppeemmeerriinnttaahhaann,,  ddaann  aaggaammaa;;  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa  
sseebbaaggaaii  sseessuuaattuu  yyaanngg  ttiiddaakk  tteerrppiissaahh..  AAddaatt  mmeemmppeerrbbaaiikkii  llaahhiirriiyyaahh  
((wwaaddaahh))  mmaannuussiiaa,,  sseemmeennttaarraa  aaggaammaa  bbeerrssiiffaatt  bbaattiinniiyyaahh  

  
WW//0088//SS22//1122//1100//33119966--33220066  

RRiittuuaall  yyaanngg  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  hhaarrii--hhaarrii  bbeessaarr  MMaayyoorriittaass  OOuuttggrroouupp;;  
aaddaatt  sseebbaaggaaii  nnggiirriinngg  ssaarreeaatt  ((mmeennggiirriinnggii  ppeellaakkssaannaaaann  mmaayyoorriittaass))  

WW//1133//SS22//1188//1111//55888844--55889900  
  

SSttrraatteeggii  MMeemmppeerrttaahhaannkkaann  IIddeennttiittaass  SSoossiiaall  PPoossiittiiff  
SSTTRRAATTEEGGII  MMUULLTTIIPPEELL  IIDDEENNTTIITTAASS  SSOOSSIIAALL::  kkoonnssttrruukkssii  
IIDDEENNTTIITTAASS  HHIIBBRRIIDD  [[mmuullttiippllee  iiddeennttiittaass]],,  yyaaiittuu  ddeennggaann  
mmeennyyaannddaanngg  bbaannyyaakk  mmooddeell  iiddeennttiittaass  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//22665566--22666655  

SSTTRRAATTEEGGII  KKRREEAATTIIVVIITTAASS  SSOOSSIIAALL::  ddiitteemmppuuhh  mmeellaalluuii  
rreeiinntteerrpprreettaassii  iissttiillaahh  WWeettuu  TTeelluu  mmeennjjaaddii::  
11..  KKaattaa  wweettttuu  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  mmeettttuu  yyaanngg  bbeerraassaall  ddaarrii  bbaahhaassaa  

jjaawwaa  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//22113355--22114411  
,,  22553366--22554444  

22..  WWeettttuu  tteelluu  hhaannyyaa  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  aaddaatt  ssaajjaa  bbuukkaann  aaggaammaa  WW//0066//SS22//0077//1100//22116644--22116677  
,,  22339966--22440000  

33..  AAddaatt  sseebbaaggaaii  sseessuuaattuu  yyaanngg  bbeerrffuunnggssii  uunnttuukk  mmeennyyeerrttaaii  ssaarreeaatt  
aaggaammaa  sseehhiinnggggaa  ddiisseebbuutt  nnggiirriinngg  ssaarreeaatt..  

  
WW//0066//SS22//0077//1100//22668800--22668888  
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287 
 

RRAANNGGKKUUMMAANN  HHAASSIILL  OOBBSSEERRVVAASSII  
  IINNFFOORRMMAANN  II  

  
  

HHAASSIILL  PPEENNGGAAMMAATTAANN  KKEETTEERRAANNGGAANN    
GGaammbbaarraann  FFiissiikk  

11..  RRaammbbuutt  ppuuttiihh  mmeennuuttuuppii  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  kkeeppaallaa  ssuubbjjeekk  
22..  SSuubbjjeekk  bbeerruussiiaa  sseekkiittaarr  8800--aann  ttaahhuunn  
33..  SSuubbjjeekk  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  ttiinnggggii  ddeennggaann  ppoossttuurr  ttuubbuuhh  sseeddaanngg  
44..  TTiinnggggii  ssuubbjjeekk  sseekkiittaarr  116600--aann  ccmm  
55..  SSuubbjjeekk  bbeerrkkuulliitt  ssaawwoo  mmaattaanngg  
66..  MMuulluutt  ddaann  lliiddaahh  ssuubbjjeekk  ttaammppaakk  bbeerrwwaarrnnaa  kkeemmeerraahhaann  
77..  GGiiggii  bbaaggiiaann  ddeeppaann  jjuuggaa  ttaammppaakk  mmeerraahh  ddaann  bbeerrwwaarrnnaa  kkeehhiittaammaann  
88..  SSeegguummppaall  tteemmbbaakkaauu  tteerrsseelliipp  ddiiaannttaarraa  kkeedduuaa  bbiibbiirr  ssuubbjjeekk  
99..  SSuubbjjeekk  sseeddiikkiitt  mmeemmbbuunnggkkuukk  kkeettiikkaa  bbeerrjjaallaann  

  
OOBB//0088//SS11//0011//0077  

  
  
  
  
  

  
  

1100..  KKaaiinn  bbaattiikk  ppaannjjaanngg  ddeennggaann  bbaaggiiaann  uujjuunngg  yyaanngg  ddiibbeennttuukk  mmeerruunncciinngg  
yyaanngg  ddiisseebbuutt  ppoottoonn  kkeerreenngg  aaddaallaahh  ppaakkaaiiaann  sseehhaarrii--hhaarrii  ssuubbjjeekk  

OOBB//SS11//WW11  ssaammppaaii  
WW55,,  OOBB//SS11//WW77,,  
OOBB//SS11//WW99  

LLiinnggkkuunnggaann  tteemmppaatt  ttiinnggggaall  
11..  SSuubbjjeekk  ttiinnggggaall  ddii  BBaayyaann  BBeelleeqq  yyaaiittuu  dduussuunn  BBaayyaann  TTiimmuurr  
22..  RRuummaahh  ssuubbjjeekk  mmeerruuppaakkaann  bbaanngguunnaann  ppeerrmmaanneenn  yyaanngg  tteerrlleettaakk  tteeppaatt  

ddii  ddeeppaann  SSDD  NN  22  bbaayyaann  
33..  BBaanngguunnaann  rruummaahh  mmeenngghhaaddaapp  kkee  aarraahh  bbaarraatt  bbeerrhhaaddaappaann  ddeennggaann  SSDD  

NN  22  BBaayyaann  
44..  BBeebbeerraappaa  rruummaahh  ppeenndduudduukk  ddii  sseekkiittaarr  rruummaahh  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  mmeerruuppaakkaann  

bbaanngguunnaann  ppeerrmmaanneenn  
55..  SSuubbjjeekk  mmeemmiilliikkii  kkiiooss  kkeecciill  ddii  ddeeppaann  rruummaahhnnyyaa  
66..  SSeebbuuaahh  ttrruukk  bbeerrwwaarrnnaa  kkuunniinngg  sseellaalluu  tteerrppaarrkkiirr  sseettiiaapp  ssoorree  mmeennjjeellaanngg  

ddii  ddeeppaann  rruummaahh  
77..  BBaaggiiaann  ddeeppaann  rruummaahh  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  tteerrddaappaatt  ppeerraallaattaann  mmeenneennuunn  yyaanngg  

bbiiaassaannyyaa  ddiigguunnaakkaann  oolleehh  iissttrrii  ssuubbjjeekk  
88..  BBaaggiiaann  bbeellaakkaanngg  rruummaahh  tteerrddaappaatt  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  eennaamm  ttiiaanngg  

ddaann  bbeerraattaapp  ssiirraapp  
99..  BBeerrbbeeddaa  ddeennggaann  rruummaahh,,  bbeerruuggaaqq  sseennddiirrii  mmeenngghhaaddaapp  aarraahh  uuttaarraa--

sseellaattaann  

  
OOBB//0088//SS11//0011//0077  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

1100..  SSeebbaaggiiaann  bbeessaarr  rruummaahh--rruummaahh  tteerrsseebbuutt  mmeenngghhaaddaapp  aarraahh  yyaanngg  ssaammaa  
yyaaiittuu  aarraahh  bbaarraatt  

OOBB//0011//SSLL//0099//0066  

1111..  SSeebbaaggiiaann  bbeessaarr  bbeerruuggaaqq  ddii  BBaayyaann  mmeenngghhaaddaapp  kkee  aarraahh  yyaanngg  ssaammaa,,  
yyaaiittuu  uuttaarraa--sseellaattaann  

OOBB//0011//SSLL//0099//0066  

AAkkttiivviittaass  ssoossiiaall--kkeemmaassyyaarraakkaattaann  
11..  MMeenngghhaaddiirrii  aaccaarraa  ggaawwee  bbeelleeqq  ddii  ddeessaa  LLoollooaann  CCLL//0011//SS11//2233//0066  
22..  MMeenngghhaaddiirrii  gguunnddeemm  ddaallaamm  kkaassuuss  ppeenneebbaannggaann  hhuuttaann  aaddaatt  CCLL//0022//SS11//3300//0066  
33..  MMeenngghhaaddiirrii  kkuunnjjuunnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  KKeemmeennttrriiaann  LLiinnggkkuunnggaann  HHiidduupp    
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((KKLLHH))  ddii  PPaawwaanngg  MMaannddaallaa  yyaanngg  mmeennddaappaatt  ppeerriinnggkkaatt  II  ddaallaamm  
lloommbbaa  iirriiggaassii  ppeerrttaanniiaann  ssee--NNTTBB  

OOBB//1100//SS11//1155//0077  
  

44..  MMeellaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  aattaauu  rriittuuaall  NNggaajjii  MMaakkaamm  NNggaattuurraanngg  UUllaaqq  
KKaayyaa  

OOBB//1133//SS11//1155//0077  

55..  MMeellaakkssaannaakkaann  rriittuuaall  LLeebbaarraann  PPeennddeeqq  CCLL//0044//SS11//1100//1111  
66..  MMeenngghhaaddiirrii  ppeerrtteemmuuaann  ttookkoohh  aaddaatt  ddeennggaann  KKaassaatt  BBiimmaass  uunnttuukk  

mmeenniinnddaakkllaannjjuuttii  kkoonnfflliikk  iinntteerrnnaall  aannttaarraa  BBaayyaann  ddeennggaann  KKaarraannggbbaajjoo  
OOBB//1166//SS11//2299//1111  

  
IInntteerraakkssii  ssoossiiaall  ddaann  aakkttiivviittaass  sseehhaarrii--hhaarrii  

11..  SSeehhaarrii--hhaarrii  ssuubbjjeekk  bbaannyyaakk  bbeerriinntteerraakkssii  ddeennggaann  kkeelluuaarrggaa  mmaauuppuunn  
ppeenndduudduukk  sseetteemmppaatt  tteerruuttaammaa  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  uuppaaccaarraa  aattaauu  rriittuuaall--
rriittuuaall  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  

22..  AAkkttiivviittaass  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  ddiirruummaahh  
33..  SSeesseekkaallii  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  mmeenngguunnjjuunnggii  ssaawwaahhnnyyaa  

  
OOBB//0088//SS11//0011//0077  

  
  

  
44..  SSuubbjjeekk  bbeerriinntteerraakkssii  ddeennggaann  rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  KKeemmeennttrriiaann  

LLiinnggkkuunnggaann  HHiidduupp  
OOBB//1100//SS11//1155//0077  
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LLaammppiirraann  55  
  

HHaassiill  OObbsseerrvvaassii  
SSuubbjjeekk  22  
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RRAANNGGKKUUMMAANN  HHAASSIILL  OOBBSSEERRVVAASSII    
IINNFFOORRMMAANN  IIII  

  
HHAASSIILL  PPEENNGGAAMMAATTAANN  KKEETTEERRAANNGGAANN    

GGaammbbaarraann  FFiissiikk  
11..  BBeebbeerraappaa  hheellaaii  rraammbbuutt  ppuuttiihh  tteerrlliihhaatt  ddii  bbaaggiiaann  ppiinnggggiirr  ddaann  

bbeellaakkaanngg  kkeeppaallaa  
22..  RRaammbbuutt  ppaaddaa  kkeeppaallaa  bbaaggiiaann  tteennggaahh  sseeddiikkiitt  jjaarraanngg  
33..  SSuubbjjeekk  bbeerrppoossttuurr  ttuubbuuhh  ttiinnggggii  ddaann  sseeddiikkiitt  kkuurruuss    
44..  TTiinnggggggii  ssuubbjjeekk  sseekkiittaarr  117700--aann  ccmm  
55..  WWaarrnnaa  kkuulliitt  ssaawwoo  mmaattaanngg  
66..  SSuubbjjeekk  bbeerruussiiaa  sseekkiittaarr  8800--aann  
77..  SSuubbjjeekk  mmaassiihh  mmaammppuu  bbeerrjjaallaann  ddeennggaann  tteeggaakk  

  
OOBB//1144//SS22//0077//1100  

  
  
  
  
  
  

88..  SSuubbjjeekk  sseerriinngg  mmeemmaakkaaii  ssaarruunngg  sseebbaaggaaii  ppaakkaaiiaann  sseehhaarrii--hhaarrii  OOBB//SS22//  WW66,,  OOBB//SS22//  
WW88,,  OOBB//SS22//  WW1100,,  
OOBB//SS22//WW1133  

LLiinnggkkuunnggaann  tteemmppaatt  ttiinnggggaall  
11..  SSuubbjjeekk  ttiinnggggaall  ddii  BBaayyaann  BBeelleeqq  yyaaiittuu  dduussuunn  kkaarraannggssaallaahh  
22..  RRuummaahh  ssuubbjjeekk  mmeerruuppaakkaann  rruummaahh  bbaammbbuu  yyaanngg  tteerrttuuttuupp,,  

bbeerraattaapp  ssiirraapp,,  ddaann  hhaannyyaa  mmeemmiilliikkii  ssaattuu  bbuuaahh  ppiinnttuu  mmaassuukk  
33..  RRuummaahh  tteerrsseebbuutt  mmeemmiilliikkii  lluuaass  sseekkiittaarr  5500  mm²²  
44..  PPiinnttuu  tteerrsseebbuutt  tteebbuuaatt  ddaarrii  kkaayyuu  yyaanngg  bbeerruukkiirr  ddeennggaann  ttiinnggggii  

ttiiddaakk  lleebbiihh  sseekkiittaarr  11  mm  
55..  KKoonnssttrruukkssii  rruummaahh  ssuubbjjeekk  mmiirriipp  ddeennggaann  bbaanngguunnaann  yyaanngg  

tteerrddaappaatt  ddii  ddaallaamm  kkaammppuu  
66..  BBaanngguunnaann  rruummaahh  ssuubbjjeekk  mmeenngghhaaddaapp  kkee  aarraahh  ttiimmuurr  

sseebbaaggiiaammaannaa  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr,,  kkaallaauu  ttiiddaakk  sseemmuuaannyyaa,,  rruummaahh--
rruummaahh  ppeenndduudduukk  ddiisseekkiittaarrnnyyaa      

77..  DDii  bbaaggiiaann  ddeeppaann  rruummaahh  tteerrsseebbuutt  tteerrddaappaatt  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  tteerrddiirrii  
ddaarrii  eennaamm  ttiiaanngg  ddaann  bbeerraattaapp  ssiirraapp  

88..  DDii  bbeerruuggaaqq  tteerrsseebbuutt  tteerrppaajjaanngg  bbeebbeerraappaa  ffoottoo  ddaann  ssoouuvveenniirr  
99..  SSeemmeennttaarraa  ddii  bbaaggiiaann  bbeellaakkaanngg  rruummaahh  tteerrddaappaatt  ssaammbbii  yyaanngg  

bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  tteemmppaatt  ppeennyyiimmppaannaann  hhaassiill  ppeerrttaanniiaann  
sseebbeelluumm  ddiigguunnaakkaann  

1100..  SSaammbbii  bbeerrbbeennttuukk  sseeppeerrttii  rruummaahh  ppaanngggguunngg,,  bbeerrddiinnddiinngg  bbeeddeegg  
ddaann  bbeerraattaapp  ssiirraapp  

1111..  BBaanngguunnaann  tteerrsseebbuutt  ddiittooppaanngg  oolleehh  eemmppaatt  ttiiaanngg  ddeennggaann  ttiinnggggii  
sseekkiittaarr  00,,55  mm..  

1122..  PPeerruummaahhaann  ppeenndduudduukk  ddiisseekkiittaarr  rruummaahh  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  sseebbaaggiiaann  
bbeessaarr  bbeerruuppaa  rruummaahh  bbaammbbuu  

  
OOBB//1144//SS22//0077//1100  
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AAkkttiivviittaass  ssoossiiaall--kkeemmaassyyaarraakkaatt--aann  
11..  MMeenngghhaaddiirrii  ppeerreessmmiiaann  bbaanngguunnaann  eecchhootteecchhnnoollooggyy  PPuussaakkaa  

SSeebbaayyaa  TTaannttaa  
OOBB//0099//SS22//0011//0077  

22..  MMeenngghhaaddiirrii  kkuunnjjuunnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  KKeemmeennttrriiaann  LLiinnggkkuunnggaann  
HHiidduupp  ((KKLLHH))  ddii  PPaawwaanngg  MMaannddaallaa  yyaanngg  mmeennddaappaatt  ppeerriinnggkkaatt  II  
ddaallaamm  lloommbbaa  iirriiggaassii  ppeerrttaanniiaann  ssee--NNTTBB  

  
OOBB//1111//SS22//1155//0077  

33..  MMeellaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  aattaauu  rriittuuaall  NNggaajjii  MMaakkaamm  NNggaattuurraanngg  
UUllaaqq  KKaayyaa  

CCLL//0033//SS22//1155//0077  

44..  MMeellaakkssaannaakkaann  rriittuuaall  LLeebbaarraann  PPeennddeeqq  OOBB//1155//SS22//1100//1100  
55..  MMeenngghhaaddiirrii  aaccaarraa  GGaawwee  PPaattii  ddii  ddeessaa  SSeennaarruu  CCLL//0066//SS22//1188//1111  
66..  MMeenngghhaaddiirrii  ppeerrtteemmuuaann  ttookkoohh  aaddaatt  ddeennggaann  KKaassaatt  BBiimmaass  uunnttuukk  

mmeenniinnddaakkllaannjjuuttii  kkoonnfflliikk  iinntteerrnnaall  aannttaarraa  BBaayyaann  ddeennggaann  
KKaarraannggbbaajjoo  

  
OOBB//1166//SS11//2299//1111  

  
IInntteerraakkssii  ssoossiiaall  

11..  AAkkttiivviittaass  ssuubbjjeekk  lleebbiihh  bbaannyyaakk  ddii  ssaawwaahh  
22..  SSuubbjjeekk  bbiiaassaannyyaa  bbeerraannggkkaatt  ppaaggii  hhaarrii  ddaann  ppuullaanngg  kkeettiikkaa  mmaallaamm  

ttiibbaa  

  
OOBB//1144//SS22//0077//1100  

33..  SSuubbjjeekk  lleebbiihh  bbaannyyaakk  bbeerriinntteerraakkssii  ddeennggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  
mmaassyyaarraakkaatt  sseetteemmppaatt  tteerruuttaammaa  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  uuppaaccaarraa  aattaauu  
rriittuuaall--rriittuuaall  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  

  
OOBB//0099//SS22//0011//0077  

  
44..  SSuubbjjeekk  bbeerriinntteerraakkssii  ddeennggaann  rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  KKeemmeennttrriiaann  

LLiinnggkkuunnggaann  HHiidduupp  ((KKLLHH))  
OOBB//1100//SS11//1155//0077  

55..  SSuubbjjeekk  bbeerriinntteerraakkssii  ddeennggaann  ppaarraa  ppeesseerrttaa  yyaanngg  mmeenngghhaaddiirrii  
ppeerreessmmiiaann  PPuussaakkaa  SSeebbaayyaa  TTaannttaa  

OOBB//1111//SS22//1155//0077  

  



229922  
  

  
  
  

LLaammppiirraann  66  
  

SSiisstteemm  ppeennaannggggaallaann  
ttrraaddiissiioonnaall  

  



229944  
  

  

  
  
  

LLaammppiirraann  77  
  

PPuussttaakkaa//LLoonnttaarr  
TTAAPPEELL  AADDAAMM    

[[NNaasskkaahh  AAssllii  DDiittuulliiss    
ddaallaamm  BBaahhaassaa  JJaawwaa  KKuunnoo]]  
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LLaammppiirraann  88  
  

PPrroosseess  KKaatteeggoorriissaassii    
DDaattaa  SSuubbjjeekk  11  
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PPRROOSSEESS  KKAATTEEGGOORRIISSAASSII//PPEENNGGEELLOOMMPPOOKKAANN  
DDAATTAA  IINNFFOORRMMAANN  11    

  
  

NNOO..  KKOONNSSEEPP--KKOONNSSEEPP  YYAANNGG  MMUUNNCCUULL  
11  PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp  
22  KKoonnssttrruukkssii  IIddeennttiittaass  
33  PPeerraassaaaann  ppoossiittiiff  mmeennjjaaddii  ppeennggaannuutt  wweettuu  tteelluu  ((iinnggrroouupp))  
44  PPeerraassaaaann  nneeggaattiiff  mmeennjjaaddii  ppeennggaannuutt  wweettuu  tteelluu  ((iinnggrroouupp))  
55  EEvvaalluuaassii  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk    
66  PPrroosseess  ppeerrbbaannddiinnggaann  ssoocciiaall  ((kkeeuunniikkaann  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  kkeelloommppookk))  
77  KKeebbaannggggaaaann  sseebbaaggaaii  IInnggrroouupp  ddaann  MMoottiivvaassii  uunnttuukk  bbeerrttaahhaann  sseebbaaggaaii  iinnggrroouupp  
88  IInnggrroouupp  ffaavvoottiissiimm  ddaann  OOuuttggrroouupp  ddeerrooggaattiioonn  
99  IInnggrroouupp  BBiiaass  
1100  IInntteerraakkssii  SSoossiiaall  
1111  LLooyyaalliittaass  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk  
1122  IInntteerrpprreettaassii  wweettuu  tteelllluu  
1133  AAllaassaann  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  
1144  KKeeuunniikkaann--kkeeuunniikkaann  iinnggrroouupp  
1155  KKoonnssttrruukkssii  CCiittrraa  PPoossiittiiff  tteerrhhaaddaapp  IIddeennttiittaass  SSoossiiaall  
1166  SSttrraatteeggii  MMeemmppeerrttaahhaannkkaann  IIddeennttiittaass  SSoossiiaall  PPoossiittiiff  

  
  

RRIINNCCIIAANN  MMAASSIINNGG--MMAASSIINNGG  KKOONNSSEEPP  
  

PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp  CCaattaattaann  kkooddee  
--  PPeerrnnaahh  ttiiggaa  tteennttaarraa  iittuu  nnaaiikk  kkee  ssaannaa  kkeemmuuddiiaann  bbaattuu--bbaattuu  iinnii  

ddii  bbuuaanngg..  BBeeggiittuu  ddiibbuuaanngg  aaddaa  llaaggii,,  ddiibbuuaanngg  aaddaa  llaaggii,,  
nnaammaannyyaa  bbaattuu  kkeerraammaatt..  MMaakkaannyyaa  ttiiggaa  tteennttaarraa  iinnii  ttiiddaakk  
kkaarruuaann  jjaaddiinnyyaa..  KKaallaauu  ttiiddaakk  ppeerrccaayyaa  ttiiddaakk  uussaahh  kkeessaannaa..  
  

--  IInnii  aaddaa  aammaaqq  ((ppaannggggiillaann  llaaiinn  uunnttuukk  bbaappaakk))  aassmmiillaahh  
kkeettuurruunnaann  kkiiaayyii  ddaann  PPeenngguulluu  ddaarrii  ssaattiinnggggii  ddaayyaa,,  kkeemmuuddiiaann  
ddiiaa  eennggggaa  mmaauu  mmeellaakkssaannaakkaann  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaannnnyyaa..  
LLeebbiihh  sseennaanngg  ddiiaa  jjaaddii  mmeerreebboott  ((ppeennuunngggguu  mmaassjjiidd)),,  
aakkhhiirrnnyyaa  ddiiaa  ssaakkiitt--ssaakkiittaann……kkookk  iinnii  bbeennggkkaakk  ((ssaammbbiill  
sseeaakkaann--aakkaann  mmeenncceekkiikk  lleehheerrnnyyaa))  hhaammppeerr  mmaattii……ttaappii  
kkaarreennaa  ddiioobbaattii  oolleehh  aaiirr  ddaarrii  ssiinnii  aakkhhiirrnnyyaa  sseemmbbuuhh,,  llaannggssuunngg  
ddiiaa  jjaaddii  kkiiaayyii..  IInnii  llaahh  kkaallaauu  kkeettuurruunnaann..  
  

--  kkaarreennaa  eennddaakk  bbeerraannii  kkaallaauu  kkiittaa  yyaanngg  bbuukkaann  kkeettuurruunnaann……iittuu  
ssuuddaahh  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  dduulluu..  KKaallaauu  bbuukkaann  kkeettuurruunnaann  
nnaannttii  kkiittaa  kkeennaa  mmaaccaamm--mmaaccaamm..  

  
--  ttaappii  kkaallaauu  ppiimmppiinnaann--ppiimmppiinnaann  kkiittaa  iinnii  ttiiddaakk  ppaass  ddii  ddaallaamm  

mmeellaakkssaannaakkaann  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaannnnyyaa  jjaaddii  kkiittaa  sseemmuuaa  
yyaanngg  kkeennaa..  IInnii  ccoonnttoohhnnyyaa  PPeenngguulluu  kkiittaa  kkee……kkeemmaannaa,,  kkee  
mmaallaanngg  ddiiaa,,  ppaaddii  kkiittaa  jjaaddii  mmeerraahh..  KKaallaauu  ppeemmiimmppiinn--
ppeemmiimmppiinn  iinnii  bbeerrbbuuaatt  kkeessaallaahhaann  kkiittaa  yyaanngg  kkeennaa  iimmbbaassnnyyaa..  
DDaann  ttiiddaakk  hhaannyyaa  ddii  ssiinnii,,  kkeesseelluurruuhhaann..  

--  AAppaa  ppuunn  kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  iinnii  yyaanngg  bbuukkaann  ppaaddaa  tteemmppaattnnyyaa,,  
ppaassttii  kkeennaa  iimmbbaassnnyyaa  

--  KKaarraakktteerriissttiikk  AANNIIMMIISSMMEE,,  
  

--  KKaarraakktteerriissttiikk  DDIINNAAMMIISSMMEE  
  

--  KKaarraakktteerriissttiikk  KKeeppeerrccaayyaaaann  tteerrhhaaddaapp  
SSAANNKKSSII  SSUUPPRRAANNAATTUURRAALL  
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--  KKuubbuurraann  oorraanngg  ttuuaa  mmaammiiqq  jjaauuhh,,  ttaappii  kkrraammaatt……bbaannyyaakk  yyaanngg  
kkeessaannaa  ppoottoonngg  kkeerrbbaauu,,  ppoottoonngg  aayyaamm,,  ppoottoonngg  ssaappii,,  bbaannyyaakk  
ssiihh  yyaanngg  bbeerrhhaassiill……kkaallaauu  kkiittaa  ppuunnyyaa  cciittaa--cciittaa  kkeessaannaa,,  bbeessookk  
kkaallaauu  ssuuddaahh  ssuukksseess,,  ssuuddaahh  jjaaddii  ssaarrjjaannaa  kkeessaannaa  llaaggii  bbaawwaa  
aannccaaqq  
  

--  SSiiaappaappuunn  yyaanngg  bbeerrnniiaatt  kkaallaauu  bbeerrhhaassiill  ppaassttii  ddaappaatt..  DDaann  jjuuggaa  
KKaaddaanngg--kkaaddaanngg……ttaahhuunn  iinnii  aaddaa  yyaanngg  nnggggaakk  ppuunnyyaa  aannaakk,,  
ddiimmiinnttaa  ddii  ssaannaa,,  ddii  mmaakkaamm  iittuu  ddaappaatt  aannaakk..  

  
--  KKaallaauu  ttiiddaakk  aaddaa  kkeeppeerrlluuaann  eennggggaakk  bbeerraannii  kkiittaa  kkeessaannaa,,  

kkaarreennaa  iittuu  aaddaa  ppeennuunngggguunnyyaa,,  kkaarreennaa  iittuu  tteerrllaalluu  kkrraammaatt--
kkrraammaatt..  NNaannttii  kkeennaa  ttuullaahh  mmaannuuhh..  
  

--  JJaaddii  ppaaddaa  wwaakkttuu  mmaallaamm  hhaarrii,,  kkiittaa  mmaassuukk  kkee  mmaakkaamm--mmaakkaamm  
ppaarraa  wwaallii,,  kkiittaa  bbeerriittaahhuu  bbaahhwwaa  kkiittaa  mmeennggaaddaakkaann,,  BBaayyaann  
BBeelleeqq  iinnii  mmeennggaaddaakkaann  uuppaaccaa  NNggaattuurraanngg  UUllaaqq  KKaayyaa..  JJaaddii  
bbaarruu  kkiittaa  ddiisseemmbbeeqq,,  ssuuppaayyaa  kkiittaa  ttiiddaakk  kkeetteemmuuqq..  KKaarreennaa  
mmaakkaammnnyyaa  ppaarraa  wwaallii  iittuu,,  ssuuppaayyaa  kkeemmaannaappuunn  kkiittaa  ppeerrggii  
ttiiddaakk  ttuullaahh  mmaannuuhh..  
  

--  KKiittaa  aaddaakkaann  uuppaaccaarraa  iinnii,,  kkiittaa  mmeemmppeerrssiillaahhkkaann  llaahh  ttuuaann  
rruummaahh..  JJaannggaann  kkiittaa  yyaanngg  ddiiddaahhuulluukkaann..  UUnnddaannggaann--
uunnddaannggaann  iinnii  kkaann,,  oorraanngg  ttuuaa  ddaarrii  ssaannaa  oorraanngg  ttuuaa  ddaarrii  ssiinnii  
kkaann  kkuummppuull..  DDiiaa  llaahh  yyaanngg  mmeenneerriimmaa,,  lleelluuhhuurr  iinnii..  
KKeemmuuddiiaann  lleelluuhhuurr  iinnii  yyaanngg  mmeenneemmbbuusskkaann  kkeeppaaddaa  yyaanngg  
mmaahhaa  kkuuaassaa..  MMaakkaannyyaa  dduulluu  aaddaa  kkaallaauu  kkiittaa  mmaakkaann  lleebbiihh  
dduulluu  sseebbeelluumm  ppaarraa  lleelluuhhuurr  kkiittaa,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  aappaa  yyaanngg  
mmeenniimmppaa  kkiittaa,,  iittuu  bbaahhaayyaannyyaa..  KKaarreennaa  iittuu  ttiiddaakk  bboolleehh  ttiiddaakk  
mmeennddaahhuulluukkaann..  

  
--  JJaaddii  rruummaahh  iittuu  jjuuggaa  ppuunnyyaa  ppeenngghhuunnii  yyaanngg  kkiittaa  ttiiddaakk  lliihhaatt..  

MMaakkaannyyaa  kkiittaa  nnuunndduukk  iittuu  kkaann  kkiittaa  mmeenngghhoorrmmaattii,,  sseekkaalliippuunn  
rruummaahh  kkiittaa  sseennddiirrii..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  mmaakkaann  ppuunn,,  hhaarruuss  
mmeemmppeerrssiillaahhkkaann  yyaanngg  ppuunnyyaa  rruummaahh  ((sseessuuaattuu  yyaanngg  ttiiddaakk  
tteerrlliihhaatt))    

  
--  SSaammaa  ssiihh  kkiittaa  ddii  mmaassjjiidd  iittuu  nnuunndduukk..  OOrraanngg  ppeennuunngggguunnyyaa  

aaddaa..  KKaattaannyyaa  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  lliiaatt  iittuu,,  jjaannggggoottnnyyaa  ssaammppaaii  
ddiissiinnii  iittuu  ((ssaammbbiill  mmeennuunnjjuukk  kkeeaa  rraahh  ppeerruutt))  kkaarreennaa  
ppaannjjaannggnnyyaa..  IIttuu  llaahh  ppeenngghhuunniinnaa  mmaassjjiidd..  IIttuu  llaahh  yyaanngg  
ddiinnaammaakkaann  GGaaooss  AAbbdduull  RRaazzaakk..  DDiiaa  yyaanngg  mmeennjjaaggaa  mmaassjjiidd..  
  

--  MMeemmaanngg  ppeerrnnaahh  kkiittaa  gguunnddeemm,,  mmaauu  kkiittaa  rruubbaahh  sseeddiikkiitt  ssaajjaa,,  
ddaarrii  lloollooaann,,  aannyyaarr,,  ssuukkaaddaannaa,,  oorraanngg--oorraanngg  ttuuaa..  KKaarreennaa  iinnii  
mmeemmaanngg  tteemmuuaann  oorraanngg  ttuuaa  ddaarrii  dduulluu  bbaannyyaakk  yyaanngg  ttiiddaakk  
bbeerraannii  mmeerruubbaahh..  KKaallaauu  kkiittaa  rruubbaahh  jjaannggaann--jjaannggaann  aaddaa  hhaall--
hhaall  yyaanngg  aakkaann  tteerrjjaaddii..  
  

--  JJiikkaa  yyaanngg  mmnnggeerrjjaakkaann  iinnii  ttiiddaakk  mmeellaakkuukkaann  ttuuggaass  ddaann  
kkeewwaajjiibbaannnnyyaa  ddiiaa  yyaanngg  ttuullaahh  mmaannuuhh,,  ddiiaa  yyaanngg  kkeennaa  
kkeebbeennddoonn  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  JJaaddii  ttiiddaakk  bbiissaa  lluunnttuurr  llaahh  kkaallaauu  
bbuuddaayyaa  kkiittaa  ddii  bbaayyaann..  JJaaddii  iittuu  mmeerruuppaakkaann  wwaassiiaatt  aattaauu  
ppeennggiilliinngg--nnggiilliinngg  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa..  
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--  KKaallaauu  LLoommbbookk  tteennggaahh,,  LLoommbbookk  ttiimmuurr  iittuu  bbaannyyaakk  yyaanngg  
ttuullaahh  mmaannuuhh  kkaarreennaa  mmeennjjuuaall  bbaarraanngg--bbaarraanngg  bbeerrsseejjaarraahh  iittuu..  
KKaaddaanngg  aaddaa  yyaanngg  mmaattii  ttiibbaa--ttiibbaa..  LLaammaa  kkeennaa  ppeennyyaakkiitt,,  
mmaaccaamm--mmaaccaamm..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii  ttiiddaakk  bbeerraannii  
ddiijjuuaall..  

  
KKoonnssttrruukkssii  IIddeennttiittaass  CCaattaattaann  kkooddee  

--  KKiittaa  ppuunnyyaa  BBeenncciinnggaahh..  IIttuu  kkeerraajjaaaann  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  
dduulluu……aaddaa  yyaanngg  kkee  BBuuggiiss,,  aaddaa  yyaanngg  kkee  BBaallii,,  jjaaddii  SSuuhhssuunnaann  
BBaayyaann  iinnii  ppuunnyyaa  ppuuttrraa  bbaannyyaakk..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  sseemmuuaa  
ssooddaarraa……  
  

--  KKiittaa  iinnii  oorraanngg  SSaassaakk……SSaakk--SSaakk  LLôômmbbôôkk,,  bbeerraarrttii  lluurruuss..  JJaaddii  
kkiittaa  iinnii  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  bbeerrbboohhoonngg  oorraannggnnyyaa,,  SSaakk--SSaakk  
LLôômmbbôôkk  ((ssaattuu--ssaattuu  lluurruuss))..  

  
--  KKiittaa  iinnii  ssaammaa  ddeennggaann  LLoommbbookk  TTiimmuurr,,  ddaann  yyaanngg  llaaiinn--

llaaiinnnnyyaa  ssuuddaahh,,  iittuu  mmaakkaannyyaa  kkiittaa  ttiiddaakk  bboolleehh  ppiissaahh..  
  

--  TTaappii  kkaallaauu  ddii  ssaannaa  kkaann  mmaassiihh,,  ttaappii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  hhiillaanngg  
ssuuddaahh……yyaa  kkaann  ssaammaa  kkaallaauu  kkiittaa  oorraanngg  SSaassaakk,,  nnaammaannyyaa  
bbuuddaayyaa,,  aaddaatt  iissttiiaaddaatt……  

  
--  KKaallaauu  aaggaammaa  kkaann  kkiittaa  iinnii  iissllaamm..  TTaappii  mmeennggeennaaii  aaddaatt  

iissttiiaaddaatt  jjuuggaa  ttiiddaakk  kkiittaa  ttiinnggggaallkkaann..  JJaaddii  dduuaa--dduuaannyyaa  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann..  

  
--  EEnnggggaakk  aaddaa..  AAppaannyyaa  ssiihh  bbeeddaa..  OOrraanngg  kkiittaa  ssaammaa--ssaammaa  iissllaamm  

tteettaappaaii  wweettuu  tteelluu  iittuu  kkaann  mmeerruuppaakkaann  ppeemmaahhaammaann  kkeebbaattiinnaann,,  
kkeeppeerrccaayyaaaann..  

  
--  SSeebbeennaarrnnyyaa  eennggggaa  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  iinnii..  KKiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  kkaann  

iissllaamm..  HHaannyyaa  ssaajjaa  aaddaatt  iinnii  kkaann,,  iittuu  kkeellaahhiirraann..  JJaannggaann  
kkaattaakkaann  kkaallaauu  bbaayyaann  iinnii  ttiiddaakk  iissllaamm,,  bbaahhkkaann  iissllaamm  yyaanngg  
ppeerrttaammaa  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii..  KKiittaa  aaddaa  ppuunnyyaa  mmaassjjiidd  kkuunnoo..  

IIddeennttiiffiikkaassii  DDiirrii  sseebbaaggaaii::    
  

--  OOrraanngg  SSAASSAAKK  
  

--  IISSLLAAMM  
  

--  WWEETTUU  TTEELLUU  

  
PPeerraassaaaann  ppoossiittiiff  mmeennjjaaddii  ppeennggaannuutt  wweettuu  tteelluu  ((iinnggrroouupp))  CCaattaattaann  kkooddee  

--  KKiittaa  ddii  BBaayyaann  eennddaakk  bbiissaa  mmeenniinnggggaallkkaann  iittuu……ddaann  kkiittaa  jjuuggaa  
bbaaggaaiimmaannaappuunn  ccaarraa  oorraanngg,,  eennddaakk  mmaauu  ssiihh  kkiittaa  ssaallaahhkkaann,,  
kkaarreennaa  hhaakknnyyaa..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  eennddaakk  ppeerrnnaahh  rriibbuutt……iinnii  
bbeeggaawwee  iinnii,,  aaddaa  yyaanngg  mmeennyyuummbbaanngg  iinnii,,  aaddaa  yyaanngg  
mmeennyyuummbbaanngg  iittuu,,  sseemmaannggaatt  kkeeggoottoonnggrrooyyoonnggaannnnyyaa  kkuuaatt..  
  

--  MMaakkaannyyaa  ddii  ssiinnii  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  ppeennccuurriiaann,,  
ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  ppeerraammppookkaann  ddaann  llaaiinn--llaaiinn..  AAppaa  
ppaannttaannggaann--ppaannttaannggaann  yyaanngg  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiillaakkuukkaann,,  ttiiddaakk  
ddiillaakkuukkaann……kkaallaauu  ddiillaakkuukkaann  aappaa  jjaaddiinnyyaa..  
  

--  PPookkookknnyyaa  sseekkaarraanngg  iinnii  kkiittaa  mmaassiihh  mmaakkhhlluukk  ssoossiiaall,,  KKrriisstteenn  
jjuuggaa  ppuunnyyaa  hhaakk  uunnttuukk  mmeennjjaallaannkkaann,,  iittuu  ssuuddaahh  dduulluu……oorraanngg  
bbaallii  jjuuggaa,,  mmaakkaannyyaa  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii  lliihhaatt--lliihhaatt  ssaajjaa,,  ttiiddaakk  
ppeerrnnaahh  kkiittaa  ssaalliinngg  sseebbuutt,,  ssaalliinngg  sseebbuutt..  IIttuu  kkaann  nnaammaannyyaa  
oorraanngg  mmeennjjaallaannkkaann  hhaakknnyyaa,,  mmeemmaanngg  ddaarrii  kkeettuurruunnaann……  

SSeemmaannggaatt  kkeeggoottoonnggrrooyyoonnggaann  yyaanngg  
kkeennttaall  
  
  
PPeerraassaaaann  aammaann  kkaarreennaa  mmaassyyaarraakkaatt  
mmaassiihh  mmeemmppeerr--ttaahhaannkkaann  aaddaatt,,  
ppaannttaannggaann  hhuukkuumm  aaddaatt  ddiiuussaahhaakkaann  ttiiddaakk  
ddiillaaggggaarr  
  
  
SSiikkaapp  ssaabbaarr  ddaann  ttoolleerraannssii  ddaallaamm  
ppeerrbbeeddaaaann  kkeeyyaakkiinnaann  
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kkeennaappaa  kkiittaa  ssaallaahhkkaann,,  oorraanngg  iittuu  ddaarrii  kkeettuurruunnaann  
  

--  IIttuu  nnaammaannyyaa  rraahhaassiiaa  ttuuhhaann,,  wwuujjuudd  AAllllaahh..  MMaakkaannyyaa  kkaallaauu  
kkiittaa  sseemmbbaahhyyaanngg  iittuu  kkaann,,  ppeemmbbeerriiaannnnyyaa  ssuuddaahh  aaddaa  ppaaddaa  
kkiittaa,,  bbaaggaaiimmaannaa  kkiittaa  mmeellaakkssaannaakkaann  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaann..  
  

--  JJeenngguukk  mmeennjjeenngguukk..  IIttuu  ssuuddaahh,,  aaddaatt  hhiidduupp  ttoolloonngg--
mmeennoolloonngg,,  aaddaatt  dduunniiaa  bbaallaass--mmeemmbbaallaass..  KKiittaa  bbaallaass  llaahh  
ddiissaannaa..  MMaakkaannyyaa  ttiiddaakk  ppuunnyyaa  mmuussuuhh..  BBaahhkkaann  kkiittaa  iittuu,,  
ddiittuudduuhh  mmaaccaamm--mmaaccaamm  kkiittaa  ddii  BBaayyaann,,ddaann  iittuu  kkiittaa  ttiiddaakk  
mmaauu  ddeennggaarr,,  kkaarreennaa  oorraanngg--oorraanngg  iittuu  mmeemmaanngg  ttiiddaakk  ttaauu  aappaa--
aappaa..  TTiiddaakk  ppeerrnnaahh  mmaarraahh  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii,,  kkiittaa  jjuuggaa  tteettaapp  
ssaabbaarr..........  
  

--  MMeesskkiippuunn  kkiittaa  kkeekkuurraannggaann  tteettaappii  kkiittaa  mmeerraassaa  
bbeerrkkeeccuukkuuppaann  llaahh..  YYaanngg  ppeennttiinngg  kkaann  hhiidduupp  ppaass,,  ttiiddaakk  
kkuurraanngg  iinnii  ttiiddaakk  kkuurraanngg  iittuu..  JJiikkaa  oorraanngg  bbuuttuuhh  bbaannttuuaann  kkiittaa,,  
kkiittaa  bbaannttuu..  KKaallaauu  kkiittaa  jjuuggaa  sseeddaanngg  bbuuttuuhh  bbaannttuuaann  sseemmuuaa  
ddiissiinnii  mmeemmbbaannttuu..  AAppaa  ppuunn  kkeekkuurraannggaann  oorraanngg  kkiittaa  bbaannttuullaahh,,  
bbeeggiittuu  jjuuggaa  aappaappuunn  kkeekkuurraannggaann  kkiittaa  aakkaann  ddiibbaannttuu  oorraanngg  
llaaiinn..  iittuu  llaahh  aaddaatt  hhiidduupp  ttoolloonngg  mmeennoolloonngg,,  aaddaatt  mmaattii  jjeenngguukk  
mmeennjjeenngguutt  aaddaatt  dduunniiaa  bbaallaass  mmeemmbbaallaass..  

  
--  IIttuu  ccoonnttoohhnnyyaa  kkiittaa  sseemmbbaahhyyaanngg  iinnii  kkiittaa  mmeemmoohhoonn  kkeeppaaddaa  

ttuuhhaann  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  kkiittaa  ddiibbeerriikkaann  kkeesseellaammaattaann,,  
kkeesseehhaattaann,,  kkeenniikkmmaattaann  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa..  TTeettaappii  
ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann  iittuu  aaddaa  ddii  rroonnggggaa  kkiittaa..  JJaaddii  kkiittaa  
mmeennyyeemmbbaahh  ddiirrii  kkiittaa  sseennddiirrii..  KKaarreennaa  kkiittaa  sseemmbbaahhyyaanngg  iinnii  
kkaann  ssuuddaahh  aaddaa  ppeemmbbeerriiaannnnyyaa  ppaaddaa  ddiirrii  kkiittaa..  jjaaddii  eennggaakk  
ssuussaahh--ssuussaahh..  DDii  mmaannaa  ttuuhhaann  ddiimmaannaa  ttuuhhaann,,  iittuu  eennddaakk  
ssuussaahh--ssuussaahh..  HHaannyyaa  wwuujjuudd  AAllllaahh,,  hhaannyyaa  rraahhaassiiaa  AAllllaahh  yyaanngg  
aaddaa  ddii  ddiirrii  kkiittaa..  NNaahh  iinnii  llaahh  yyaanngg  bbeettuull--bbeettuull  ddii  ddaallaammii  oolleehh  
ppaarraa  wwaallii..  

  
--  TTuuhhaann  bbeerraarrttii  ddiirrii  kkiittaa  sseennddiirrii,,  kkaarreennaa  ppeemmbbeerriiaannnnyyaa  ssuuddaahh  

aaddaa  ppaaddaa  ddiirrii  kkiittaa..  JJaaddii  kkiittaa  mmeennyyeemmbbaahh  iinnii  ssiiaappaa  yyaanngg  kkiittaa  
sseemmbbaahh..  AAppaakkaahh  ttuuhhaann  yyaanngg  mmaahhaa  eessaa  iittuu  bbeerrddiirrii  ddii  mmuukkaa  
kkiittaa,,  kkiittaa  mmiinnttaa  mmaannaa  kkiittaa  ddaappaatt  aappaa--aappaa..  mmaakkaannyyaa  kkiittaa  iittuu  
mmeennyyeemmbbaahh  ddiirrii  kkiittaa  sseennddiirrii  kkaarreennaa  ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann  iittuu  
ssuuddaahh  aaddaa  ppaaddaa  ddiirrii  kkiittaa..  JJaaddii  jjaannggaann  llaahh  aannggggaapp  yyaanngg  mmaahhaa  
kkuuaassaa  bbeerruummaahh  ddiimmaannaa,,  hhiidduupp  ddiimmaannaa,,  kkaann  kkiittaa  ssuuddaahh  
ddiibbeerriikkaann  wwaaddaahh,,  bbeerraarrttii  ddiissiinnii  ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann..  

  
--  KKiittaa  sseemmbbaahhyyaanngg  iinnii  kkaann  kkiittaa  mmeemmoohhoonn  kkeeppaaddaa  yyaanngg  mmaahhaa  

kkuuaassaa,,  kkeesseehhaattaann,,  kkeesseellaammeettaann,,  aaggaarr  kkiittaa  iittuu  aaddaa  kkeemmaauuaann  
ddaallaamm  hhiidduupp..  IIttuu  kkiittaa  mmeennyyeemmbbaahh..  TTaappii  ddiimmaannaa  ttuuhhaann  yyaanngg  
kkiittaa  sseemmbbaahh..  TTiiddaakk  aaddaa,,  ttiiddaakk  kkiittaa  lliihhaatt,,  ddaann  aappaakkaahh  aaddaa  
aattaauu  ttiiddaakk,,  hhaannyyaa  kkiittaa  ddiibbeerriikkaann  wwuujjuuddnnyyaa..  WWuujjuudd  AAllllaahh,,  
mmaakkaannyyaa  kkiittaa  mmeennjjaaddii  mmaannuussiiaa  aaggaarr  kkiittaa  mmeennyyeemmbbaahh,,  aappaa--
aappaa  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  kkeeppaaddaa  kkiittaa..  MMaakkaannyyaa  ttuuhhaann  iittuu  ttiiddaakk  
lleeppaass  ddaarrii  kkiittaa,,  ttiiddaakk  jjaauuhh  ddaarrii  ddiirrii  kkiittaa..  JJaaddii  ddiimmaannaa  ttuuhhaann..  
AAppaakkaahh  ttuuhhaann  iittuu  llaakkii--llaakkii  aattaauu  ppeerreemmppuuaann..  OOrraanngg--oorraanngg  
bbiillaanngg  ttuuhhaann  iittuu  ttiinnggggaall  ddii  llaannggiitt,,  mmaassaakk  ttuuhhaann  iittuu  ttiinnggggaall  ddii  
llaannggiitt..  TTuuhhaann  iittuu  ddii  ddeekkaatt  kkiittaa..  YYaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  iittuu  kkaann  

MMeellaalluuii  iimmpplleemmeennttaassii  aaddaatt  tteerrcciippttaannyyaa  
ssiikkaapp  ttoolloonngg--mmeennoolloonngg,,  kkeerrjjaa--ssaammaa  
aannttaarrsseessaammaa  iinnggrroouupp    
  
  
NNiillaaii--nniillaaii  kkeebbaattiinnaann::  
--  MMaannuussiiaa  mmeerruuppaakkaann  ppeerr--wwuujjuuddaann  

ddaarrii  TTuuhhaann  iittuu  sseennddiirrii  mmeellaalluuii  ppeennggee--
jjaawwaannttaahhaann  ssiiffaatt--ssiiffaattnnyyaa  ddaallaamm  ttuubbuuhh  
ddaann  ddiirrii  mmaannuussiiaa  
  
  

--  PPeennyyaattuuaann  mmaannuussiiaa  ddee--nnggaann  TTuuhhaann  
  
  

--  UUppaaccaarraa  aattaauu  rriittuuaall--rriittuuaall  yyaanngg  
ddiillaakkuukkaann  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  bbeennttuukk  
ppeerriibbaaddaattaann  kkeeppaaddaa  TTuuhhaann  

  
  

--  BBeennttuukk  ppeerriibbaaddaattaann  kkeeppaaddaa  TTuuhhaann  
ttiiddaakk  hhaannyyaa  ddeennggaann  mmeennjjaallaannkkaann  
rruukkuunn  IIssllaamm,,  tteettaappii  jjuuggaa  ddaallaamm  sseettiiaapp  
ggeerraakk--ggeerriikk  mmaannuussiiaa  ssee--hhaarruussnnyyaa  
sseellaalluu  mmeennggiinnggaatt  TTuuhhaann  
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hhaannyyaa  nnaammaa  ssaajjaa..  JJaaddii  bbeerrssiihhkkaannllaahh  ddiirrii  kkiittaa  dduulluu,,  ssuuppaayyaa  
kkiittaa  bbiissaa  bbeerrbbuuaatt  bbaaiikk,,  bbiissaa  bbeerrppiikkiirr..  

  
--  YYaa  bbiiaarr  kkaann  ssaajjaa  oorraanngg  aannttii  aaddaatt,,  ttaappii  jjaannggaann  ddiiaa  kkiittaa  

aannuukkaann,,  nnaammaannyyaa  ddiiaa  ttiiddaakk  ttaauu  aappaa--aappaa..  MMaakkaannyyaa  kkaarreennaa  
iittuu  kkiittaa  jjaannggaann  ssaalliinngg  mmeennjjeelleekk--jjeelleekkkkaann  kkaallaauu  ttiiddaakk  ttaauu  
aaddaatt,,  aappaakkaahh  iittuu  mmaannuussiiaa  aappaa  eennggggaakk..  DDiiaa  kkaann  ppiikkiirr  sseennddiirrii..  
SSeehhaarruussnnyyaa  kkaallaauu  kkiittaa  mmaakkhhlluukk  ssoossiiaall,,  tteerrmmaassuukk  aannaakk  
aaddaamm,,  hhaarruuss  ttaauu  ttaattaa  ccaarraa,,  hhaarruuss  ttaauu  ttaattaa  ssuussiillaa..  MMaassaakk  kkiittaa  
ddiillaahhiirrkkaann  eennggggaakk  ttaauu  aappaa--aappaa,,  hhaannyyaa  kkiittaa  bbiissaannyyaa  iittuu--iittuu..  
BBaahhkkaann  ppeennggaajjiiaann  kkiittaa  yyaanngg  bbeeggiittuu  lluuaarr  bbiiaassaa  llaahh  ttiinnggggiinnyyaa,,  
ttaappii  kkaann  hhaarruuss  ttaauu  ssiittuuaassii  kkoonnddiissii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuukk  iittuu  
kkaann  bbeeddaa..  HHaarruuss  kkiittaa  sseessuuaaiikkaann  jjuuggaa..  
  

--  WWeettttuu  tteelluu  iittuu  kkaann  lleebbiihh  aattaass  ddaarrii  ppaaddaa  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  iinnii,,  
ppeellaakkssaannaaaann--ppeellaakkssaannaaaann  iinnii,,  iittuu  kkaann  ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann  
ddaallaamm  wwaaddaahh  mmaannuussiiaa..  IInnii  kkaann  hhaannyyaa  ppeellaakkssaannaaaann  hhiidduupp  
kkiittaa,,  kkaallaauu  kkiittaa  iissllaamm  llaakkssaannaakkaann  iinnii  llaakkssaannaakkaann  iinnii,,  iittuu  kkaann  
mmaanniikk  ((ppeerriinnttaahh))  AAllllaahh,,  mmaanniikk  ttuuhhaann,,  mmaanniikk  nnaabbii..  
  

--  DDaallaamm  hhiidduupp  iinnii,,  kkaallaauu  ddii  ssiinnii  sseemmaannggaatt  
kkeeggoottoonnggrrooyyoonnggaannnnyyaa  mmaassiihh  kkuuaatt..  KKaallaauu  aaddaa  uuppaaccaarraa  iinnii  
mmiissaallnnyyaa,,  aaddaa  yyaanngg  bbaawwaa  iinnii  aaddaa  yyaanngg  bbaawwaa  iinnii..  
  

--  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkiittaa  dduudduukk  iittuu,,  kkiittaa  iinnggaatt  kkeeppaaddaa  yyaanngg  
mmaahhaa  kkuuaassaa  bbeerraarrttii  kkiittaa  iittuu  ssuuddaahh  mmeennyyeemmbbaahh..  JJaaddii  bbuukkaann  
ssaajjaa  ddeennggaann  mmooddeell  iittuu  ssaajjaa,,  yyaanngg  lliimmaa..  AAppaa  ppuunn  yyaanngg  kkiittaa  
ppiikkiirrkkaann  iittuu  hhaarruuss  iinnggaatt  ttuuhhaann,,  bbeerraarrttii  kkiittaa  iittuu  ssuuddaahh  
mmeennyyeemmbbaahh,,  ssuuddaahh  bbeerrsseemmbbaahhyyaanngg..  JJaannggaann  ssiihh  kkaaddaanngg--
kkaaddaanngg  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  sseelleessaaii  sseemmbbaahhyyaanngg  iinnii  mmiissaallnnyyaa  
llaaiinn--llaaiinn  yyaanngg  ddii  ccaarrii,,  llaaiinn--llaaiinn  yyaanngg  ddiippiikkiirrkkaann..  IIttuu  eennggggaakk..  
MMiissaallnnyyaa  kkiittaa  dduudduukk--dduudduukk  iinnii  kkiittaa  iinnggaattllaahh  kkeeppaaddaa  yyaanngg  
mmaahhaa  kkuuaassaa,,  mmuuddaahh--mmuuddaahhaann  iinnii  mmuuddaahh--mmuuddaahhaann  iinnii,,  
bbeerraarrttii  kkiittaa  iittuu  ssuuddaahh  mmeennyyeemmbbaahh  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  
KKaarreennaa  kkaallaauu  ttiiddaakk  kkaarreennaa  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  ttiiddaakk  bbiissaa  
hhiidduupp  kkiittaa  iinnii..  JJaaddii  ddii  ssaammppiinngg  ccaarraa  yyaanngg  lliimmaa  iinnii,,  jjuuggaa  
aaccaarraa  rriittuuaall  iinnii,,  iittuu  llaahh  gguunnaannyyaa..  

  
--  MMiissaallnnyyaa  ddaallaamm  mmaakkaann  yyaanngg  ppeerrttaammaa  bbaaggiinnddaa  AAllllaahh,,  

hhaannyyaa  ssaattuu  bbuuttiirr  nnaassii..  YYaanngg  kkeedduuaa  kkaallii  bbaaggiinnddaa  mmaallaaeekkaatt,,  
kkeettiiggaa  kkaallii  bbaaggiinnddaa  rraassuull..  CCuuccii  llaaggii  ttaannggaann,,  kkeemmuuddiiaann  
bbaaggiinnddaa  aaddaamm,,  kkiittaa  ssuuddaahh  yyaanngg  mmaakkaann..  IInnii  ssuuddaahh  aaddaatt  kkiittaa  
mmaakkaann..  

  
--  KKaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  yyaa  iittuu  ssaajjaa  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  ssuussaahh,,  aappaa  

yyaanngg  kkiittaa  ppiikkiirrkkaann..  KKiittaa  mmeellaakkssaannaakkaann  sseemmuuaa  aajjaarraann--aajjaarraann  
ddaarrii  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa,,  kkeemmuuddiiaann  ppttuunnjjuukk--ppeettuunnjjuukk  
ddaarriippaaddaa  rraassuull..  PPaarraa  mmaallaaeekkaatt,,  kkiittaa  sseemmuuaa  ssuuddaahh  ttaahhuu..  

  
--  KKiittaa  bbeerruussaahhaa  ssaabbaarr,,  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  mmeennyyaallaahhkkaann  oorraanngg..  

TTiiddaakk  ppeerrnnaahh  mmaarraahh..  AAppaa  ppuunn  iittuu  kkiittaa  hhaarruuss  ssaannttuunn,,  aarriipp..  
KKaallaauu  kkiittaa  ssuuddaahh  ssaabbaarr,,  jjuussttrruu  oorraanngg  aakkaann  mmeemmbbaannttuu  kkiittaa,,  
kkiittaa  jjuuggaa  mmeemmbbaannttuunnyyaa..  BBeerraarrttii  kkiittaa  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  
bbeerrppiikkiirr  llaahh,,  ssiibbuukk  ddeennggaann  aappaa  yyaanngg  bbaagguuss  yyaanngg  aakkaann  kkiittaa  
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llaakkssaannaakkaann  yyaanngg  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  mmeennjjeennggkkeellkkaann,,  yyaanngg  tteerrllaalluu  
ttiiddaakk  bbaagguuss..  KKaallaauu  kkiittaa  ssaammaa--ssaammaa  ssaalliinngg  ttoolloonngg  mmeennoolloonngg  
eennggggaakk  aaddaa  ssiihh  yyaanngg  kkiittaa  rriibbuuttkkaann..    MMaakkaannyyaa  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  
aaddaa  kkaattaa--kkaattaa  yyaanngg  kkaassaarr  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii,,  ttiiddaakk  bboolleehh..  
KKaattaa--kkaattaa  yyaanngg  bbaagguuss--bbaagguuss  iittuu  llaahh  kkiittaa  ppaakkaaii..  

  
--  IIttuu  tteerrllaalluu  ttaaaatt  ddaann  ppaattuuhh  oorraanngg--oorraanngg  bbaayyaann  iinnii,,  sseellaalluu  aappaa  

ssaajjaa  yyaanngg  ddiicceerriittaakkaann  aappaappuunn  yyaanngg  ddiissuurruuhh  ttiiddaakk  
ddiittiinnggggaallkkaann..  

  
PPeerraassaaaann  nneeggaattiiff  mmeennjjaaddii  ppeennggaannuutt  wweettuu  tteelluu  ((iinnggrroouupp))  CCaattaattaann  kkooddee  

--  PPeerrnnaahh  jjuuggaa  wwaakkttuu  iittuu,,  ppeerraattuurraann  ppeemmeerriinnttaahh,,  ppaaddaa  
mmaassaannyyaa  ppaakk  hhaarrttoo,,  aaggaammaa  yyaanngg  ddii  ddeeppaann  kkeemmuuddiiaann    
ddiibbeellaakknnggnnyyaa  iittuu  tteennttaarraa,,  iittuu  mmaauu  kkee  BBaayyaann,,  ttaappii  kkaann  ddiissiinnii  
ddiijjaaggaa,,  kkiittaa  yyaanngg  ddii  BBaayyaann  jjuuggaa  ssuuddaahh    
ssiiaapp  ssiihh..  TTaappii  iittuu  ssuuddaahh  bbeerraappaa  ttaahhuunn……dduulluu,,  iittuu  ppeerrjjaallaannaann  
sseejjaarraahhnnyyaa..  DDii  BBaayyaann  iittuu  ssuuddaahh  bbeerraappaa  kkaallii  mmaauu  ddiibboonnggkkaarr  
mmaassjjiidd,,  bboonnggkkaarr  mmaakkaamm……rriibbuutt  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii..  
  

--  BBeebbaass,,....  ttaappii  dduulluu  kkaann  ppeerrnnaahh  aaccaarraa  mmuulluudd  ttiiddaakk  bboolleehh  
ddiillaakkssaannaakkaann  sseeccaarraa  hhuukkuumm  aaddaatt..  IInnii  kkaann  oorraanngg--oorraanngg  
ppeennddaattaanngg  ddii  aannyyaarr  iittuu  yyaanngg  mmeennddeessaakk,,  ssaammppaaii  mmaassjjiidd  
kkuunnoo  yyaanngg  ddii  aannyyaarr  iittuu  ddiibbaakkaarr..    

  
--  KKaallaauu  oorrddee  bbaarruu  hhaannyyaa  ddiillaarraanngg  uuppaaccaarraa  aaddaatt,,  sseeppeerrttii  iidduull  

ffiittrrii  iidduull  aaddhhaa..  HHaarruuss  ddiillaakkssaannaakkaann  ddeennggaann  iittuu  ssaajjaa,,  ttiiddaakk  
bboolleehh  ddiillkkaassaannaakkaann  bbeerrddaassaarrkkaann  hhuukkuumm  aaddaatt..  MMuulluudd  jjuuggaa  
hhaarruuss  jjuuggaa  ddiillaakkssaannaakkaann  ddeennggaann  iittuu  aajjaa  ttiiddaakk  bboolleehh  
ddiillaakkssaannaakkaann  sseeccaarraa  aaddaatt..  

  
--  YYookk  sseemmuuaa  mmeessjjiidd--mmeessjjiidd  kkuunnoo  iittuu  ddiirruussaakk..  KKeemmuuddiiaann  

uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  sseeccaarraa  aaddaatt  ddii  llaarraanngg,,  tteerruuss  kkeesseenniiaann--
kkeesseenniiaann  jjuuggaa  ttiiddaakk  ddiippeerrbboolleehhkkaann..  

TTeekkaannaann--tteekkaannaann  tteerrhhaaddaapp  kkoommuunniittaass  
wweettttuu  tteelluu  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  mmaassaa  oorrddee  bbaarruu  

  
  

TTeekkaannaann  bbeerruuppaa  ppeellaarraannggaann  tteerrhhaaddaapp  
ppeellaakkssaannaaaann  rriittuuaall--rriittuuaall  aattaauu  uuppaaccaarraa  
aaddaatt 

  
EEvvaalluuaassii  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk  CCaattaattaann  kkooddee  

--  JJaaddii  mmeennggaappaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  aaddaa  PPeenngguulluu,,  LLeebbee  kkeettiibb,,  MMooddiinn,,  
iinniillaahh  aaggaammaa,,  iinniillaahh  ttiiaanngg  dduunniiaa,,  jjaaddii  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  
lleennggkkaapp  kkaarreennaa  iinnii  llaahh  ttiiaanngg  aakkhheerraatt..  KKaallaauu  ddii  bbaayyaann  bbaarraatt  
kkhhuussuuss  uunnttuukk  uuppaaccaarraa  dduunniiaa,,  bbaayyaann  ttiimmuurr  ……oorraanngg--oorraanngg  
nnggggaakk  ttaahhuu  kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  iinnii  aakkhheerraatt  aaddaa  uuppaaccaarraa  ggaammaa  
ddaann  lluuiirr  ggaammaa,,  aaddaa  dduunniiaa  aaddaa  aakkhheerraatt..  
  

--  IInnii  kkaarreennaa,,  wweettttuu  tteelluu  iinnii  kkaann  ttiiddaakk  bbeeddaa  ddeennggaann  aajjaarraann  
yyaanngg  llaaiinn..  hhaannyyaa  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  yyaanngg  bbeeddaa,,  ccoonnttoohhnnyyaa  
ddaallaamm  ssaarreeaatt  aaggaammaa  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  jjuuggaa  hhaannyyaa  ddeennggaann  
ccaarraa  aaddaatt..  PPeellaakkssaannaaaannnnyyaa  bbeerrbbeeddaa  ttaappii  ttuujjuuaannnnyyaa  ssaammaa..  
MMiissaallnnyyaa  uuppaaccaarraa  mmuulluudd,,  iittuu  tteettaapp  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  ppaaddaa  
ttaannggggaall  1122  rraabbiiuull  aawwaall,,  sseettiiaapp  ttaahhuunn..  IIttuu  hhaarruuss  ppaaddaa  ttaannggggaall  
1122  rraabbiiuull  aawwaall,,  ttiiddaakk  ppaaddaa  hhaarrii--hhaarrii  yyaanngg  llaaiinn..  JJaaddii  
bbaaggaaiimmaannaappuunn  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  kkiittaa  tteettaapp  llaakkssaannaakkaann  
kkaarreennaa  iinnii  kkaann  mmeerruuppaakkaann  tteemmuuaann,,  wwaarriissaann  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa  

--  KKiiaayyii  aaddaatt  mmeennjjaaddii  rreepprreesseennttaassii  
uunnssuurr  aaggaammaa  ((IIssllaamm))  
  
  

--  WWeettttuu  tteelluu  ttiiddaakk  bbeerrbbeeddaa  aattaauu  
bbeerrtteennttaannggaann  ddeennggaann  aajjaarraann  IIssllaamm  
sseeccaarraa  uummuumm  ((oouuttggrroouupp))  

  
  
  
  
  
  
  
--  PPeerrbbeeddaaaann  wweettttuu  tteelluu  ddeennggaann  

oouuttggrroouupp  aattaauu  IIssllaamm  sseeccaarraa  uummuumm  
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kkiittaa  dduulluu,,  nneenneekk  mmooyyaanngg  kkiittaa  dduulluu..  IInnii  mmeennjjaaddii  bbaaggiiaann  ddaarrii  
kkiittaa,,  kkaarreennaa  iinnii  ssuuddaahh  ddiiaattuurr  oolleehh  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa,,  bbaahhwwaa  
iinnii  mmeellaakkssaannaakkaann  iinnii,,  iinnii  mmeellaakkssaannaakkaann  iinnii..  KKaallaauu  ttiiddaakk  
mmeennggaappaa  kkiittaa  mmaauu  mmeennggaannuutt  kkeebbaattiinnaann  wweettttuu  tteelluu  iittuu..  
LLaahhiirr  ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurree  iittuu..  JJuussttrruu  ssuuddaahh  ddii  aannuu  oolleehh  yyaanngg  
mmaahhaa  kkuuaassaa,,  iinnii  llaakkssaannaakkaann  ttuurruunn  tteemmuurruunn..  IIbbaarraatt  aaddaa  ssiiaanngg  
aaddaa  mmaallaamm,,  aaddaa  aakkhhiirraatt  aaddaa  dduunniiaa  aaddaa  llaakkii  aaddaa  ppeerreemmppuuaann..  
AAppaa  yyaanngg  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  ddii  BBaayyaann  iinnii  aaddaallaahh  ssaammaa  ddeennggaann  
aappaa  yyaanngg  ddiikkaattaakkaann  oolleehh  ssaarreeaatt  aaggaammaa  hhaannyyaa  ccaarraannyyaa  yyaanngg  
bbeerrbbeeddaa  sseeddaannggkkaann  ttuujjuuaannnnyyaa  ssaammaa..  UUnnttuukk  kkeehhiidduuppaann  kkiittaa  
iinnii  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa..  TTuujjuuaannnnyyaa  ssaammaa  CCuummaa  ccaarraannyyaa  
ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  yyaanngg  bbeeddaa..  
  

--  IInnii  kkaann  sseebbeennaarrnnyyaa  ttiiddaakk  aaddaa  iissttiillaahh  wwaakkttuu  tteelluu,,  wwaakkttuu  lliimmaa  
iittuu  jjuuggaa  ttiiddaakk  aaddaa  iissttiillaahhnnyyaa..  LLiimmaa  iittuu  kkaann  kkeewwaajjiibbaann  kkiittaa  
yyaanngg  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..  NNaammaannyyaa  oorraanngg  ttiiddaakk  ttaauu,,  yyaa  kkiittaa  
ttiiddaakk  ssaallaahhkkaann..  

  
--  KKaallaauu  jjaammaann  dduulluu,,  kkaallaauu  dduulluu  iittuu  ppuunnyyaa  bbaaggiiaann,,  ppuunnyyaa  hhaakk,,  

mmiissaallnnyyaa  uunnttuukk  mmeennggeerrjjaakkaann  ppuuaassaa  ddaann  sseebbaaggeennyyaa..  
KKeemmuuddiiaann  kkoommuunniittaass  aaddaatt  iinnii  hhaarruuss  ddiiwwaakkiillaakknn  oolleehh  kkiiaayyii..  
IIttuu  mmeemmaanngg  kkeewwaajjiibbaannnnyyaa,,  jjaaddii  yyaanngg  ttiiddaakk  bbeerrppuuaassaa  iinnii  
kkiiaayyii  yyaanngg  mmeennaanngggguunngg  sseeggaallaa  rreessiikkoo  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  IIttuu  
ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaann,,  kkaallaauu  jjaammaann  dduulluu..  KKaallaauu  sseekkaarraanngg  
kkaann  ssuuddaahh  rraammee  ssuuddaahh  bbaannyyaakk  yyaanngg  bbeerrppuuaassaa..  CCoobbaa  kkaallaauu  
jjaammaann  dduulluu,,  bbaayyaann  iinnii  kkaann  mmaassiihh  aagguunngg,,  mmaassiihh  kkeerraajjaaaann..  
KKeemmuuddiiaann  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaann  ppeenngguulluu,,  lleebbee,,  iinnii  
bbiiddaannggnnyyaa  aaggaammaa..  PPeemmaannggkkuu,,  TTooaaqq  llookkaaqq  bbiiddaannggnnyyaa  aaddaatt..  
JJaaddii  aaggaammaa  iinnii  mmeelluurruusskkaann  sseemmuuaannyyaa,,  mmaannggkkuu,,  ttooaaqq  llookkaaqq  
ttiiddaakk  mmeellaakkuukkaann  ppuuaassaa  ttaappii  mmeennjjaaddii  ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  
ppeenngguulluu,,  lleebbee,,  kkeettiibb  mmuuddiinn..  TTuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaann  bbeelliiaauu,,  
iittuu  llaahh  jjaammaann  dduulluu..  SSaammppaaii  ppeennssiiuunn  rraaddeenn  kkeerrttaappaattii  iittuu,,  
mmeenniinnggggaall  iittuu  mmaassiihh  ddiillaakkssaannaakkaann..  TTaappii  sseetteellaahh  iittuu,,  
nnaammaannyyaa  ppeennddiiddiikkaannnnyyaa  sseekkaarraanngg  ssuuddaahh  aannuu,,  ttiinnggggii  yyaa  
ttiiddaakk  llaaggii..  
  

--  YYookk  mmaakkaannyyaa  kkaallaauu  ffaallssaaffaahh  ssiihh  ssaammaa  ssiihh  ddeennggaann  yyaanngg  
llaaiinn,,  kkiittaa  ppeerrccaayyaa  kkeeppaaddaa  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa,,  ppeerrccaayyaa  
kkeeppaaddaa,,  nnaabbii,,  ppeerrccaayyaa  kkeeppaaddaa  mmaallaaeekkaatt..  SSeemmuuaa  ssuuddaahh  
tteerrttaannaamm..  NNaammaannyyaa  kkiittaa  oorraanngg  iissllaamm..  SSaammaa  ssiihh  ddeennggaann  
yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn,,  hhaannyyaa  ssaajjaa  kkeeppeerrccaayyaaaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  
uummaatt  iittuu  kkaann,,  ppuunnyyaa  kkeeppeerrccaayyaaaann  tteerrsseennddiittii..    

  
--  SSeebbeennaarrnnyyaa  wweettuu  tteelluu  iittuu  ttiiddaakk  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann..  IIttuu  

sseebbeennaarrnnyyaa  hhaannyyaa  ffaallssaaffaahh  hhiidduupp..  EEnnddaakk  aaddaa  ssiihh  ppeerrbbeeddaaaann  
iittuu  hhaannyyaa  ffaallssaaffaahh  hhiidduupp  ddaann  ttaaaatt,,  ppaattuuhh,,  kkeeppaaddaa  ssaanngg  
ppeenncciippttaa..  TTiiddaakk  tteerrlleeppaass,,  kkaarreennaa  ttuuhhaann  tteellaahh  mmeemmbbeerriikkaann  
lliimmaa  mmaaccaamm  iittuu  yyaanngg  kkiittaa  ppiikkiirrkkaann  sseekkaallii..  NNaahh  kkaallaauu  iittuu  
ssuuddaahh  kkiittaa  kkuuaassaaii,,  kkiittaakk  ttiiddaakk  aakkaann  ppeerrnnaahh  mmeennyyaallaahhkkaann  
oorraanngg..  

  
--  BBuukkaann  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  iinnii  hhaannyyaa  uunnttuukk  

kkiittaa..  KKaarreennaa  kkiittaa  iittuu  kkaann  ddiibbeerriikkaann  ttuuggaass,,  aarrttii  yyaanngg  
ddiibbeerriikkaann  oolleehh  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  iittuu  kkiittaa  mmaauu  llaakkssaannaakkaann..  

tteerrlleettaakk  ppaaddaa  bbeennttuukk  ppeellaakkssaannaaaann  
((eekksspprreessii  kkeeaaggaammaaaann))  yyaaiittuu  mmeellaalluuii  
aaddaatt  aattaauu  bbuuddaayyaa  llooccaall  sseetteemmppaatt  
nnaammuunn  ppaaddaa  iinnttiinnyyaa  mmeemmiilliikkii  ttuujjuuaann  
yyaanngg  ssaammaa..  

  
  
--  KKeeyyaakkiinnaann  bbaahhwwaa  bbeennttuukk  

ppeellaakkssaannaaaann  rriittuuaall--rriittuuaall  aaddaatt  
mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  hhaall  yyaanngg  tteellaahh  
ddiiaattuurr  oolleehh  YYaanngg  MMaahhaa  KKuuaassaa  
  
  

--  WWeettuu  tteelluu  sseebbaaggaaii  FFAALL--SSAAFFAAHH  
HHIIDDUUPP  
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oorraanngg  ttuuaa,,  iittuu  yyaanngg  ddiiaajjaarrkkaann  oolleehh  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa,,  aaddaa  yyaanngg  
llaannggssuunngg  sseemmbbaahhyyaanngg,,  aaddaa  yyaanngg  lleewwaatt  ccaarraa  iinnii..  MMaannaa--
mmaannaa  ssaajjaa,,  ttaappii  ttuujjuuaannnnyyaa  tteettaapp  kkeessaannaa  ssaajjaa..    TTuujjuuaann  kkiittaa  
sseemmbbaahhyyaanngg  iinnii  jjuuggaa  kkaann  kkiittaa  mmeemmoohhoonn  kkeesseellaammaattaann..  
MMeemmoohhoonn  kkeesseehhaattaann,,  kkiittaa  mmoohhoonn  aappaa  nnaammaannyyaa  ddiibbeerriikkaann  
rreezzeekkii..  KKeekkaayyaaaann  oolleehh  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  DDiibbeerriikkaann  uummuurr  
ppaannjjaanngg..  IIttuu  ttuujjuuaannnnyyaa  uuppaaccaarraa  iittuu,,  ttiiaapp--ttiiaapp  ttaahhuunn..  TTiiddaakk  
aaddaa  llaaiinnnnyyaa..  JJuuggaa  mmeellaakkssaannaakkaann  sshhaallaatt  yyaanngg  lliimmaa  wwaakkttuu  
iittuu,,  iittuu  ssiihh  jjuuggaa  ttuujjuuaannnnyyaa,,  eennggggaa  aaddaa  ssiihh  yyaanngg  llaaiinn..  

  
PPrroosseess  ppeerrbbaannddiinnggaann  ssoocciiaall  ((kkeeuunniikkaann  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  

kkeelloommppookk))  
CCaattaattaann  kkooddee  

--  JJaaddii  kkiittaa  kkee  BBaallii  ttuujjuuaannnnyyaa  ssttuuddii  ttuurr  llaahh,,  hhaannyyaa  ttiiggaa  mmaallaamm,,  
jjaaddii  kkiittaa  jjuuggaa  kkee  hhuuttaann  aaddaatt,,  kkeemmuuddiiaann  kkiittaa  jjuuggaa  mmeelliihhaatt  
aappaa  yyaanngg  aaddaa  ddii  ssaannaa……ttaappii  yyaa  kkuurraanngg  aannuu,,  kkaallaauu  tteerrkkeennaall  
yyaa  tteerrkkeennaall  ttaappii  iinnii……wwiissaattaannyyaa..  KKaallaauu  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  aaddaa  
tteemmppaatt  rruummaahh  mmaannggkkuu,,  kkaallaauu  ddii  ssaannaa  eennggggaakk,,  ddii  tteemmppaatt  
oorraanngg--oorraanngg  bbaannyyaakk  rruummaahh  mmaannggkkuunnyyaa,,  bbuukkaann  tteerroorrggaanniissiirr  
nnaammaannyyaa,,  bbuukkaann  kkhhuussuuss  nnaammaannyyaa..  
  

--  DDuulluu  ppaass  mmaammiikk  kkee  bbaallii,,  yyaa  bbeeggiittuu--bbeeggiittuu  ssaajjaa..  EEnnggggaakk,,  
eennggggaakk  aannuukk  llaahh,,  eennggggaakk  ssaannttuunn,,  eennggaakk  aarriipp  llaahh..  KKiittaa  ddii  
bbaayyaann  iinnii  sseellaalluu  ssaalliinngg  hhoorrmmaattii,,  ddii  ssaannaa  eennggggaakk  ssiihh..  
MMeennaannggnnyyaa  hhaannyyaa  kkeerraajjiinnaann  ttaannggaann,,  bbuuaatt  iinnii  bbuuaatt  iittuu  ppaakkee  
rroottaann,,  ppaakkee  aappaa..  BBaannyyaakk  oorraanngg  lluuaarr  nneeggeerrii  yyaanngg  ddaattaanngg  
aakkhhiirrnnyyaa  llaakkuu  sseemmuuaa..  KKaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  ppaalliinngg--ppaalliinngg  
ssiittuuss--ssiittuuss  ssaajjaa..  TTeerrmmaassuukk  sseeggaarraa  aannaakk,,  rruummaahh  aaddaatt,,  aaiirr  
tteerrjjuunn,,  mmaassjjiidd  kkuunnoo,,  ccuukkuupp  ssuuddaahh..  SSeebbeennaarrnnyyaa  lleebbiihh  
tteerrttaarriikk  ssiihh  ddeennggaann  sseeggaarraa  aannaakk  ddaarriippaaddaa  aannyyaammaann--
aannyyaammaann  mmooddeell  iittuu..    
  

--  JJaaddii  aaggaammaa  iinnii  jjuuggaa  mmeemmppuunnyyaaii  kkeeppeerrccaayyaaaann..  CCoonnttoohhnnyyaa  
aaggaammaa  iissllaamm,,  ttaappii  mmeennggaappaa  kkookk  mmuuhhaammmmaaddiiyyaahh  mmeennggaappaa  
kkookk  iinnii,,  kkee  iinnii..  IIttuu  kkeeppeerrccaayyaaaannnnyyaa  ttaappii  jjaannggaann  ssiihh  kkiittaa  
ttiinnggggaallkkaann  aaggaammaa  kkiittaa  iinnii,,  iissllaamm..  KKeebbaattiinnaann  llaahh,,  
kkeeppeerrccaayyaaaann..  KKiittaa  bbeerraaggaammaa  iinnii  kkaann  llaakkssaannaakkaannllaahh  sseessuuaaii  
ddeennggaann  kkeeppeerrccaayyaaaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ddaann  ttiiddaakk  bboolleehh  ssaalliinngg  
mmeennyyaallaahhkkaann..  

  
--  YYookk  kkee  ssaannaa  ssaajjaa  ssiihh  llaarriinnyyaa..  BBuukkaann  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  

uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  iinnii  hhaannyyaa  uunnttuukk  kkiittaa..  KKaarreennaa  kkiittaa  iittuu  kkaann  
ddiibbeerriikkaann  ttuuggaass,,  aarrttii  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  oolleehh  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  
iittuu  kkiittaa  mmaauu  llaakkssaannaakkaann..  oorraanngg  ttuuaa,,  iittuu  yyaanngg  ddiiaajjaarrkkaann  oolleehh  
oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa,,  aaddaa  yyaanngg  llaannggssuunngg  sseemmbbaahhyyaanngg,,  aaddaa  yyaanngg  
lleewwaatt  ccaarraa  iinnii..  MMaannaa--mmaannaa  ssaajjaa,,  ttaappii  ttuujjuuaannnnyyaa  tteettaapp  
kkeessaannaa  ssaajjaa..    TTuujjuuaann  kkiittaa  sseemmbbaahhyyaanngg  iinnii  jjuuggaa  kkaann  kkiittaa  
mmeemmoohhoonn  kkeesseellaammaattaann..  MMeemmoohhoonn  kkeesseehhaattaann,,  kkiittaa  mmoohhoonn  
aappaa  nnaammaannyyaa  ddiibbeerriikkaann  rreezzeekkii..  KKeekkaayyaaaann  oolleehh  yyaanngg  mmaahhaa  
kkuuaassaa..  DDiibbeerriikkaann  uummuurr  ppaannjjaanngg..  IIttuu  ttuujjuuaannnnyyaa  uuppaaccaarraa  iittuu,,  
ttiiaapp--ttiiaapp  ttaahhuunn..  TTiiddaakk  aaddaa  llaaiinnnnyyaa..  JJuuggaa  mmeellaakkssaannaakkaann  
sshhaallaatt  yyaanngg  lliimmaa  wwaakkttuu  iittuu,,  iittuu  ssiihh  jjuuggaa  ttuujjuuaannnnyyaa,,  eennggggaa  
aaddaa  ssiihh  yyaanngg  llaaiinn..  

--  PPeerrbbaannddiinnggaann  ddeennggaann  bbuuddaayyaa  BBaallii  
mmeenngghhaassiillkkaann  kkeecceennddeerruunnggaann  uunnttuukk    
mmeenniillaaii  kkeelloommppookk  sseennddiirrii  ((iinnggrroouupp))  
lleebbiihh  ppoossiittiiff  ddaarrii  oouuttggrroouupp  
((IINNTTEERRGGRROOUUPP  BBIIAASS))  
  

--  PPeerrbbaannddiinnggaann  ssoossiiaall  ddeennggaann  
mmeenneekkaannkkaann  kkeeppaaddaa  
OOPPTTIIMMAALLIISSAASSII  KKEEUUNNIIKKAANN  

  
--  IIssllaamm  mmeemmiilliikkii  bbaannyyaakk  ttiippee  

kkeeppeerrccaayyaaaann..  WWeettuu  tteelluu  mmeerruuppaakkaann  
ssaallaahh  ssaattuu  bbeennttuukk  kkeeppeerrccaayyaaaann..    

  
--  PPeellaakkssaannaaaann  rriittuuaall  aattaauu  uuppaaccaarraa  aaddaatt  

jjuuggaa  sseebbaaggaaii  ssaarraannaa  iibbaaddaahh  uunnttuukk  
mmeemmoohhoonn  kkeeppaaddaa  AAllllaahh..  

  
--  PPeerrbbaannddiinnggaann  ddeennggaann  oouuttggrroouupp::  

mmeenneekkaannkkaann  aassppeekk  ppeerrssaammaaaann  uunnttuukk  
mmeenniinnggkkaattkkaann  SSEELLFF  EESSTTEEMM  
((ppeerruubbaahhaann  kkrriitteerriiaa  ppeemmbbaannddiinngg))  

 



331133 
 

KKeebbaannggggaaaann  sseebbaaggaaii  IInnggrroouupp  MMoottiivvaassii  uunnttuukk  bbeerrttaahhaann  
sseebbaaggaaii  iinnggrroouupp  

CCaattaattaann  kkooddee  

--  ......mmaakkaannyyaa  kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  iinnii  kkiittaa  mmaassiihh  kkuuaatt  aaddaattnnyyaa,,  
kkaallaauu  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn  ssuuddaahh  nnggggaakk  aaddaa  
  

--  KKaarreennaa  mmeemmaanngg  tteemmuuaann,,  jjaaddii  kkiittaa  mmeerraassaa  bbaannggggaa  kkaarreennaa  
mmeemmaanngg  tteemmuuaann  ddaann  ttiiddaakk  kkiittaa  ttiinnggggaallkkaann..  BBaaggaaiimmaannaa  
ppeenneerriimmaaaann  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  dduulluu  iittuu  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..  JJaannggaann  
mmeennyyiimmppaanngg,,  kkaallaauu  kkiittaa  mmeennyyiimmppaanngg  aattaauu  ttiiddaakk  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann  kkiittaa  yyaanngg  aakkaann  mmeennddaappaattkkaann  sseessuuaattuu  yyaanngg  ttiiddaakk  
kkiittaa  iinnggiinnkkaann..  KKaallaauu  oorraanngg  lluuaarr  kkaann  hhaannyyaa  iikkuutt  ppeemmeerriinnttaahh,,  
ttaappii  kkiittaa  ddiissiinnii  llaakkssaannaakkaann  jjuuggaa  sseeccaarraa  aaddaatt  lleebbaarraann  iidduull  
ffiittrrii  iinnii..  DDaann  jjaannggaann  tteemmuuaann  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  iittuu  ttiiddaakk  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann  kkaann  kkuurraanngg  bbaagguuss..  PPuunnyyaa  bbeenncciinnggaahh,,  ppuunnyyaa  
mmaassjjiidd  kkuunnoo,,  ppuunnyyaa  sseemmuuaannyyaa,,  iittuu  aappaa  gguunnaannyyaa  kkaallaauu  kkiittaa  
ttiinnggggaallkkaann..  CCoonnttoohh  LLoommbbookk  tteennggaahh  ddaann  LLoommbbookk  ttiimmuurr  iittuu  
ttiiddaakk  ddiillaakkssaannaakkaann  llaaggii  aakkhhiirrnnyyaa  kkaann  sseemmuuaannyyaa  hhaannccuurr..    

  
--  KKaarreennaa  iinnii  kkaann  mmeemmaanngg  ssuuddaahh  mmeennjjaaddii  bbaaggiiaann  kkiittaa..  

mmeemmaanngg  iinnii  llaahh  yyaanngg  tteellaahh  ddiibbeerriikkaann  oolleehh  yyaanngg  mmaahhaa  
kkuuaassaa..  DDii  ddaallaamm  hhiidduupp  llaakkssaannaakkaann  llaahh  uuppaaccaarraa  iinnii  uuppaaccaarraa  
iinnii,,  hhaarruuss  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..  KKaallaauu  uuppaaccaarraa  iinnii  aaggaammaa  yyaanngg  
ddooaa..  TTiiaapp--ttiiaapp  uuppaaccaarraa  iinnii  ddooaannyyaa  bbeeddaa..  IIttuu  ssuuddaahh  ddiiaattuurr..  

--  SSuubbjjeekk  bbaannggggaa  kkaarreennaa  BBaayyaann  mmaassiihh  
mmeemmppeerr--ttaahhaannkkaann  aaddaatt  ((bbuuddaayyaa  
llookkaall))  ddaarriippaaddaa  ddaaeerraahh  llaaiinn  
  

--  SSuubbjjeekk  mmeerraassaa  bbaannggggaa  sseebbaaggaaii  
aannggggoottaa  iinnggrroouupp  ddaann  mmeerraassaa  mmeennjjaaddii  
bbaaggiiaann  iinnggrroouupp  

  
--  MMoottiivvaassii  ssuubbjjeekk  uunnttuukk  bbeerrttaahhaann  

sseebbaaggaaii  iinnggrroouupp  kkaarreennaa  ffaakkttoorr  
kkeeyyaakkiinnaann  bbaahhwwaa  bbeennttuukk  
ppeellaakkssaannaaaann  aaggaammaa  mmeemmaanngg  
sseehhaarruussnnyyaa  sseeppeerrttii  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  
ppeennggaannuutt  wweettuu  tteelluu  

  
IInnggrroouupp  ffaavvoottiissiimm  ddaann  OOuuttggrroouupp  ddeerrooggaattiioonn  CCaattaattaann  kkooddee  

--  KKaallaauu  oorraanngg--oorraanngg  iinnii  nnggggaakk  ttaahhuu  ssiihh  ddooaa  yyaanngg  
sseebbeennaarrnnyyaa,,  hhaannyyaa  ddooaa--ddooaa  sseellaammeett  ddaann  llaaiinn--llaaiinn  iittuu  yyaanngg  
ddiibbaaccaa..  KKaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  mmeemmaanngg  ssuuddaahh  ddiibbeerriikkaann  
ppeettuunnjjuukk  kkaallaauu  iinnii  ddooaannyyaa  yyaanngg  ddiibbaaccaa  
  

--  LLeebbiihh  ttaauu  ssiihh  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  ddaarriippaaddaa  ddiitteemmppaatt  llaaiinn..  AAddaa  
ppeennggiilliinngg--nnggiilliinngg,,  iittuu  sseebbaaggaaii  ppeennggiilliinngg--iilliinngg  aattaauu  wwaassiiaatt  
llaahh,,  sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  ppeerriinnggaattaann  ssuuppaayyaa  jjaannggaann  ssaammppaaii  tteerrjjaaddii  
aappaa--aappaa  ppaaddaa  bbuullaann  ppuuaassaa..  
  

--  KKiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii  mmeemmaanngg  mmeennddaappaatt  aannuu,,  yyaanngg  bbaaiikk--bbaaiikk  
llaahh......  ddaarriippaaddaa  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn..  KKaallaauu  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn  eennggggaakk  
mmaauu  ttaauu  ssiihh,,  bbaahhwwaa  ppuuaassaa,,  eennggggaakk  mmaauu  ttaauu  ssiihh..  TTiiddaakk  
bbeerriillmmuu,,  ttiiddaakk  ppuunnyyaa  aaddaatt,,  ttiiddaakk    ttaauu  aaddaatt  llaahh..  
  

--  SSeebbeennaarrnnyyaa  sseemmuuaa  kkaallaauu  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii  ssuuddaahh  ppuunnyyaa  
ppeennggiilliinngg--nngglliinngg  ssuuddaahh  ppuunnyyaa  hhaakk  ddaann  kkeewwaajjiibbaann  ddii  dduunniiaa  
uunnttuukk  sseellaammeettkkaann  dduunniiaa..  JJaaddii  kkiittaa  sseellaammeettkkaann  ddii  bbaawwaahh  
kkoolloomm  llaannggiitt  iinnii,,  bbaayyaann  tteemmppaattnnyyaa..  SSeeppeerrttii  mmiissaallnnyyaa  
ddeennggaann  kkaarraannggbbaajjoo  mmeesskkiippuunn  sseeddaanngg  ttiiddaakk  aannuu,,  ddeennggaann  
lloollooaann  jjuuggaa,,  bbaayyaann  jjuuggaa,,  ppaassttii  tteerrjjaaddii  hhaall--hhaall  yyaanngg  ttiiddaakk  
ddiiiinnggiinnkkaann..  TTaappii  kkaallaauu  bbaayyaann  aammaann  dduunniiaa  aammaann……......  

  
--  OOlleehh  kkaarreennaa  oorraanngg  LLoommbbookk  TTeennggaahh  lluuppaa  ddeennggaann  sseejjaarraahh,,  

lluuppaa  ddeennggaann  bbuuddaayyaa--bbuuddaayyaa,,  bbaannyyaakk  mmaaccaamm  mmaalliinngg,,  
ppeerraammppookkaann  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa..  

KKeecceennddeerruunnggaann  uunnttuukk  mmeenniillaaii  
iinnggrroouupp  lleebbiihh  ppoossiittiiff  ddaarriippaaddaa  
oouuttggrroouupp  ::  

--  SSuubbjjeekk  mmeennggaannggggaapp  bbaahhwwaa  BBaayyaann  
((iinnggrroouupp))  mmeemmppuunnyyaaii  kkeewwaajjiibbaann  
uunnttuukk  mmeennyyeellaammaattkkaann  dduunniiaa  
ddeennggaann  kkaattaa  llaaiinn  jjiikkaa  BBaayyaann  aammaann  
mmaakkaa  dduunniiaa  jjuuggaa  aammaann  
  

--  SSuubbjjeekk  mmeennggaannggggaapp  bbaahhwwaa  
oottggrroouupp  ((ddaaeerraahh--ddaaeerraahh  llaaiinn))  ssuuddaahh  
mmeelluuppaakkaann  bbuuddaayyaa  llookkaall    
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IInnggrroouupp  BBiiaass  CCaattaattaann  kkooddee  
--  ......nnaammaannyyaa  bbuuddaayyaa,,  aaddaatt  iissttiiaaddaatt……kkaallaauu  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  

bbaaggaaiimmaannaappuunn  ccaarraannyyaa  kkiittaa  ttiiddaakk  ttiinnggggaallkkaann  sseebbaabb  iittuu  
sseejjaarraahh  ddaann  mmeemmaanngg  iittuullaahh  ddiiwwaajjiibbkkaann  kkiittaa  aaddaakkaann  
  

--  ....iinnii  ppeennggiilliinngg--nnggiilliinngg  oorraanngg  ttuuaa..  JJaaddii  ttiiddaakk  bboolleehh  kkiittaa  
ttiinnggggaallkkaann..  TTuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaann  kkiittaa  oorraanngg  bbaayyaann..  

  
--  UUppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  ddii  bbaayyaann  iinnii,,  ttuujjuuaannnnyyaa  

bbuukkaann  uunnttuukk  yyaanngg  ddii  bbaayyaann  ssaajjaa,,  ttaappii  kkeesseelluurruuhhaann,,  hhaannyyaa  
ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  ddii  bbaayyaann..  

  
--  DDaann  sseemmuuaa  kkeejjaaddiiaann--kkeejjaaddiiaann  kkiittaa  uuppaaccaarraakkaann  ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  

kkee  bbaayyaann,,  yyaanngg  ddaarrii  ttiimmuurr  kkeemmbbaallii  kkee  ttiimmuurr,,  ddaattaanngg  ddaarrii  
bbaarraatt  kkeemmbbaallii  kkee  bbaarraatt,,  kkeejjaaddiiaann  aappaappuunn,,  ppeennyyaakkiitt  aappaappuunn..  

  
--  TTeettaapp  ddiippeerrttaahhaannkkaann,,  kkaallaauu  ttiiddaakk  kkiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann  aakkaann  

jjaaddii  aappaa  dduunniiaa  iinnii..  UUppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  iinnii  kkaann  uunnttuukk  kkiittaa  ddii  
dduunniiaa  iinnii  jjaaddii  ttiiddaakk  hhaannyyaa  ddii  bbaayyaann  ssaajjaa,,  uuppaaccaarraa  nnggaajjii  
mmaakkaamm  jjuuggaa  uunnttuukk  sseemmuuaa  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  aaddaa  ttaappii  hhaannyyaa  
ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  ssaajjaa  ddii  bbaayyaann..  MMaakkaannyyaa  ddii  BBaayyaann  iinnii  
sseebbaaggaaii  ppuussaattnnyyaa..  JJaaddii  bbaaggaaiimmaannaappuunn  hhaarruuss  tteettaapp  
ddiippeerrttaahhaannkkaann,,  kkaarreennaa  iittuu  kkaann  sseejjaarraahh  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa,,  kkiittaa  
yyaanngg  mmeellaakkssaannaakkaann,,  kkaallaauu  kkiittaa  ttiiddaakk  llaakkssaannaakkaann  nnaannttii  
aakkhhiirrnnyyaa  kkiittaa  kkeennaa  ttuullaahh  mmaannuuhh,,  mmaauu  ttiiddaakk  mmaauu  tteettaapp  hhaarruuss  
kkiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann..  KKaarreennaa  ddaarrii  dduulluu  kkiittaa  ssuuddaahh  ddiibbeerriikkaann  llaahh  
hhaakk  ddaann  kkeewwaajjiibbaann  oolleehh  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  uunnttuukk  
mmeellaakkssaannaakkaannnnyyaa..  KKaallaauu  ttiiddaakk  kkiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann  kkiittaa  iinnii  
ppaassttii  hhaannccuurr,,  

  
--  MMeennuurruutt  oorraanngg  ttuuaa  jjuussttrruu  ddiissiinniillaahh  mmeekkkkaahh  iittuu..  TTiittii  mmaass  

ppeenngghhuulluu  iittuu  mmaakkaammnnyyaa  nnaabbii  MMuuhhaammmmaadd..  YYaanngg  ttiinnggggii  iittuu  
mmaakkaammnnyyaa  sseellaannddiirr..  KKaallaauu  yyaanngg  bbeessaarr  iittuu  kkaann  mmaakkaammnnyyaa  
jjeenngg  rraannaa..  IIttuu  llaahh  ddii  bbaayyaann  

  
--  MMaakkaannyyaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  ddiinnaammaakkaann  ppeettuunngg  bbaayyaann..  IIttuu  

nnaammaannyyaa  aaddaallaahh  ppeettuunnjjuukk..  OOrraanngg  ttuuaa  dduulluu  mmeennyyeebbuuttnnyyaa  
ddiissiinnii  llaahh  mmeekkkkaahh  ttuulleenn..  KKaarreennaa  ddii  ssiinnii  sseemmuuaa  ppuussttaakkaa--
ppuussttaakkaa  aaddaa  ddiissiinnii..  AAbbdduull  mmuuttaalliibb  aaddaa  mmaakkaammnnyyaa  ddii  ssiinnii..  
IIttuu  aappaannyyaa  kkaakkeekknnyyaa  nnaabbii  MMuuhhaammmmaadd  iittuu..  NNaabbii  
MMuuhhaammmmaadd  jjuuggaa  ppuunnyyaa  nnaammaa  llaaiinn  iittuu,,  ttaappii  iittuu  
ddiirraahhaassiiaakkaann..  TTeerruuss  mmaakkaamm  yyaanngg  ttiinnggggii  iittuu  mmaakkaamm  
kkaakkeekknnyyaa  nnaabbii  MMuuhhaammmmaadd..  

--  SSuubbjjeekk  mmeeyyaakkiinnii  rriittuuaall  aattaauu  uuppaaccaarraa  
aaddaatt  mmeerruuppaakkaann  kkeewwaajjiibbaann  yyaanngg  
hhaarruuss  ddiillaakkssaannaakkaann  sseebbaaggaaii  
ppeennggiilliinngg--nnggiilliinngg  yyaanngg  ttiiddaakk  bboolleehh  
ddiittiinnggggaallkkaann..  JJiikkaa  ddiittiinnggggaallkkaann  mmaakkaa  
aakkaann  mmeennddaappaatt  ssaannkkssii  ssuupprraannaattuurraall  
yyaanngg  ddiisseebbuutt  ttuullaahh  mmaannuuhh//kkeebbeennddoonn  
  

--  RRiittuuaall  yyaanngg  ddiillaakkssaannaakkaann  ddii  BBaayyaann  
ttiiddaakk  hhaannyyaa  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  oorraanngg  
BBaayyaann  ssaajjaa  tteettaappii  uunnttuukk  kkeesseellaammaattaann  
mmaassyyaarraakkaatt  ddiilluuaarr  BBaayyaann  ((oouuttggrroouupp))  

  
--  KKeeyyaakkiinnaann  bbaahhwwaa  ddii  BBaayyaann  llaahh  

MMeekkkkaahh  bbeerraaddaa  

  
IInntteerraakkssii  SSoossiiaall  CCaattaattaann  kkooddee  

--  YYookk  kkiittaa  jjuuggaa  sseennaanngg  ssiihh,,  bbaannyyaakk  yyaanngg  ttiinnggggaall  ddiissiinnii,,  jjaaddii  
ttaannaahh  ddiissiinnii  ttiiddaakk  bbaannyyaakk  yyaanngg  kkoossoonngg  kkaarreennaa  ttiiddaakk  aaddaa  
gguunnaannyyaa..  CCuummaa  kkiittaa  ssaayyaannggkkaann  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  kkee  bbaayyaann  iittuu  
aajjaa..  MMeerreekkaa  ddaattaanngg  uunnttuukk  bbeerruussaahhaa,,  bbeerrttaannii  ddaann  
sseebbaaggaaiinnyyaa,,  kkookk  ttiiddaakk  ddaattaanngg  kkee  bbaayyaann..  
  

--  KKaarreennaa  bbaannyyaakknnyyaa  oorraanngg--oorraanngg,,  ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  iinnii,,  
aakkhhiirrnnyyaa,,  mmiissaallnnyyaa  ddii  AAnnyyaarr,,  aannyyaarr  iinnii  kkaann  ssaammaa  ddeennggaann  
kkiittaa  ddii  bbaayyaann,,  ppuunnyyaa  mmaassjjiidd  kkuunnoo,,  ppeenngghhuulluu,,  lleebbee  kkeettiibb,,  

--  HHuubbuunnggaann  ssuubbjjeekk  ddeennggaann  oouuttggrroouupp  
sseeccaarraa  uummuumm  ccuukkuupp  bbaagguuss..  SSuubbjjeekk  
mmeerraassaa  sseennaanngg  jjiikkaa  bbaannyyaakk  ppeennddaattaanngg  
yyaanngg  ttiinnggggaall  ddii  BBaayyaann  
  

--  DDii  ssaattuu  ssiissii  ssuubbjjeekk  mmeerraassaa  pprriihhaattiinn  
kkaarreennaa  aaddaatt  ddiimmaarrggiinnaallkkaann  ddaann  
oouuttggrroouupp  jjaarraanngg  mmaauu  bbeerriinntteerraakkssii  
ddeennggaann  iinnggrroouupp  
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mmuuddiimm,,  ttaappii  kkaarreennaa  aakkhhiirrnnyyaa  bbaannyyaakk  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  
ddaattaanngg,,  aakkhhiirrnnyyaa  aaddaatt  iinnii  ddiissaallaahhkkaann..  

  
--  YYookk  kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  iinnii  bbaagguuss  ssiihh  kkiittaa..  ttaappii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  

mmaassuukk  bbaayyaann  iinnii  eennggggaakk  bbeerraannii..  TTaakkuutt  kkaarreennaa  ttiiddaakk  ttaahhuu  
ttaattaa  tteerrttiibb,,  ttiiddaakk  ttaahhuu  bbaahhaassaa..  YYookk  ttiiddaakk  aappaa--aappaa  kkiittaa  ssaammaa--
ssaammaa  uummaatt  iissllaamm  yyaa  ddaattaanngg  aajjaa..  YYookk  iinnii  ddaassaann  lleennddaanngg  
ssuuddaahh  bbeerraappaa  ttaahhuunn  iittuu,,  mmaannaa  ppeerrnnaahh  kkee  BBaayyaann,,  llookkookk  aauurr  
jjuuggaa..  KKaallaauu  oorraanngg--oorraanngg  bbaayyaann  bbeelleeqq  iinnii  kkaann  kkeessaannaa  
kkeemmaarrii..  IInnii  jjuuggaa  tteerrmmaassuukk  kkaarraannggbbaajjoo,,  ttaannppaa  aaddaa  uuppaaccaarraa--
uuppaaccaarraa  eennggggaakk  ppeerrnnaahh  jjuuggaa  mmaassuukk  bbaayyaann..  YYaanngg  kkiittaa  
bbiinngguunnggkkaann  sseebbeennaarrnnyyaa  kkaann  hhaarruuss  kkiittaa  ssaalliinngg  ddeekkaattii..  
LLoollooaann  jjuuggaa  kkaann  hhuubbuunnggaann  lloollaann  ddeennggaann  bbaayyaann  kkaann  bbaagguuss  
sseekkaallii..  

  
--  KKiittaa  jjuuggaa  bbaahhaassaa  jjuuggaa  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  bbeeddaa..  PPeerraattuurraann--

ppeerraattuurraann  kkiittaa  jjuuggaa  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  bbeeddaa..  BBaahhaassaannyyaa  kkiittaa  jjuuggaa  
bbiiaassaa--bbiiaassaa  ssaajjaa..  

  
--  YYookk  mmaallaahh  sseenneenngg  ssiihh  kkaallaauu  ssaammaa  mmaammiikk..  MMaallaahhaann  kkaallaauu  

kkiittaa  lliiwwaatt  ddii  ssuurruuhh  ssiihh  mmaammppiirr..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  mmaammiikk  
dduudduukk,,  nnggooppii  ssaammaa--ssaammaa  jjuuggaa..  BBaagguuss  ssiihh..  

  
--  HHuubbuunnggaann  ssuubbjjeekk  ddeennggaann  iinnggrroouupp  

jjuuggaa  ccuukkuupp  bbaagguuss  

  
LLooyyaalliittaass  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk  CCaattaattaann  kkooddee  

--  TTeekkaannaann  yyaanngg  kkiittaa  rraassaakkaann  CCuummaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  mmuulluudd  iittuu  
yyaanngg  ppeerrnnaahh  ddiillaarraanngg..  MMaammiikk  kkeessaannaa  ssii  kkee  ppoollrreess  
mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  iinnii  bbuuddaayyaa  bbuukkaann  aaggaammaa,,  jjaaddii  hhaarruuss  
kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..  IInnii  aaddaallaahh  wwaarriissaann  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa..  

LLooyyaalliittaass  yyaanngg  mmuunnccuull  sseebbaaggaaii  iinnggrroouupp  

  
IInntteerrpprreettaassii  wweettuu  tteelllluu  CCaattaattaann  kkooddee  

--  KKaallaauu  wweettuu  tteelluu  iittuu  aassaall  uussuull,,  kkaallaauu  ppeemmaahhaammaann  
mmaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann  mmeennggeennaaii  wweettuu  tteelluu  iittuu  bbaannyyaakk,,  ppeerrttaammaa  
llaahhiirr  ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurr,,  bbeerrtteelluurr,,  bbeerraannaakk,,  ddaann  ttuummbbuuhh..  
KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  aaddaa  jjuuggaa……aaddaatt  hhiidduupp  ttoolloonngg  mmeennoolloonngg,,  
aaddaatt  mmaattii  jjeenngguukk  mmeennjjeenngguukk,,  aaddaatt  dduunniiaa  bbaallaass--mmeemmbbaallaass..  
KKaallaauu  yyaanngg  llaaiinnnnyyaa,,  wweettuu  tteelluu  iittuu  kkiittaa  aarrttiikkaann  mmaannuussiiaa  iinnii  
llaahhiirr  ddaarrii  ttiiggaa,,  ddaarrii  ssiiaappaa……IIbbuu,,  BBaappaakk,,  TTuuhhaann..  
  

--  TTuuhhaann  mmeemmbbeerriikkaann  kkiittaa  lliimmaa  mmaaccaamm,,  aappaa  iittuu  yyaanngg  
ddiibbeerriikkaann  lliimmaa  mmaaccaamm,,  yyaanngg  kkiittaa  ttaauu  bbeerrppiikkiirr,,  kkeemmuuddiiaann  
bbeerrssuuaarraa,,  iinnii  kkaann  ddaarrii  TTuuhhaann..  KKeemmuuddiiaann  ddaarrii  bbaappaakk  eemmppaatt  
mmaaccaamm,,  ddaann  ddaarrii  iibbuu  eemmppaatt  mmaaccaamm..  IIttuu  ttiiddaakk  bboolleehh  
ddiijjeellaasskkaann  yyaanngg  eemmppaatt  mmaaccaamm……aappaa  kkiirraa--kkiirraa  yyaanngg  eemmppaatt  
mmaaccaamm..  KKaallaauu  ddaarrii  iibbuu  mmiissaallnnyyaa  kkuulliitt,,  ddaarrii  bbaappaakk  aappaa,,  
ttuullaanngg……ttuuhhaann  aappaa……iittuu  ttiiddaakk  bboolleehh  kkiittaa  iinnii,,  hhaarruuss  bbeellaajjaarr  
sseennddiirrii……ttaappii  kkaann  ssuuddaahh  ttaauu  jjuuggaa,,  ttuuhhaann  mmeemmbbeerriikkaann  kkiittaa  
lliimmaa  mmaaccaamm,,  bbaappaakk  mmeemmbbeerriikkaann  kkiittaa  eemmppaatt  mmaaccaamm,,  iibbuu  
mmeemmbbeerriikkaann  kkiittaa  eemmppaatt  mmaaccaamm,,  jjaaddii  ssiiffaatt  kkeettiiggaa  bbeellaass,,  
ssiiffaatt  kkeettiiggaabbeellaass..  

  
--  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  iittuu  ssiiffaatt  ttiiggaabbeellaass..  DDaann  sseemmuuaa  kkiittaa  aaddaa  ddii  

wwaaddaahh  ssiiffaatt  kkeettiiggaa  bbeellaass  iinnii..  DDaann  iinniillaahh  yyaanngg  sseellaalluu  ddiiccaarrii,,  
sseellaalluu  mmaauu  ddiippeellaajjaarrii  oolleehh  ppaarraa  aalliimm  uullaammaa..  KKiittaa  mmaannuussiiaa  

--  WWeettttuu  tteelluu  mmeennggaaccuu  kkeeppaaddaa  aassaall  uussuull  
mmaakkhhlluukk  hhiidduupp  yyaaiittuu  ddaarrii  bbeerrtteelluurr,,  
bbeerraannaakk,,  ddaann  ttuummbbuuhh  
  
  
  

--  WWeettttuu  tteellaauu  jjuuggaa  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  
aattuurraann  aattaauu  nnoorrmmaa--nnoorrmmaa  ddaallaamm  
kkeehhiidduuppaann  mmaannuussiiaa  yyaaiittuu  aaddaatt  hhiidduupp  
ttoolloonngg  mmeennoolloonngg,,  aaddaatt  mmaattii  jjeenngguukk  
mmeennjjeenngguukk,,  aaddaatt  dduunniiaa  bbaallaass  
mmeemmbbaallaass  

  
  
  

--  WWeettttuu  tteelluu  jjuuggaa  mmeennjjeellaasskkaann  
kkeebbeerraaddaaaann  mmaannuussiiaa  yyaanngg  ddiitteennttuukkaann  
oolleehh  kkeebbeerraaddaaaann  ttiiggaa  uunnssuurr  yyaaiittuu  IIbbuu,,  
BBaappaakk,,  TTuuhhaann..  
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iinnii  llaahhiirr  ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurr,,  iinnii  iinnii  iinnii,,  hhaannyyaa  yyaanngg  bboolleehh  kkiittaa  
bbuukkaa,,  bbeerrtteelluurr,,  bbeerraannaakk,,  ddaann  ttuummbbuuhh..  IIttuullaahh  yyaanngg  
mmeelleennggkkaappii  dduunniiaa,,  bbeerrtteelluurr  iittuu  aayyaamm,,  ttuummbbuuhh  iittuu  ppoohhoonn,,  
tteettuummbbuuhhaann,,  bbeerraannaakk  jjuuggaa  kkiittaa  mmaannuussiiaa,,  mmaakkaannyyaa  kkiittaa  llaahhiirr  
ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurr..  JJaaddii  tteerrmmaassuukk,,  ssiiaappaa  ssaajjaa  kkaallaauu  BBaayyaann  iittuu,,  
mmeettuu  tteelluu  llaahhiirr  ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurr,,  bbeerraarrttii  iissii  ddaarrii  dduunniiaa  iinnii  
tteerrddiirrii  ttiiggaa,,  bbeerrtteelluurr,,  bbeerraannaakk,,  ddaann  ttuummbbuuhh,,  kkaallaauu  ttuummbbuuhh  
sseeppeerrttii  rruummppuutt,,  ttaannaammaann..  BBeerrtteelluurr  sseeppeerrttii  aayyaamm  ddaann  
sseebbaaggaaiinnyyaa,,  kkaallaauu  bbeerraannaakk……bbaannyyaakk  jjuuggaa  yyaanngg  bbeerraannaakk,,  
bbeerraarrttii  kkiittaa  iinnii  ddiilleennggkkaappii  ddeennggaann  ttiiggaa  uunnssuurr..  

  
--  WWeettttuu  tteelluu  iittuu  kkaann  bbeerraarrttii  aassaall  ddaarrii  ttiiggaa,,  sseemmuuaa  uummaatt  

mmaannuussiiaa  iinnii  bbeerraassaall  ddaarrii  ttiiggaa..  TTuuhhaann,,  iibbuu  ddaann  bbaappaakk..  KKaallaauu  
ttiiddaakk  aaddaa  iittuu  mmaassaakk  kkiittaa  jjaaddii  mmaannuussiiaa..  TTuuhhaann  mmeemmbbeerrii  kkiittaa  
lliimmaa  mmaaccaamm,,  yyaanngg  bbeerrssuuaarraa  iinnii  aaddaallaahh  ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann,,  
iibbuu  kkiittaa  eemmppaatt  mmaaccaamm,,  bbaappaakk  kkiittaa  eemmppaatt  mmaaccaamm..  IIttuu  mmaassaakk  
mmeerreekkaa  ttaauu,,  oolleehh  kkaarreennaa  iittuu  llaannggssuunngg  ssaajjaa  ddaattaanngg  kkee  bbaayyaann,,  
bbeellaajjaarr..  JJaaddii  kkuurraanngg  bbaagguuss  iittuu  ppeennaammaaaann  wwaakkttuu  ttiiggaa,,  kkaallaauu  
kkiittaa  ssuuddaahh  iissllaamm,,  yyaanngg  lliimmaa  iittuu  kkaann  kkeewwaajjiibbaann  kkiittaa..  iittuu  
ddiikkiirraa  aaggaammaa,,  sseebbeennaarrnnyyaa  wweettttuu  tteelluu,,  iittuu  kkaann  ffaallssaaffaahh  
kkeehhiidduuppaann..  MMaakkaannyyaa  bbaannyyaakk  yyaanngg  ddaattaanngg  kkeessiinnii  kkaarreennaa  
tteerrttaarriikk  oolleehh  iittuu..  

  
--  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuullaahh,,  mmaakkaa  ppaarraa  wwaallii  mmeennggaajjaarrkkaann  kkiittaa  

mmaannuussiiaa  iinnii  ddiilleennggkkaappii  ddeennggaann  ssiiffaatt  ttiiggaabbeellaass  ddaann  
aannggkkaannyyaa,,  aannggkkaa  SSeemmbbiillaann..  SSiiffaatt  ttiiggaabbeellaass  iinnii  kkaarreennaa  ttuuhhaann  
iittuu  mmeemmbbeerriikkaann  kkeeppaaddaa  kkiittaa  mmaannuussiiaa  iinnii  iinnii..  JJaaddii  yyaanngg  kkiittaa  
sseemmbbaahh  ssiiaappaa……  KKaann  ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann  ssuuddaahh  aaddaa,,  jjaaddii  kkiittaa  
iinnii  mmeennyyeemmbbaahh,,  bbeerrsseemmbbaahhyyaanngg  mmeennyyeellaammaattkkaann  ddiirrii  
kkaarreennaa  ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann  kkaann  ssuuddaahh  aaddaa..  JJaaddii  ssiiaappaa  yyaanngg  
kkiittaa  sseemmbbaahh,,  kkaarreennaa  aaddaa  ssaammaa  kkiittaa..  

  
--  JJaaddii  kkiittaa  mmeemmbbeerrssiihhkkaann  ddiirrii  kkiittaa  sseennddiirrii  dduulluu,,  kkiittaa  bbeerrddooaa  

bbaaggaaiimmaannaa  uussaahhaa  kkiittaa  sseennddiirrii..  KKiittaa  kkaayyaa  jjuussttrruu  kkaarreennaa  kkiittaa  
sseennddiirrii,,  kkiittaa  kkaayyaa  kkaarreennaa  kkiittaa,,  kkiittaa  bbeellaajjaarr  iinnii  kkaarreennaa  kkiittaa  
sseennddiirrii,,  kkaarreennaa  ttuuhhaann  ttiiddaakk  ttuummppaahh  ddaarrii  ddiirrii  kkiittaa..  
PPeemmbbeerriiaannnnyyaa  ssuuddaahh  aaddaa  ppaaddaa  kkiittaa..  IIttuu  llaahh  kkaallaauu  ppaarraa  wwaallii  
dduulluu..  JJaaddii  ddiimmaannaa  ttuuhhaann,,  eennggggaa  aaddaa  ddiimmaannaa--mmaannaa..    JJaaddii  iinnii  
llaahh,,  yyaanngg  bbeerrppiikkiirr,,  ppeemmbbeerriiaann  jjuuggaa,,  yyaanngg  bbeerrbbiiccaarraa  
ppeemmbbeerriiaann  jjuuggaa..  EEnnddaakk  bboolleehh  kkiittaa  bbuukkaa,,  tteerrmmaassuukk  wwuujjuudd  
AAllllaahh,,  rraahhaassiiaa  ttuuhhaann..  

  
  

--  55  mmaaccaamm  iinnddeerraa  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  
bbeennttuukk  ppeemmbbeerriiaann  TTuuhhaann  sseehhiinnggggaa  
mmaannuussiiaa  mmaammppuu  bbeerrppiikkiirr  ddaann  
bbeerrbbiiccaarraa,,  iibbuu  ddaann  bbaappaakk  mmeemmbbeerriikkaann  
mmaassiinngg--mmaassiinngg  44  mmaaccaamm  yyaanngg  
tteerrmmiinnii--ffeessttaassiikkaann  ddaallaamm  wwaaddaahh  aattaauu  
ttuubbuuhh  mmaannuussiiaa  ddaann  mmeerruuppaakkaann  wwuujjuudd  
AAllllaahh  ((AANNTTRROOPPOOMMOORRFFIISSMMEE))  
  
  

--  KKeesseemmuuaa  iittuu  tteerrmmaanniiffeessttaassiikkaann  ddaallaamm  
ddiirrii  mmaannuussiiaa  ddaann  tteerraannggkkuumm  ddaallaamm  
SSIIFFAATT  1133  
  

--  KKaarreennaa  sseemmuuaa  ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann  ssuuddaahh  
aaddaa  ppaaddaa  ddiirrii  mmaannuussiiaa,,  sseeyyooggyyaannyyaa  llaahh  
mmaannuussiiaa  mmeennggkkaajjii  bbaahhkkaann  
mmeennyyeemmbbaahh  ddiirriinnyyaa  ((PPEENNYYAATTUUAANN  
DDIIRRII  DDEENNGGAANN  TTUUHHAANN))  

  
KKeeuunniikkaann--kkeeuunniikkaann  iinnggrroouupp  CCaattaattaann  kkooddee  

--  OO  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt……ppeerrttaammaa  PPeemmaannggkkuu  BBaayyaann  AAgguunngg,,  
kkeedduuaa  PPeemmeekkeell  BBeelleeqq  BBaayyaann  TTiimmuurr,,  PPeemmeekkeell  BBeelleeqq  BBaayyaann  
BBaarraatt,,  PPeemmeekkeell  BBeelleeqq  LLoollooaann,,  PPeemmeekkeell  BBeelleeqq  KKaarraannggbbaajjoo,,  
PPeemmeekkeell  BBeelleeqq  KKaarraannggssaallaahh,,  kkeemmuuddiiaann  DDeemmaanngg  DDeemmuunngg  
NNyyaakkaa  RRaannggggaa,,  kkaakkii  ttaannggaann  ddaarriippaaddaa  ppiimmppiinnaann--ppiimmppiinnaann  
iinnii..  KKaalluu  ppeennggiikkuuttnnyyaa……NNyyaakkaa  RRaannggggaa,,  aaddaa  jjuuggaa  TTooaaqq  
TTuurruunn  NNyyaakkaa  RRaannggggaa..  
  

--  AAggaammaa,,  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  ddiiaa  mmaassuukknnyyaa……  ppeerrttaammaa  
PPeenngguulluu,,  kkiirraa--kkiirraa  mmeemmppuunnyyaaii  kkuurraanngg  lleebbiihh  2200--aann  kkiiaayyii  
ssaannttrrii  ((ppeennggiikkuutt)),,  kkeemmuuddiiaann  LLeebbee  kkiirraa--kkiirraa  mmeemmppuunnyyaaii  1155--

--  KKiiaayyii  ddaann  ttookkoohh  aaddaatt  mmeennjjaaddii  
rreepprreesseennttaassii  aaggaammaa  ddaann  aaddaatt    
  

--  BBaayyaann  BBeelleeqq  mmeennjjaaddii  SSIIMMBBOOLL  
aaggaammaa  ddaann  aaddaatt..  BBaayyaann  ttiimmuurr  kkhhuussuuss  
mmeellaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  ssaarreeaatt  
((GGAAMMAA))  sseeddaannggkkaann  BBaayyaabb  BBaarraatt  
uuppaaccaarraa  aaddaatt  aattaauu  dduunniiaa  ((LLUUIIRR  
GGAAMMAA))  
  

--  JJuummllaa  kkeelliilliinngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ddaassttaarr  
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aann  kkiiaayyii  ssaattrrii,,  kkeettiibb  mmeemmppuunnyyaaii  kkiirraa--kkiirraa  55  ssaammppaaii  66  oorraanngg  
kkiiaayyii  ssaannttrrii……ssaammaa  ddeennggaann  MMooddiinn  jjuuggaa  mmeemmppuuyyaaii  ppeennggiikkuutt  
kkuurraanngg  lleebbiihh  55  ssaammppaaii  66  oorraanngg  kkiiaayyii  ssaannttrrii..  JJaaddii  jjuummllaahhnnyyaa  
lleebbiihh  llaahh  eemmppaatt  ppuulluuhhaann  oorraanngg..  
  

--  kkaarreennaa  bbaayyaann  ttiimmuurr  iinnii  mmeellaakkssaakkaann  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  
aaggaammaa,,  aakkhheerraatt  kkaallaauu  bbaayyaann  bbaarraatt……  uuppaaccaarraa  dduunniiaa..  KKiittaa  
bbaayyaann  ttiimmuurr  iinnii  mmeellaammbbaannggkkaann  ssoorrggaa,,  mmaakkaannyyaa  ddiibbeerriikkaann  
bbaajjuu  ppuuttiihh,,  kkaaiinn  ppuuttiihh,,  ddaann  ssaappuuqq  kkaagguunnggaann--nnyyaa  jjuuggaa  
bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh..  
  

--  PPeenngguulluu……wwaaddaahh  kkiittaa  iinnii  kkaann  ddiilleennggkkaappii  ddeennggaann  aannggkkaa  
sseemmbbiillaann……kkiittaa  iinnii  kkaann  aannggkkaa  ssiiwwaaqq  ((sseemmbbiillaann))..  MMaattaa,,  
hhiidduunngg,,  iinnii,,  iinnii  ((ssaammbbiill  mmeennuunnjjuukk  bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  wwaajjaahh  
tteerrtteennttuu))..  IIttuu  aannggkkaa  yyaanngg  ppaalliinngg  ttiinnggggii……  kkaallaauu  LLeebbee  
kkeelliilliinnggnnyyaa  ttuujjuuhh……iittuu  mmeellaammbbaannggkkaann  hhaarrii……ddiinnaa  ttuujjuuhh..  
KKaallaauu  kkeettiibb  lliimmaa,,  iittuu  mmeennaannddaakkaann  aaggaammaa  kkiittaa,,  kkaallaauu  MMooddiinn  
ttiiggaa,,  iittuu  mmeennaannddaakkaann  kkeemmeettuuaann  ((kkeemmuunnccuullaann)),,  kkeellaahhiirraann..  
  

--  JJaaddii  mmeennggaappaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  aaddaa  PPeenngguulluu,,  LLeebbee  kkeettiibb,,  MMooddiinn,,  
iinniillaahh  aaggaammaa,,  iinniillaahh  ttiiaanngg  dduunniiaa,,  jjaaddii  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  
lleennggkkaapp  kkaarreennaa  iinnii  llaahh  ttiiaanngg  aakkhheerraatt..  KKaallaauu  ddii  bbaayyaann  bbaarraatt  
kkhhuussuuss  uunnttuukk  uuppaaccaarraa  dduunniiaa,,  bbaayyaann  ttiimmuurr  ……oorraanngg--oorraanngg  
nnggggaakk  ttaahhuu  kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  iinnii  aakkhheerraatt  aaddaa  uuppaaccaarraa  ggaammaa  
ddaann  lluuiirr  ggaammaa,,  aaddaa  dduunniiaa  aaddaa  aakkhheerraatt..  
  

--  YYaa  tteerrmmaassuukk  kkrraawwiittaann,,  jjaattiisswwaarraa,,  bbaabbaatt  ppeettuunngg  bbaayyaann,,  nnuurr  
nnaabbii,,  ttaappaall  aaddaamm,,  yyuussuuff……kkaallaauu  yyuussuuff  ddiibbaaccaa  wwaakkttuu  aalliipp,,  
kkaallaauu  eennggggaakk,,  eennggggaakk  bboolleehh  kkiittaa  bbaayyaann  iinnii..  KKeemmuuddiiaann  
llaayyaanngg  aammbbiiyyaaqq..  YYaanngg  mmeemmbbaaccaa  hhaarruuss  oorraanngg  yyaanngg  aahhllii..  

  
--  HHaarrii--hhaarrii  bbaaiikk  iittuu  ddiisseebbuutt  ddiiwwaassaa,,  nnaannttii  bbeerraappaa  ddiiwwaassaannyyaa  

iittuu  PPeenngguulluu  yyaanngg  hhaappaall……aarreess  gguunnuunngg,,  aarreess  kkeemmbbaanngg,,  
bbaannyyaakk……kkeemmuuddiiaann  IIttuu  jjuuggaa  aaddaa  aannuunnyyaa,,  ssaattuuaann--ssaattuuaann……  
ssaattuuaann  bbuullaann  iinnii  ppoottoonngg  iinnii,,  bbuullaann  iinnii  ppoottoonngg  iinnii……iittuu  
ddiiaammbbiill  ddaarrii  ddiinnaa  ttuujjuuhh,,  ttaauunn  ddeellaappaann,,  bbuullaann  dduuaabbeellaass  ((77  
hhaarrii,,  88  ttaahhuunn,,  1122  bbuullaann))..  KKaallaauu  ddiinnaa  iittuu  sseenneenn,,  sseellaassaa  rreebboo  
kkeemmiiss  iittuu  ddiinnaa,,  hhaarrii..  KKaallaauu  AAlliipp,,  LLeehhee,,  DDaall,,  BBee,,  SSee,,  WWaauu  iittuu  
ttaahhuunnnnyyaa..  

  
--  KKiittaa  kkaann  ssuuddaahh  ddiibbeerriikkaann  bbaaggiiaann..  KKaallaauu  nnuurrccaahhaayyaa  aaddaallaahh  

iinnii,,  kkaallaauu  nnuurrssaaddaa  aaddaallaahh  ccaarraa  iinnii..  MMaakkaannyyaa  aaddaa  
ppeellaakkssaannaaaann  dduunniiaa,,  iittuu  ccaahhaayyaa..  AAddaa  ppeellaakkssaannaaaann  aaddaatt,,  iittuu  
ssaaddaa..  AAkkhheerraatt,,  ttaappii  bbuukkaann  kkeekk  aakkhheerraatt  iittuu  ccaahhaayyaa,,  bbuukkaann..  
AAddaa  dduunniiaa  aaddaa  aakkhheerraatt,,  aaddaa  mmaallaamm  aaddaa  ssiiaanngg..  JJaaddii  
bbeerrppaassaannggaann  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa..  

  
--  MMaakkaannyyaa  aaggaammaa  ddaann  aaddaatt  iinnii  ttiiddaakk  bboolleehh  ppiissaahh..  IIbbaarraatt  aaddaa  

llaakkii--llaakkii  aaddaa  ppeerreemmppuuaann,,  aaddaa  ssiiaanngg  aaddaa  mmaallaamm..  KKiittaa  ddii  
BBaayyaann  iinnii  kkaann  aaggaammaa  aaddaa  ppeenngghhuulluu,,  lleebbee,,  kkeettiibb,,  mmuuddiimm,,  
kkaallaauu  aaddaatt  aaddaa  ppeemmaannggkkuu,,  ppeemmbbeekkeell  bbeelleeqq,,  ddeemmaanngg  
ddeemmuunngg  nnyyaakkaa  rraannggggaa..  jjaaddii  ttiiddaakk  bboolleehh  kkiittaa  lluuppaakkaann,,  aappaa  
ppuunn  uuppaaccaarraannyyaa,,  aappaa  ppuunn  kkeeggiiaattaannnnyyaa,,  ttaannppaa  aaddaa  aaggaammaa  
ttiiddaakk  bbiissaa  jjaallaann..  TTaannppaa  ddaattaanngg  aaddaatt  jjuuggaa  ttiiddaakk  bbiissaa,,  kkaarreennaa  

kkiiaayyii  aaddaatt  ::  
  PPeenngghhuulluu  bbeerrjjuummllaahh  99::  bbaaddaann  

kkaassaarr  mmaannuussiiaa  ((ttuubbuuhh))  ddiilleennggkkaappii  
ddeennggaann  aannggkkaa  99  yyaanngg  ddaappaatt  
ddiitteemmuukkaann  ddaallaamm  sseettiiaapp  lluubbaanngg  
ppaaddaa  ttuubbuuhh  mmaannuussiiaa  ddaarrii  mmaattaa  
hhiinnggggaa  aannuuss..      

  LLeebbee  bbeerrjjuummllaahh  77::  sseebbaaggaaii  ssiimmbbooll  
hhaarrii  yyaanngg  bbeerrjjuummllaahh  ttuujjuuhh  

  KKeettiibb  bbeerrjjuummllaahh  55::  sseebbaaggaaii  ssiimmbbooll  
LLiimmaa  ppiillaarr  aaggaammaa  IIssllaamm  ((RRuukkuunn  
IIssllaamm))  

  MMuuddiimm  bbeerrjjuummllaahh  33::  ttiiggaa  kkee--
mmeettttuu--aann  mmaakkhhlluukk  hhiidduupp,,  ddii  
ssaammppiinngg  sseebbaaggaaii  ssiimmbbooll  ppeennttiinnggnnyyaa  
aaddaatt  bbaaggii  kkoommuunniittaass  wweettuu  tteelluu..  

  
  

--    LLOONNTTAARR::  
  KKrraawwiittaann::  mmeennggiissaahhkkaann  aassaall  uussuull  

IIssllaamm  
  JJaattiisswwaarraa::  ssaammaa  ddeennggaann  KKrraawwiittaann  

yyaaiittuu  mmeennggiissaahhkkaann  aassaall  uussuull  IIssllaamm  
  PPeettuunngg  BBaayyaann::  mmeennggiissaahhkkaann  

sseejjaarraahh  aattaauu  bbaabbaadd  BBaayyaann  
  YYuussuuff::  mmeennggiissaahhkkaann  tteennttaanngg  nnaabbii  

YYuussuuff  
  LLaayyaanngg  AAmmbbiiyyaaqq::  kkiissaahh  

ppeeppeerraannggaann  
  NNuurr  NNaabbii::  bbeerriissii  tteennttaanngg  aajjaarraann--

aajjaarraann  ttaassaawwuuff  
  TTaappeell  AAddaamm::  jjuuggaa  bbeerriissii  ttaassaawwuuff  
  

--  KKAALLEENNDDEERR  BBAAYYAANN  [[ttaahhuunn  88,,  
ddiinnaa  77,,  bbuullaann  1122]]::  yyaaiittuu  kkaalleennddeerr  
yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ppeennggaannuutt  wweettuu  tteelluu  
ddaallaamm  mmeenneennttuukkaann  ddiiwwaassee  ((hhaarrii  bbaaiikk))  
ddaann  kkaappaann  uuppaaccaarraa  aakkaann  ddiillaakkssaannaakkaann..    
  
  

--  NNUURRCCAAHHYYAA  ddaann  NNUURRSSAADDAA  
sseebbaaggaaii  kkoonnsseepp  ffuunnddaammeennttaall  rreellaassii  
AAGGAAMMAA  ddaann  AADDAATT  
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ssuuddaahh  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaannnnyyaa..  MMaakkaannyyaa  aaddaa  gguubbuugg  
ppeenngghhuulluu,,  gguubbuugg  kkeettiibb,,  gguubbuugg  mmuuddiimm,,  lleebbee,,  iinnii  mmeemmaanngg  
ddaarrii  dduulluu  sseemmeennjjaakk  iissllaamm..  TTaappii  aawwaallnnyyaa  nnuurrccaahhaayyaa  ddaann  
nnuurrssaahhaaddaa..  

  
AAllaassaann  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  CCaattaattaann  kkooddee  

--  KKaarreennaa  mmeemmaanngg  kkaann  ssuuddaahh  aaddaa  ppeemmbbaaggiiaann  llaahh  oolleehh  yyaanngg  
mmaahhaa  kkuuaassaa,,  kkaallaauu  ttiiddaakk  uunnttuukk  aappaa  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  mmooddeell--
mmooddeell  bbeeggiinnii..  MMaakkaannyyaa  iinniillaahh  bbaaggiiaannnnyyaa  nnuurrccaahhaayyaa,,  iinniillaahh  
bbaaggiiaannnnyyaa  nnuurrssaahhaaddaa..  MMaakkaannyyaa  aaddaa  ssiiaanngg  aaddaa  mmaallaamm..  AAddaa  
ppeellaakkssaannaaaann  dduunniiaa,,  aaddaatt  iittuu  ppeellaakkssaannaaaann  dduunniiaa..  AAggaammaa  iittuu  
ppeellaakkssaannaaaann  aakkhheerraatt..  JJaaddii  aaddaa  dduunniiaa  aaddaa  aakkhheerraatt..  JJaaddii  ttiiddaakk  
bboolleehh  ttaabbrraakkaann  ttiiddaakk  bboolleehh  ssaalliinngg  ssaallaahhkkaann  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  
KKaarreennaa  kkiittaa  ssuuddaahh  ddiibbeerriikkaann  hhaakk  ddaarrii  jjaammaann  nnaabbii  IIbbrraahhiimm..  
DDaann  jjuuggaa  ttiiddaakk  bbeerraannii  kkiittaa  ttiinnggggaallkkaann..  KKiittaa  ppuunnyyaa  mmaassjjiidd,,  
kkiittaa  ppuunnyyaa  mmaakkaamm,,  uunnttuukk  aappaa  kkiittaa  ppuunnyyaa  mmaassjjiidd,,  mmaakkaamm  
ddaann  llaaiinn  sseebbaaggeennyyaa..  JJaaddii  iinnii  llaahh  bbaaggiiaannnnyyaa,,  aaddaa  nnuurrccaahhaayyaa  
aaddaa  nnuurrssaahhaaddaa,,  aaddaa  ssiiaanngg  aaddaa  mmaallaamm..  JJaaddii  aaddaa  ppeellaakkssaannaaaann  
dduunniiaa,,  aaddaa  ppeellaakkssaannaaaann  aakkhhiirraatt..  DDuunniiaa  ddaann  aakkhhiirraatt..  TTiiddaakk  
bboolleehh  ssaalliinngg  ttaabbrraakkaann,,  ttiiddaakk  bboolleehh  ssaalliinngg  ssaallaahhkkaann..  KKaarreennaa  
kkiittaa  ssuuddaahh  ddiibbeerriikkaann  hhaakk,,  sseehhiinnggggaa  ttiiddaakk  bbeerraannii  kkiittaa  
ttiinnggggaallkkaann..  KKiittaa  yyaanngg  ttuullaahh  mmaannuuhh,,  kkiittaa  yyaanngg  kkeennaa  
mmaassaallaahh..  

  
--  MMeemmaanngg  ddiippeerrttaahhaannkkaann..  KKaallaauu  ttiiddaakk  ddiippeerrttaahhaannkkaann,,  

bbaaggaaiimmaannaa  jjaaddiinnyyaa  kkiittaa..  ccoonnttoohhnnyyaa  sseekkaarraanngg,,  yyaanngg  ttiiddaakk  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  bbaarraanngg--bbaarraanngg  bbeerrsseejjaarraahh,,  iinnii  ssuuddaahh  
bbuukkttiinnyyaa  dduunniiaa  iinnii  tteerrjjaaddii  mmuussiibbaahh--mmuussiibbaahh  ddii  ssaannaa  ssiinnii..  
  

--  KKiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann  kkaarreennaa  kkiittaa  sseellaalluu  ppeerrccaayyaa  ppeennggiilliinngg--iilliinngg  
ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa..  TTeerrmmaassuukk  wwaassiiaatt  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa..  IInnii  ccoonnttoohh  
mmaassjjiidd  iinnii  bbaannyyaakk  yyaanngg  mmaauu  bbaannttuu  uunnttuukk  ggaannttii  aattaappnnyyaa,,  
ggaannttii  ddiinnddiinnggnnyyaa,,  ttaappii  iinnii  ssuuddaahh  mmeerruuppaakkaann  bbeennddaa  
ppuurrbbaakkaallaa..  JJaaddii  kkiittaa  hhaarruuss  ppeerrttaahhaannkkaann..  TTiiddaakk  bboolleehh  llaahh  
kkiittaa  rruubbaahh  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa  kkaarreennaa  iinnii  mmeemmaanngg  tteemmuuaann  
ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa  dduulluu..  

--  RRiittuuaall  yyaanngg  ddiiwwaarriisskkaann  sseeccaarraa  ttuurruunn--
tteemmuurruunn  oolleehh  lleelluuhhuurr  sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  
bbeennttuukk  ppeerriinnggaattaann  ((ppeennggii--lliinngg--iilliinngg))  
yyaanngg  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiittiinnggggaallkkaann  
  
  

--  KKeeyyaakkiinnaann  aakkaann  mmeennddaappaatt  ssaannkkssii  
ssuupprraannaattuurraall  aattaauu  kkaarrmmaa  ((ttuullaahh  
mmaannuuhh))  sseeppeerrttii  mmuussiibbaahh,,  ssaakkiitt   
bbeerrkkeeppaann--jjaannggaann,,  bbaahhkkaann  kkeemmaattiiaann    
jjiikkaa  ttiiddaakk  mmeellaakkssaannaakkaann  ppeenniinnggggaallaann  
lleelluuhhuurr    

  
  
  

--  KKeeyyaakkiinnaann  bbaahhwwaa  uuppaaccaarraa  aattaauu  rriittuuaall--
rriittuuaall  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  bbeennttuukk  
ppeemmbbaaggiiaann  ttuuggaass  oolleehh  TTuuhhaann  yyaanngg  
hhaarruuss  ddiillaakkssaannaakkaann  oorraanngg  BBaayyaann  
((IINNGGRROOUUPP  BBIIAASS))  
  

- MMeennjjaaggaa  kkeesseeiimmbbaannggaann  kkoossmmooss  
aannttaarraa  dduunniiaa  ddaann  aakkhheerraatt  aannttaarraa  aaddaatt  
ddaann  aaggaammaa 

  
KKoonnssttrruukkssii  CCiittrraa  PPoossiittiiff  tteerrhhaaddaapp  IIddeennttiittaass  SSoossiiaall  CCaattaattaann  kkooddee  

--  DDii  ssaannaa  kkaann  mmaassiihh  uuttuuhh,,  nnaammaannyyaa  hhuuttaann  aaddaatt  ddiilleennggkkaappii  
ddeennggaann  aawwiikk--aawwiikk..  SSiiaappaa  ppuunn  yyaanngg  mmeenneebbaanngg  hhaarruuss  
ddiiddeennddaa  ssaattuu  eekkoorr  kkeerrbboo……..  
  

--  HHuuttaann  aaddaatt  iittuu  ddiilleennggkkaappii  ddeennggaann  aawwiikk--aawwiikk  bbaaggii  yyaanngg  
mmeenneebbaanngg  kkaayyuu,,  yyaanngg  mmeennggoottoorrii  ddii  kkeennaakkaann  ddeennddaa……  

  
--  BBaahhkkaann  hhuukkuumm  aaddaatt  iinnii  yyaa  bbeettuull--bbeettuull  kkiittaa  lleessttaarriikkaann  

kkeebbeerraaddaaaannyyaa  kkaarreennaa  iittuu  ssuuddaahh  jjaaddii  kkeeppeerrccaayyaaaann..    
  

--  RRuummaahh  aaddaatt  jjuuggaa  tteettaapp  ddiippeerrttaahhaannkkaann  iinnii,,  bbeennttuukknnyyaa,,  
bbaanngguunnaannnnyyaa,,  kkaarreennaa  kkaallaauu  kkiittaa  rruubbaahh  mmaakkaa  aakkaann  ppuunnaahh  
llaahh  kkeeaarriiffaann  llookkaall  yyaanngg  kkiittaa  mmiilliikkii..  SSeehhiinnggggaa  bbaayyaann  iinnii  
kkaallaauu  sseekkaarraanngg  kkaann  tteerrkkeennaall  ddeennggaann  kkeeaarriiffaann  llookkaallnnyyaa  

--  AAwwiikk--aawwiikk  aattaauu  hhuukkmm  aaddaatt  mmeemmbbeerrii  
ddaammppaakk  ppoossiittiiff  bbaaggii  kkeelleessttaarriiaann  hhuuttaann    
  
  

--  MMeelleessttaarriikkaann  bbuuddaayyaa  llookkaall  BBaayyaann  
  
  

--  RReellaassii  aannttaarraa  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa  sseerrttaa  
ppeenneekkaannaann  ppaaddaa  ssiiffaatt  ffuunnddaammeennttaall    
kkeedduuaannyyaa  yyaanngg  ssaalliinngg  tteerrkkaaiitt  ssaattuu  
ssaammaa  llaaiinnnnyyaa..    

  
  

--  KKuuaattnnyyaa  IImmpplleemmeennttaassii  hhuukkuumm  aaddaatt  
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kkaarreennaa  tteettaapp  kkiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann..  
  

--  KKaallaauu  kkiittaa  bbeerraaggaammaa  ttaannppaa  aaddaatt,,  iittuu  jjuuggaa  ttiiddaakk  aaddaa  aarrttiinnyyaa..  
AAddaatt  iittuu  aaddaallaahh  ttaattaa  tteerrttiibb,,  ttaattaa  ssuussiillaa..  

  
--  KKiittaa  ttiiaapp--ttiiaapp  mmaannuussiiaa  iittuu  kkaann  bbeerraaggaammaa,,  kkeemmuuddiiaann  kkiittaa  

jjuuggaa  bbeerraaddaatt..  SSaattuu  aannuu  ssiihh  iinnii..  BBeerraarrttii  mmaannuussiiaa  iittuu  ppuunnyyaa  
aaddaatt  ddaann  ppuunnyyaa  aaggaammaa..  BBaarruu  mmaannuussiiaa  iissllaamm  sseejjaattii..  TTiiddaakk  
bbiissaa  kkiittaa  ppiissaahhkkaann,,  aaggaammaa  ssaajjaa,,  aattaauu  aaddaatt  ssaajjaa..  
  

--  KKaallaauu  mmeennuurruutt  hhuukkuumm  aaddaatt  ttiiddaakk  ppeerrlluu  kkiittaa  ssaalliinngg  
ssaallaahhkkaann,,  lleebbiihh  bbaaiikk  kkiittaa  ssaalliinngg  hhoorrmmaatt--mmeenngghhoorrmmaattii..  
MMaakkaannyyaa  mmaannaa  ppeerrnnaahh  oorraanngg  bbaayyaann  mmaarraahh--mmaarraahh  ssaammaa  
ssiiaappaa--ssiiaappaa,,  mmaakkaannyyaa  kkiittaa  tteennaanngg,,  aammaann..  
  

--  MMiissaallnnyyaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  uuppaaccaarraa  nnggaajjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  
kkaayyaa,,  nnggaajjii  mmaakkaamm  wwiiwwiittaann,,  nnggaajjii  mmaakkaamm  ttuunnaass  sseettaammbbaa..  
MMeellaalluuii  uuppaaccaarraa  iinnii  llaahh  kkiittaa  mmeemmoohhoonn  kkeeppaaddaa  yyaanngg  mmaahhaa  
kkuuaassaa  aaggaarr  kkiittaa  ddiibbeerriikkaann  bbeerrkkaahh,,  ddiibbeerriikkaann  uummuurr  yyaanngg  
ppaannjjaanngg..  BBeerraarrttii  kkiittaa  bbeerrsseemmbbaahhyyaanngg,,  kkiittaa  mmeennggaaddaakkaann  
uuppaaccaarraa  iinnii  mmiissaallnnyyaa  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa  kkiittaa  mmeemmoohhoonn  
ssuuppaayyaa  hhaassiill  ppaanneenn  lleebbiihh  bbaagguuss  llaaggii..  MMeellaalluuii  uuppaaccaarraa  rriittuuaall  
bbaarruu  kkiittaa  bboolleehh  mmeemmoohhoonn  kkeeppaaddaa  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  JJaaddii  
ttiiddaakk  sseewwaakkttuu--wwaakkttuu..  

ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  
  
  

--  MMaakknnaa  ssoommbboolliikk  rriittuuaall  aattaauu  uuppaaccaarraa  
aaddaatt  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  

  
SSttrraatteeggii  MMeemmppeerrttaahhaannkkaann  IIddeennttiittaass  SSoossiiaall  PPoossiittiiff  CCaattaattaann  kkooddee  

SSTTRRAATTEEGGII  MMUULLTTIIPPEELL  IIDDEENNTTIITTAASS    SSOOSSIIAALL  
--  SSaakk--SSaakk  LLôômmbbôôkk,,  LLôômmbbôôkk..  LLuurruuss……bbeerraarrttii  lluurruuss  kkiittaa  iinnii,,  

oorraanngg  lluurruuss  kkiittaa  oorraanngg  SSaassaakk  iinnii..  SSaakk--SSaakk    bbeerraarrttii  SSaaqq--SSaaqq  
ttaappii  ddiikkaattaakkaann  SSaakk--SSaakk  ((ssaattuu--ssaattuu)),,  ssaattuu--ssaattuu  yyaanngg  lluurruuss..  
TTaappii  ssuuddaahh  bbaannyyaakk  yyaanngg  ttiiddaakk  ppeedduullii  ssaammaa  aappaa  nnaammaannyyaa,,  
kkeeaarriiffaann  llookkaall  sseeppeerrttii  iinnii..  KKiittaa  iinnii  ssaammaa  ddeennggaann  LLoommbbookk  
TTiimmuurr,,  ddaann  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinnnnyyaa  ssuuddaahh,,  iittuu  mmaakkaannyyaa  kkiittaa  ttiiddaakk  
bboolleehh  ppiissaahh..  IIttuu  llaahh  ddii  BBaayyaann  iinnii……PPeemmaannggkkuu,,  TTooaaqq  LLookkaaqq,,  
DDeemmaanngg  DDeemmuunngg  ttiiddaakk  bboolleehh  bbeellaass..  

SSttrraatteeggii  MMoobbiilliissaassii  SSoossiiaall  ddiitteemmppuuhh  
mmeellaalluuii::  mmeenncciipp--ttaakkaann  IIDDEENNTTIITTAASS  
HHIIBBRRIIDD  ddeennggaann  mmaassuukk  kkee  oouuttggrroouupp  
 

SSTTRRAATTEEGGII  KKRREEAATTIIVVIITTAASS  SSOOSSIIAALL  
--  EEnnggggaakk  iittuu  dduulluu,,  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  yyaa  ttaannppaa  aaddaatt  eennggggaakk  bbiissaa  

jjaallaann  sseemmuuaa,,  kkaann  aaddaa  aalliiaannssii  aaddaatt  IInnddoonneessiiaa..  KKaallaauu  iinnii  kkaann  
MMaammiiqq  jjaaddii  ddeewwaann  ppeemmbbiinnaannyyaa,,  aalliiaannssii  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  
IInnddoonneessiiaa..  
  

--  MMeettttuu……bbuukkaann  wwaakkttuu,,  mmeettttuu……iittuu  oorraanngg--oorraanngg  wwaakkttuu  tteelluu  
ddiiaa  bbiillaanngg  ((ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))..  KKaallaauu  kkiittaa  bbiillaanngg  ttiiddaakk  aaddaa  
iissllaamm  wweettuu  tteelluu,,  iissllaamm  wwaakkttuu  lliimmaa..  WWaakkttuu  lliimmaa  iittuu  
kkeewwaajjiibbaann  kkiittaa,,  kkaarreennaa  kkiittaa  IIssllaamm..  KKiittaa  ppuunnyyaa  mmeessjjiidd,,  kkiittaa  
ppuunnyyaa  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa,,  kkaagguunnggaann  iittuu  kkiittaa  bbuuaatt..  
  

--  IInnii  ssiihh  oorraannggnnyyaa  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  kkee  bbaayyaann,,  bbeerraarrttii  ddiibbeeddaakkaann,,  
iinnii  kkaann  bbuukkaann  aaggaammaa  ddiiaannggggaapp  aaggaammaa  wweettttuu  tteelluu  iittuu..  
BBuukkaannnnyyaa  wwaakkttuu,,  iittuu  mmeettttuu..  KKiittaa  iinnii  kkaann  bbeerraassaall  ddaarrii  ttiiggaa  
iittuu..  TTaappii  kkiittaa  ddiisseebbuutt  ttiiggaa  iittuu  aaggaammaa..  YYaanngg  mmeemmbbuuaatt  
ppeerrbbeeddaaaann  iinnii  kkaann  oorraanngg--oorraanngg  lluuaarr  ssaajjaa,,  

  

UUssaahhaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrttaahhaann--kkaann  aaddaatt  
((IIDDEENNTTIITTAASS  SSOOSSIIAALL  PPOOSSIITTIIFF))  
ddeennggaann  mmeennjjaaddii  aannggggoottaa  AAMMAANN  
((AAlliiaannssii  MMaassyyaarraakkaatt  AAddaatt  NNuussaannttaarraa))  
  
SSttrraatteeggii  KKrreeaattiivviittaass  SSoossiiaall  ddiitteemmppuuhh  
mmeellaalluuii  rreeiinntteerr--pprreettaassii  iissttiillaahh  wweettuu  tteelluu  
mmeennjjaaddii::  
  
--  KKaattaa  wweettuu  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  mmeettttuu  

  
--  WWeettttuu  tteelluu  bbuukkaann  bbeennttuukk  ddaarrii  ssuuaattuu  

aaggaammaa  tteettaappii  hhaannyyaa  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  
aaddaatt  ssaajjaa  

  
--  WWeettttuu  tteelluu  mmeerruuppaakkaann  sseerraannggkkaaiiaann  

pprroosseess  ddaarrii  llaahhiirr  ssaammppaaii  mmaattii  yyaanngg  
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--  IInnii  kkaann  sseebbeennaarrnnyyaa  ttiiddaakk  aaddaa  iissttiillaahh  wwaakkttuu  tteelluu,,  wwaakkttuu  lliimmaa  
iittuu  jjuuggaa  ttiiddaakk  aaddaa  iissttiillaahhnnyyaa..  LLiimmaa  iittuu  kkaann  kkeewwaajjiibbaann  kkiittaa  
yyaanngg  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..  NNaammaannyyaa  oorraanngg  ttiiddaakk  ttaauu,,  yyaa  kkiittaa  
ttiiddaakk  ssaallaahhkkaann..  

  
--  KKaallaauu  wweettuu  tteelluu  iittuu  hhaannyyaa  aaddaatt  ssaajjaa,,  aaddaatt  kkaallaauu  wweettuu  tteelluu  

iittuu  bbuukkaann  aaggaammaa,,  aaddaatt  ddaarrii  kkiittaa  llaahhiirr  ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurr..  KKiittaa  
mmaannuussiiaa  iinnii  jjuuggaa  llaahhiirr  ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurr  iittuu..  

  
--  KKiittaa  llaahhiirr,,  hhiidduupp,,  ddaann  mmaattii  iittuu  jjuuggaa  ttiiggaa  uunnssuurr..  JJaaddii  iittuu  

aaddaallaahh  aaddaatt  bbuukkaann  aaggaammaa..  WWeettuu  iittuu  bbeerraarrttii  kkeellaahhiirraann..  IInnii  
ssuuddaahh  mmaammiikk  ssuuddaahh  jjeellaasskkaann,,  mmaannuussiiaa  iittuu  ssiiffaatt  ttiiggaabbeellaass..  
AAddaa  ppeemmbbeerriiaann  ddaarrii  ttuuhhaann,,  aaddaa  ddaarrii  iibbuu,,  kkeemmuuddiiaann  bbaappaakk..  
IIttuu  ssuuddaahh  wwuujjuudd  AAllllaahh..  

  
--  iittuu  kkaann  hhaannyyaa,,  sseebbeennaarrnnyyaa  ppeemmaahhaammaannnnyyaa  aaddaallaahh  aappaa  

nnaammaannyyaa,,  kkeebbaattiinnaann..  
  

--  KKaallaauu  wweettttuu  tteelluu  iittuu  hhaannyyaa  aannuu  ssaajjaa  kkeebbaattiinnaann,,  bbaattiinniiyyaahh  
hhaannyyaa  iittuu..  JJaaddii  aassaall  uussuull  mmaannuussiiaa  llaahh..  

  
--  WWeettttuu  tteelluu  iinnii  sseebbeennaarrnnyyaa  oorraanngg--oorraanngg  dduulluu  ttiiddaakk  bboolleehh  

ddiicceerriittaakkaann,,  kkaarreennaa  mmeennyyaannggkkuutt  aassaall  uussuull  aaddaamm..  AAssaall  uussuull  
mmaannuussiiaa,,    llaahhiirr  ddaarrii  mmeerraahh  ddaann  ppuuttiihh,,  llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann..  
IInnii  yyaanngg  ddiisseebbuutt  rraahhaassiiaa  ttuuhhaann,,  tteerrmmaassuukk  wwuujjuudd  AAllllaahh,,  jjaaddii  
bbeerrssiiffaatt  bbaattiinniiyyaahh..  TTiiddaakk  aaddaa  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  iillmmuu  iinnii  
iillmmuu  iinnii,,  iittuu  tteerrmmaassuukk  kkeebbaattiinniiaahhaann  kkiittaa  aajjaa..  
  

--  OO  iinnii  aaddaa  ddaarrii  JJaakkaarrttaa,,  yyaanngg  ddiikkiirriimm  oolleehh  ppaakk  bbuuppaattii  iittuu  
ttuujjuuaannnnyyaa  bbeerraappaa  bbuullaann  bbaahhkkaann  bbeerraappaa  rraahhuunn  mmeemmbbuuaatt  ssaattuu  
bbuukkuu..  NNaahh  bbuukkuu  iinnii  llaahh  kkiittaa  bbuuaattkkaann  mmuullaaii  ddaarrii  SSMMPP,,  
SSMMAA,,  ssaammppaaii  ssaarrjjaannaa  llaahh  ssuuppaayyaa  jjaannggaann  llaahh  ssaallaahh  
ddiiaarrttiikkaann..  JJuuggaa  aappaappuunn  rriittuuaall  ddii  bbaayyaann  iinnii  ccoobbaa  ddiiccaattaatt..  
SSaammaa  ddeennggaann  ttuujjuuaann,,  mmaakkssuudd  ppeellaakkssaannaaaann  iinnii  iittuu  aappaa  ddii  
ccaattaatt..  BBaahhkkaann  tteerrttaarriikk  ssiihh  oorraanngg  lluuaarr  nnaannttiinnyyaa..  MMaakkaannyyaa  
kkiittaa  bbuuaatt  ssaattuu  bbuukkuu,,  nnaarraassuummbbeerrnnyyaa  mmaammiikk  kkeemmuuddiiaann  ppaakk  
ggeeddaarriipp..  KKiittaa  ssiiaapp  jjuuggaa  uunnttuukk  aannaakk--aannaakk  ddiiddiikk  iinnii……  

  
--  NNaammaannyyaa  kkaarreennaa  AAMMAANN  iinnii  ppaayyuunngg  ddaarriippaaddaa  hhuukkuumm  aaddaatt  

jjaaddii  aappaa  ppuunn  ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  ssuulliitt  ddiippeeccaahhkkaann  kkiittaa  
ssaammppaaiikkaann  kkee  AAMMAANN..  

  
--  kkeemmuuddiiaann  mmaammiikk  jjuuggaa  ppeerrnnaahh  kkee  DDPPRR  ssuuppaayyaa  hhuukkuumm  aaddaatt  

iinnii,,  aawwiikk--aawwiikk  iinnii  ddiippeerrddaakkaann  aaggaarr  kkuuaatt..  TTaappii  nnyyaattaannyyaa,,  iinnii  
kkaann  ddoosseenn--ddoosseenn  yyaanngg  kkoonnsseepp  bbaahhaassaannyyaa,,  ttaappii  kkaann  DDPPRR  iittuu  
yyaanngg  jjaannjjii--jjaannjjii  ttaappii  ssaammppaaii  sseekkaarraanngg  bbeelluumm  kkeelluuaarr……..  

ddiiaaddaattkkaann    
  

--  WWeettttuu  tteelluu  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  bbeennttuukk  
ppaahhaamm  kkeebbaattiinnaann  ddaann  ssuuaattuu  ffiilloossooffii  
hhiidduupp  

  
  
UUssaahhaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrttaahhaann--kkaann  aaddaatt  
mmeeaallaauuii  rreennccaannaa  ppeenneerrbbiittaann  bbuukkuu  
aaccuuaann  ppeerriihhaall  bbuuddaayyaa  wweettuu  tteelluu  
tteerruuttaammaa  yyaanngg  tteerrkkaaiitt  ddeennggaann  rriittuuaall--
rriittuuaall  aaddaatt  uunnttuukk  aannaakk  ddiiddiikk  yyaaiittuu  SSMMPP  
ddaann  SSMMAA    
  
  
UUssaahhaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrttaahhaann--kkaann  aaddaatt  
mmeeaallaauuii  ppeenngguussuullaann  kkeeppaaddaa  ppeemmeerriinnttaahh  
ddaaeerraahh  aaggaarr  aawwiikk--aawwiikk  aattaauu  hhuukkuumm  aaddaatt  
ddiimmaassuukkkkaann  kkeeddaallaamm  ppeerraattuurraann  
ddaaeerraahh  ((PPeerrddaa))  
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PPRROOSSEESS  KKAATTEEGGOORRIISSAASSII//PPEENNGGEELLOOMMPPOOKKAANN  
DDAATTAA  IINNFFOORRMMAANN  22    

  
  

NNOO..  KKOONNSSEEPP--KKOONNSSEEPP  YYAANNGG  MMUUNNCCUULL  
11  PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp  
22  KKoonnssttrruukkssii  IIddeennttiittaass  
33  PPeerraassaaaann  ppoossiittiiff  mmeennjjaaddii  ppeennggaannuutt  wweettuu  tteelluu  ((iinnggrroouupp))  
44  PPeerraassaaaann  nneeggaattiiff  mmeennjjaaddii  ppeennggaannuutt  wweettuu  tteelluu  ((iinnggrroouupp))  
55  EEvvaalluuaassii  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk    
66  PPrroosseess  ppeerrbbaannddiinnggaann  ssoocciiaall  ((kkeeuunniikkaann  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  kkeelloommppookk))  
77  KKeebbaannggggaaaann  sseebbaaggaaii  IInnggrroouupp  ddaann  MMoottiivvaassii  uunnttuukk  bbeerrttaahhaann  sseebbaaggaaii  iinnggrroouupp  
88  IInnggrroouupp  ffaavvoottiissiimm  ddaann  OOuuttggrroouupp  ddeerrooggaattiioonn  
99  IInntteerraakkssii  SSoossiiaall  
1100  LLooyyaalliittaass  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk  
1111  AAssaall  iissttiillaahh  WWeettuu  TTeelluu  ddaann  WWaakkttuu  LLiimmaa  
1111  IInntteerrpprreettaassii  wweettuu  tteelllluu  
1122  AAllaassaann  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  
1133  KKeeuunniikkaann--kkeeuunniikkaann  iinnggrroouupp  
1144  KKoonnssttrruukkssii  CCiittrraa  PPoossiittiiff  tteerrhhaaddaapp  IIddeennttiittaass  SSoossiiaall  
1155  SSttrraatteeggii  MMeemmppeerrttaahhaannkkaann  IIddeennttiittaass  SSoossiiaall  PPoossiittiiff  

  
  

RRIINNCCIIAANN  MMAASSIINNGG--MMAASSIINNGG  KKOONNSSEEPP  
 

PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp  CCaattaattaann  kkooddee  
--  yyaanngg  lleebbiihh  ddoommiinnaann  iittuu  tteennttaanngg  kkeebbaaiikkaann  ppeerrllaakkuuaann  ddii  dduunniiaa  

yyaanngg  llaahhiirriiaayyaahh..    OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  aaddaatt  iinnii  ddiisseebbuutt  wwaaddaahh..  
PPeerrbbaaiikkii  wwaaddaahhnnyyaa  dduulluu,,  bbaagguusskkaann  ddiirrii  kkaammuu  dduulluu  ddii  dduunniiaa  
iinnii,,  ssoossiiaall,,  bbuuddaayyaa,,  aammaall  kkaammuu  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  bbaarruullaahh  llaalluu  
ddiiaa  eennaakk  iissiinnyyaa..  IIssiinnyyaa  iittuu  aaddaallaahh  aaggaammaa  
  

--  TTiiddaakk  aaddaa  mmaannuussiiaa  sseemmppuurrnnaa  sseellaaiinn  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  TTeettaappii  
kkiittaa  uuppaayyaakkaann  bbaaiikk--bbaaiikkllaahh  kkaammuu  ddiidduunniiaa  iinnii,,  llaahhiirriiyyaahh  iinnii,,  
bbaaggaaiimmaannaa  kkaammuu  mmeemmbbiikkiinn  ddiirrii  kkaammuu,,  hhuubbuunnggaann  aannttaarr  
sseessaammaa,,  sseessaammaa  ssiiaappaa  ssaajjaa  ttuunnjjuukkkkaannllaahh  kkeebbaaiikkaann,,  iittuu  nnaannttii  
ppaassttii  aaddaa  bbaallaassaannnnyyaa..  TTuuhhaann  iittuu  iibbaarraatt  kkaaccaa,,  iittuu  kkaallaauu  aaddaatt  
mmeenngguummppaammaakkaann  sseeppeerrttii  iittuu..  KKaallaauu  kkaammuu  bbeerrkkaaccaa  iittuu  
kkeelliihhaattaann  sseeppeerrttii  bbaabbii,,  bbaabbiillaahh  kkeelliiaattaann  ddii  mmaattaa  ttuuhhaann,,  tteettaappii  
kkaallaauu  kkaammuu  kkeelliihhaattaann  mmeennggiinnddaahhkkaann  ddiirrii  sseeppeerrttii  iinnddaahhnnyyaa  
jjaayyeennggrraannaa  ((ssaallaahh  ssaattuu  ttookkoohh  ppeewwaayyaannggaann  ddii  lloommbbookk)),,  
jjaayyeennggrraannaa  aannddaa  ddii  mmaattaa  ttuuhhaann..  

  
--  KKaallaauu  ppeemmaalliiqq  iittuu  ddiillaannggggaarr,,  kkaallaauu  ddiiaa  ttiiddaakk  mmaauu  iikkuutt,,  ddiiaa  

ccuueekk  ssaajjaa,,  yyaa  ttiiddaakk  mmeennuuttuupp  kkeemmuunnggkkiinnaann  bbaarraannggkkaallii  aaddaa  
mmuussiibbaahh  yyaanngg  aakkaann  ddiitteemmuuii  bbeeggiittuu..  MMiinniimmaall  kkiittaa  tteessaappaaqq  iittuu  
kkaallaauu  ttiiddaakk  mmaauu  mmeennggiikkuuttii  uuppaaccaarraa..    

  
--  KKeetteemmuuqq  kkaarreennaa  mmeennggiinnggkkaarrii  aaddaatt--aaddaatt  aattaauu  ppeettuuaahh--ppeettuuaahh  

oorraanngg  ttuuaa  aattaauu  ttooaaqq  llookkaaqq..  IIttuu  llaahh  hhiikkmmaahhnnyyaa..  PPookkookknnyyaa  aaddaatt  
iinnii  aappaa  ppuunn  yyaanngg  kkiittaa  llaakkuukkaann  kkaattaakkaann  ssaajjaa  lleebbiihh  bbeessaarr  llaahh  

--  AAddaatt  sseebbaaggaaii  ssaarraannaa  uunnttuukk  
mmeemmppeerrbbaaiikkii  ddiirrii  
  
  

--  AAddaatt  iibbaarraatt  sseebbaaggaaii  wwaaddaahh  yyaanngg  
mmeenncceerrmmiinnkkaann  bbuuddii  ppeekkeerrttii  ddaann  
pprriibbaaddii  mmaannuussiiaa  

  
  

--  AAddaatt  mmeennggaanndduunngg  nniillaaii--nniillaaii  
ppoossiittiiff  yyaanngg  mmeennggaattuurr  hhuubbuunnggaann  
mmaannuussiiaa  ddeennggaann  sseessaammaa  mmaannuussiiaa,,  
hhuubbuunnggaann  mmaannuussiiaa  ddeennggaann  aallaamm  

  
  

--  KKeeppeerrccaayyaaaann  tteerrhhaaddaapp  ssaannkkssii  
ssuupprraannaattuurraall  jjiikkaa  ttiiddaakk  
mmeellaakkssaannaakkaann  aaddaatt  yyaanngg  ddiiwwaarriisskkaann  
lleelluuhhuurr  
  
  

--  KKeeppeerrccaayyaaaann  tteerrhhaaddaapp  kkeekkuuaattaann  
lleelluuhhuurr//  kkaarraakktteerriissttiikk  aanniimmiissmmee  
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ppoossiittiiffnnyyaa,,  yyaanngg  ppeennttiinngg  kkiittaa  mmeennjjiiwwaaii..  
--  YYaanngg  kkiittaa  oollaahh  iinnii  aaddaallaahh  ppeemmbbeerriiaann  ddaarrii  lleelluuhhuurr  kkiittaa,,  yyaanngg  

kkiittaa  oollaahh  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  IInnii  llaahh  yyaanngg  kkiittaa  aarrttiinnyyaa  hhoorrmmaattii  
jjuuggaa  kkaann  aattaass  kkeebbeerrkkaahhaann  ddaann  rriisskkii  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  iittuu  

 
KKoonnssttrruukkssii  IIddeennttiittaass  CCaattaattaann  kkooddee  

--  NNaahh  sseetteellaahh  SSuuhhaarrttoo  bbaarruullaahh  kkiittaa  mmeennggeerrttii  bbaahhwwaa  kkiittaa  iinnii  
bbaannggssaa  IInnddoonneessiiaa  yyaanngg  ssaammaa..  KKaallaauu  iissllaamm  kkiittaa  yyaanngg  ssaammaa  
jjuuggaa..  CCuummaa    ppeemmbbiinnaaaannnnyyaa  ddaarrii  kkaabbuuppaatteenn  kkeeccaammaattaann  iinnii  
mmaassaallaahh  ppeemmbbiinnaaaann  aaggaammaa  kkiittaa  ddiissiinnii  yyaanngg  kkuurraanngg  kkaarreennaa  
jjaauuhh  ddaarrii  kkoottaa..  
  

--  TTeettaappii  kkaarreennaa  ttiiddaakk  sseeccaannggggiihh  sseekkaarraanngg,,  mmaakkaa  ddeennggaann  aaddaatt  
llaahh  ddiiaa  llaakkssaannaakkaann,,  bbaahhwwaa  kkiittaa  iinnii  oorraanngg  iissllaamm,,  rruukkuunn  iissllaamm  
sseeppeerrttii  hhaajjii,,  jjaakkaatt,,  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddaallaamm  rruukkuunn  iissllaamm  ddaann  iimmaann  
iinnii  ssuuddaahh  ddii  aannuu  oolleehh  eemmppaatt  uunnssuurr  ttaaddii..  

  
--  UUnnttuukk  aappaa  ssaayyaa  tteennttaanngg  hhaall  iittuu,,  kkaarreennaa  mmeemmaanngg  sseehhaarruussnnyyaa  

sseeppeerrttii  iittuu,,  ddaann  ssaayyaa  mmeennggaakkuu  kkaallaauu  ssaayyaa  iinnii  aaddaallaahh  oorraanngg  
iissllaamm..  

  
--  KKaarreennaa  ssaayyaa  ttiiddaakk  kkaakkuu,,  oorraanngg  mmeennggeennaall  ssaayyaa  sseebbaaggaaii  oorraanngg  

bbeerraaddaatt,,  oorraanngg  iissllaamm,,  
  

--  oo……llaaiinn  sseettuukk  llaaiinn  jjaajjaakk,,  llaaiinn  ppaaddaanngg  llaaiinn  bbeellaallaanngg  ddiimmaannaa  
bbuummii  ddiippiijjaakk  ddiissiittuu  llaannggiitt  ddii  jjuunnjjuunngg..  IIttuu  kkaallaauu  kkiittaa  ppeeggaanngg  
aannaannddaa  yyaa,,  kkiittaa  aammaallkkaann  sseebbaaiikk--bbaaiikknnyyaa  ssaayyaa  kkiirraa  ttiiddaakk  aaddaa  
aappaa  nnaammaannyyaa  iittuu  ppaannttaannggaann  uunnttuukk  ddiirrii  kkiittaa  sseennddiirrii..  KKaann  aaddaa  
jjuuggaa  llaaiinn  kkaattaa  iittuu,,  mmaassuukk  kkaannddaanngg  kkaammbbiinngg  mmeennggeemmbbeekk,,  
kkaannddaanngg  kkeerrbbaauu  mmeennggooaakk,,  kkaannddaanngg  ssaappii  ddaann  sseebbaaggeennyyaa..  
KKaannddaanngg  aayyaamm  kkiittaa  hhaarruuss  bbiissaa  bbeerrkkootteekk  ddaann  sseebbaaggeennyyaa..  
HHaannyyaa  ssaajjaa  jjaannggaann  kkiittaa  tteerrllaannjjuurr  mmeennjjaaddii  ssaattuu..  KKaann  kkiittaa  ppuunnyyaa  
aappaa  pprriinnssiipp  sseennddiirrii  kkaann  bbeeggiittuu..  CCuummaa  ccaarraannyyaa  mmeemmbbaawwaa  ddiirrii  
iittuu  jjaannggaann  tteerrllaalluu  mmeenneennttaanngg  aarruuss……..  

IIddeennttiiffiikkaassii  DDiirrii  sseebbaaggaaii::    
  

--  WWEETTUU  TTEELLUU  
  

--  TTOOKKOOHH  AADDAATT  
  

--  IISSLLAAMM  
  
  

SSuubbjjeekk  ttiiddaakk  mmeennyyaakkaall  bbaahhwwaa  
iiddeennttiittaass  ssoossiiaallnnyyaa  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  
oorraanngg  IIssllaamm,,  sseehhiinnggggaa  aattrriibbuutt--aattrriibbuutt  
IIssllaamm  [[sseeppeerrttii  mmeellaakkssaannaakkaann  sshhaallaatt  
lliimmaa  wwaakkttuu]]  jjuuggaa  ddiikkeerrjjaakkaann..  
  
KKoonnssttrruukkssii  mmuullttiippeell  iiddeennttiittaass  

 
PPeerraassaaaann  ppoossiittiiff  mmeennjjaaddii  ppeennggaannuutt  wweettuu  tteelluu  ((iinnggrroouupp))  CCaattaattaann  kkooddee  

--  yyaanngg  lleebbiihh  ddoommiinnaann  iittuu  tteennttaanngg  kkeebbaaiikkaann  ppeerrllaakkuuaann  ddii  dduunniiaa  
yyaanngg  llaahhiirriiaayyaahh..    OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  aaddaatt  iinnii  ddiisseebbuutt  wwaaddaahh..  
PPeerrbbaaiikkii  wwaaddaahhnnyyaa  dduulluu,,  bbaagguusskkaann  ddiirrii  kkaammuu  dduulluu  ddii  dduunniiaa  
iinnii,,  ssoossiiaall,,  bbuuddaayyaa,,  aammaall  kkaammuu  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  bbaarruullaahh  llaalluu  
ddiiaa  eennaakk  iissiinnyyaa..  IIssiinnyyaa  iittuu  aaddaallaahh  aaggaammaa,,  
  

--  TTiiddaakk  aaddaa  mmaannuussiiaa  sseemmppuurrnnaa  sseellaaiinn  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  TTeettaappii  
kkiittaa  uuppaayyaakkaann  bbaaiikk--bbaaiikkllaahh  kkaammuu  ddiidduunniiaa  iinnii,,  llaahhiirriiyyaahh  iinnii,,  
bbaaggaaiimmaannaa  kkaammuu  mmeemmbbiikkiinn  ddiirrii  kkaammuu,,  hhuubbuunnggaann  aannttaarr  
sseessaammaa,,  sseessaammaa  ssiiaappaa  ssaajjaa  ttuunnjjuukkkkaannllaahh  kkeebbaaiikkaann,,  iittuu  nnaannttii  
ppaassttii  aaddaa  bbaallaassaannnnyyaa..  TTuuhhaann  iittuu  iibbaarraatt  kkaaccaa,,  iittuu  kkaallaauu  aaddaatt  
mmeenngguummppaammaakkaann  sseeppeerrttii  iittuu..  KKaallaauu  kkaammuu  bbeerrkkaaccaa  iittuu  
kkeelliihhaattaann  sseeppeerrttii  bbaabbii,,  bbaabbiillaahh  kkeelliiaattaann  ddii  mmaattaa  ttuuhhaann,,  tteettaappii  
kkaallaauu  kkaammuu  kkeelliihhaattaann  mmeennggiinnddaahhkkaann  ddiirrii  sseeppeerrttii  iinnddaahhnnyyaa  
jjaayyeennggrraannaa  ((ttookkoohh  ppeewwaayyaannggaann  ddii  lloommbbookk)),,  jjaayyeennggrraannaa  aannddaa  
ddii  mmaattaa  ttuuhhaann..  

--  AAddaatt  sseebbaaggaaii  mmeeddiiaa  uunnttuukk  
bbeerrbbuuaatt  bbaaiikk  ddii  dduunniiaa,,  kkaarreennaa  aaddaatt  
ddiiiibbaarraattkkaann  sseebbaaggaaii  wwaaddaahh  [[bbaaggiiaann  
lluuaarr]]  sseemmeennttaarraa  aaggaammaa  sseebbaaggaaii  iissii  
ddaarrii  aaddaatt..  

  
  
--  AAddaatt  mmeennggaanndduunngg  nniillaaii--nniillaaii  ppoossiittiiff  

yyaanngg  mmeennggaattuurr  hhuubbuunnggaann  
mmaannuussiiaa  ddeennggaann  sseessaammaa  mmaannuussiiaa,,  
hhuubbuunnggaann  mmaannuussiiaa  ddeennggaann  aallaamm  

  
  

--  AAddaatt  sseebbaaggaaii  mmeeddiiaa  mmeemmppeerrbbaaiikkii  
ddiirrii..  KKuuaalliittaass  pprriibbaaddii  sseesseeoorraanngg  
aakkaann  tteerrlliihhaatt  ddaarrii  aaddaattnnyyaa  
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--  KKeetteemmuuqq  kkaarreennaa  mmeennggiinnggkkaarrii  aaddaatt--aaddaatt  aattaauu  ppeettuuaahh--ppeettuuaahh  

oorraanngg  ttuuaa  aattaauu  ttooaaqq  llookkaaqq..  IIttuu  llaahh  hhiikkmmaahhnnyyaa..  PPookkookknnyyaa  aaddaatt  
iinnii  aappaa  ppuunn  yyaanngg  kkiittaa  llaakkuukkaann  kkaattaakkaann  ssaajjaa  lleebbiihh  bbeessaarr  llaahh  
ppoossiittiiffnnyyaa,,  yyaanngg  ppeennttiinngg  kkiittaa  mmeennjjiiwwaaii..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  
sseeppeerrttii  yyaanngg  ssaayyaa  kkaattaakkaann  ttaaddii  sseellaalluu  iikkuutt  mmeelliibbaattkkaann  ggeenneerraassii  
kkiittaa,,  mmaakkssuudd  kkiittaa  jjuuggaa  ssuuppaayyaa  mmeemmaanncciinngg  ppeerrttaannyyaaaann  iinnii..  
KKaarreennaa  kkaallaauu  kkiittaa  ddaakkwwaahh  aaddaatt  ttiiddaakk  aaddaa  cceerriittaannyyaa  iittuu..  

  
--  KKaallaauu  sseeccaarraa  uummuumm  mmeennuurruutt  ttiiyyaanngg  ssiissii  ppoossiittiiff  ddaarrii  aaddaatt  iinnii  

CCuummaa  kkeeppaattuuhhaann  ddaann  kkeetteerrttiibbaann..  KKaallaauu  ssuuddaahh  aaddaatt  bbiillaanngg  
ppeemmaalliiqq  iinnii,,  mmaassiihh  ddiippeerrttaahhaannkkaann,,  ddiiaa  kkaakkuu  aakkaann  
mmeellaakkssaannaakkaann,,  mmiinniimmaall..  TTiiddaakk  mmeennuuttuupp  kkeemmuunnggkkiinnaann  aaddaa  
yyaanngg  mmeellaannggggaarr,,  tteettaappii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ppiinnjjaa--ppiinnjjaaiitt  lleennggee  
tteeppeettee  lleennggee  tteennddaaiitt..  iinnii  llaahh  yyaanngg  ddiittaakkuuttkkaann..  

[[ppeerriillaakkuu]]  
  

--  SSuubbjjeekk  mmeerraassaa  aaddaatt  mmeemmbbeerrii  
ddaammppaakk  ppoossiittiiff  jjiikkaa  ddiijjaallaannii  
ddeennggaann  sseeppeennuuhh  jjiiwwaa  [[mmeennjjiiwwaaii]]  

  
--  DDaammppaakk  ppoossiittiiff  sseebbaaggaaii  ppeennggaannuutt  

wweettuu  tteelluu  bbeerruuppaa  aaddaannyyaa  ssiiffaatt  
kkeeppaattuuhhaann  ddaann  kkeetteerrttiibbaann  

 
 

PPeerraassaaaann  nneeggaattiiff  mmeennjjaaddii  ppeennggaannuutt  wweettuu  tteelluu  ((iinnggrroouupp))  CCaattaattaann  kkooddee  
--  KKaallaauu  dduulluu  mmeemmaanngg  ssaayyaa  rraassaakkaann  jjuuggaa,,  ssaayyaa  rraassaakkaann,,  kkaarreennaa  

mmeemmaanngg  ssaayyaa  iinnii  kkaann  oorraanngg  ttuuaa  yyaa..  DDaarrii  aawwaall  bbaaggaaiimmaannaa  
tteennttaanngg  kkeekkuucciillaann  ddiirrii  sseennddiirrii  ppaaddaa  ssaaaatt  iittuu,,  ppaaddaa  ppaasskkaa  
ppeemmbbeerroonnttaakkaann  kkiittaa  rraassaakkaann  

--  SSuubbjjeekk  mmeerraassaa  ddiikkuucciillkkaann  ppaaddaa  
ppaasskkaa  ppeemmbbeerroonnttaakkaann  GG  3300  SS  PPKKII..    

 
 

EEvvaalluuaassii  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk  CCaattaattaann  kkooddee  
--  MMaakkaannyyaa  sseerriinngg  bbeebbeerraappaa  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ppeerrnnaahh  mmaammiikk  

ddaammppiinnggii,,  bbaahhwwaa  wwaakkttuu  tteelluu  iittuu  bbuukkaann  aaggaammaa  yyaa..  WWaakkttuu  tteelluu  
ttiiddaakk  aaddaa  iissttiillaahhnnyyaa,,  wwaakkttuu  lliimmaa  jjuuggaa  ttiiddaakk  aaddaa  iissttiillaahhnnyyaa  ddii  
bbaayyaann  iinnii..  
  

--  TTiiddaakk  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann,,  jjuussttrruu  iittuu  ssaayyaa  kkaassiihh  ppooiinn  ttaaddii  bbaahhwwaa  
kkaammii  iittuu  ttiiddaakk  sseennaanngg  ddiikkaattaakkaann  mmuuaallllaapp  aattaauu  ddiiaajjaarrkkaann  sseeggaallaa  
mmaaccaamm..  

  
--  TTaappii  sseekkaarraanngg  ssuuddaahh  ttiiddaakk  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann..  SSeebbeennaarrnnyyaa  ttiiddaakk  

aaddaa  yyaanngg  nnaammaannyyaa  wwaakkttuu  tteelluu  wwaakkttuu  lliimmaa  iittuu..  KKaallaauu  wwaakkttuunnyyaa  
iinnii  kkaann  kkiittaa  ssuubbuuhh,,  lloohhoorr,,  aassaarr,,  iissaa  ddaann  mmaaggrriibb,,  kkaallaauu  tteelluu  iinnii  
ttiiddaakk  aaddaa,,  aappaakkaahh  mmaaggrriibb  ddiiaammbbiill,,  aappaakkaahh  wwaakkttuu  lloohhoorrnnyyaa  
ddiiaammbbiill,,  eennddaakk  aaddaa..  KKiittaa  llaakkssaannaakkaann  yyaanngg  lliimmaa  iittuu  ssaajjaa..  TTeettaappii  
kkaallaauu  wweettttuunnyyaa  kkiittaa  hhaarrggaaii  yyaanngg  ttiiggaa  uunnssuurr  iittuu  ttaaddii,,  
ppeemmeerriinnttaahh,,  aaggaammaa,,  ddaann  aaddaatt..  MMeenntteellooqq,,  mmeennttiiooqq,,  ddaann  
ttuummbbuuhh..  

--  IInnggrroouupp  ddaann  oouuttggrroouupp  ttiiddaakk  aaddaa  
ppeerrbbeeddaaaann    

  
  

--  TTiiddaakk  mmeennggaakkuuii  iissttiillaahh  wweettuu  tteelluu  
ddaann  wwaakkttuu  lliimmaa..  
  
  

--  WWeettuu  tteelluu  ttiiddaakk  mmeennggaaccuu  ppaaddaa  
ppeellaakkssaannaaaann  sseemmbbaahhyyaanngg  tteettaappii  
mmeennggaaccuu  ppaaddaa  ssiisstteemm  ttiiggaa  uunnssuurr  

 
 

PPrroosseess  ppeerrbbaannddiinnggaann  ssoocciiaall  ((kkeeuunniikkaann  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  
kkeelloommppookk))  

CCaattaattaann  kkooddee  

--  TTaappii    kkaallaauu  kkiittaa  lliiaatt  mmoonnuummeenntt  yyaanngg  aaddaa,,  iinniillaahh  kkaammii  yyaanngg  
mmeemmeeggaanngg  iissllaamm  ppeerrttaammaa  kkaallii,,  ddii  bbaayyaann  iinnii,,  sseehhiinnggggaa  lleennggkkaapp  
sseeppeerrttii  ppeenngguulluu,,  lleebbee,,  kkeettiibb,,  mmooddiinn,,  kkiiaayyii  ssaannttrrii..  JJaaddii  lliimmaa  
yyaanngg  ddiippeeggaanngg  oolleehh  mmaassjjiidd  iinnii,,  lliimmaa  ((ssaammbbiill  mmeennggaannggkkaatt  
kkeelliimmaa  jjaarriinnyyaa))..  PPeenngguulluu,,  lleebbee,,  kkeettiibb,,  ddaann  mmooddiinn,,  kkeeeemmppaatt  
kkiiaayyii  iinnii  ddiisseebbuutt  kkiiaayyii  kkaagguunnggaann,,  yyaanngg  ddiibbeennttuukk  ppeerrttaammaa  

  
  
  

  
--  PPeerrbbaannddiinnggaann  ddeennggaann  oouuttggrroouupp  

mmeenneekkaannkkaann  ppaaddaa  ooppttiimmaalliissaassii  
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uunnttuukk  ssiiaarrnnyyaa  ddiissiinnii..  
--  YYaa  mmiirriipp,,  aaddaa  kkeemmiirriippaann  llaahh  bbeeggiittuu..  KKaarreennaa  ddii  ssaannaa  kkaarreennaa  

tteerroorrggaanniissiirr  yyaa,,  ddii  bbiinnaa  bbeeggiittuu  mmaannttaapp  kkeemmuuddiiaann  sseeppeerrttiinnyyaa  
ppeennggaajjiiaann  aaddaatt  ddii  ssaannaa  sseellaalluu  ddiitteerraappkkaann..  TTiiddaakk  sseeppeerrttii  kkiittaa..  
hhaannyyaa  ccaarraannyyaa  kkiittaa  mmeelliibbaattkkaann  mmeerreekkaa,,  ssuuppaayyaa  mmeennggeennaall  ddaann  
ddaarrii  mmeerreekkaa  sseennddiirrii  mmeenniimmbbuullkkaann  ppeerrttaannyyaaaann..  KKaallaauu  ddii  ssiinnii..  
KKaallaauu  ddii  ssaannaa  kkaann  sseeccaarraa  kkhhuussuuss  ddiiaa  bbeeggiinnii--bbeeggiinnii..  DDaann  ppuunnyyaa  
ddiiaa  aappaa  nnaammaannyyaa  bbaattaassaann--bbaattaassaann  tteerrtteennttuu..  SSeeppeerrttii  aabbddii  
ddaalleemmnnyyaa,,  kkaattaakkaann  ssaajjaa  oorraanngg--oorraanngg  jjaajjaarr  kkaarraanngg  yyaanngg  
ddiittuunnjjuukk,,  iittuu  ppuunn  ssuuddaahh  ttuunndduukk  ttaaaatt  kkaann  kkeeppaaddaa  rraajjaannyyaa,,  
tteerrmmaassuukk  ssrrii  ssuullttaann  kkaann  bbeeggiittuu..  KKaallaauu  ddii  ssiinnii  eennggggaakk  bbiissaa  kkiittaa  
tteerraappkkaann  ddii  ssiinnii  yyaa,,  kkaarreennaa  lliinnggkkuupp  aappaa  nnaammaannyyaa  kkoommuunniittaass  
kkiittaa  ssaannggaatt  sseeddeerrhhaannaa  ddaann  mmaassiihh  kkaattaakkaannaa  ssaajjaa  iinnii  mmaassiihh  
oorrttooddookk  ddaann  bbiiaassaa--bbiiaassaa  ssaajjaa..  JJaaddii  kkiittaa  mmeerreeaanndduummkkaann,,  tteettaappii  
kkaallaauu  ddaarrii  sseeggii  ssttrruukkttuurrnnyyaa  ssaayyaa  kkiirraa  ssaammaa  ddiiaa  iittuu..  

  
--  KKaallaauu  ddii  ssiinnii  aaddaa  ppeerrssaammaaaannnnyyaa  jjuuggaa,,  kkaallaauu  ddii  ssaannaa  kkaann  aaddaa  

oossoonnggaann  yyaanngg  ttiinnggggii,,  hhaassiill  bbuummii  ddaann  sseeggaallaa  mmaaccaamm  iittuu,,  kkaallaauu  
ddii  ssiinnii  ddiiaa  ddiikkaattaakkaann  aannccaakk  bbeelleeqq..  KKiittaa  aarraakk  ddiiaa  kkee  mmaassjjiidd  
kkuunnoo..  KKaallaauu  ppaaddaa  wwaakkttuu  mmuulluuddaann  hhaarruuss  ddaarrii  bbaayyaann  bbaarraatt..  
KKaallaauu  mmiissaallnnyyaa  lleebbaarraann  hhaarruuss  ddaarrii  bbaayyaann  ttiimmuurr,,  bbeeggiittuu..    

  
--  BBaaggaaiimmaannaappuunn  jjuuggaa  ssaammaa  yyaa,,  kkaarreennaa  aaggaammaa  kkiittaa  ddaarrii  jjaawwaa,,  

tteerrmmaassuukk  aaddaattnnyyaa  jjuuggaa  ggiittuu..  

kkeeuunniikkaann  bbaahhwwaa  BBaayyaann  yyaanngg  
mmeenneerriimmaa  aajjaarraann  IIssllaamm  ppeerrttaammaa  
ddiippuullaauu  LLoommbbookk..  [[IINNGGRROOUUPP  
FFAAVVOORRIITTIISSMM]]  
  
  

--  PPeerrbbaannddiinnggaann  ssoossiiaall  [[ppeerruubbaahhaann  
KKRRIITTEERRIIAAPPEERRBBAANNDDIINNGGAANN]]
;;  ppeenneekkaannaann  ppaaddaa  ppeerrssaammaaaann  yyaanngg  
ddiimmiilliikkii  kkeelloommppookk  

 
 

KKeebbaannggggaaaann  sseebbaaggaaii  IInnggrroouupp  ddaann  MMoottiivvaassii  uunnttuukk  
bbeerrttaahhaann  sseebbaaggaaii  iinnggrroouupp  

CCaattaattaann  kkooddee  

--  KKiittaa  kkaallaauu  mmeelliihhaatt  sseejjaarraahh  yyaanngg  aaddaa  yyaa,,  ddiissiinniillaahh  iissllaamm  yyaanngg  
ppeerrttaammaa  mmeennuurruutt  vveerrssii  kkaammii..  IIssllaamm  yyaanngg  ppeerrttaammaa  ddii  ppuullaauu  
LLoommbbookk  iinnii  ddiippeeggaanngg  oolleehh  ddaattuu  bbaayyaann,,  nnaahh  kkaallaauu  ssiiaarrnnyyaa  kkiittaa  
ddii  bbaaggiiaann  llaauuqq  iinnii  iissttiillaahhnnyyaa,,  kkiittaa  LLoommbbookk  uuttaarraa  iinnii,,  ddaarrii  
ttaallbbaalluuqq  ssaammppaaii  kkee  ppuussuukk  iittuu,,  nnaannggggaa  rreedduuhh  aattaauu  jjeennggggaallee,,  oo  
bbuukkaann  jjeennggggaallee,,  mmeennggggaallee..  IIttuu  wwiillaayyaahh  kkeeddaattuuaann  bbaayyaann  dduulluu..    

--  BBaayyaann  sseebbaaggaaii  ppeenneerriimmaa  aajjaarraann  
IIssllaamm  ppeerrttaammaa  mmeennjjaaddii  
KKeebbaannggggaaaann  iinnggrroouupp    

 
 

IInnggrroouupp  ffaavvoottiissiimm  ddaann  OOuuttggrroouupp  ddeerrooggaattiioonn  CCaattaattaann  kkooddee  
--  TTeettaappii  iinniillaahh  yyaanngg  tteerrjjaaddii,,  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii,,  kkiittaa  ddiikkaattaakkaann  

mmuuaallllaapp  ppeerrlluu  ddiiiissllaammkkaann,,  aappaannyyaa  yyaanngg  kkiittaa  iissllaammkkaann  llaaggii,,  
ssaarriiaattnnyyaa  ssuuddaahh  kkaammii  ttaauu,,  ssuuddaahh  kkaammii  llaakkssaannaakkaann,,  ccuummaa  
kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ccaarraannyyaa  kkiittaa  aaddaattkkaann,,  kkiittaa  ssaakkrraallkkaann..    
  

--  SSeehhiinnggggaa  bbaayyaann  iinnii  kkaann  ssaattuu--ssaattuunnyyaa  ddeessaa  yyaanngg  nnaammaannyyaa  
bbeerraaddaa  ddii  ddaallaamm  aallqquurraann..  AAddaa  ddeessaa  llaaiinn..  eennggggaakk  aaddaa  ddeessaa  
aannyyaarr  ddii  aallqquurraann,,  ddeessaa  ssuukkaaddaannaa  eennggggaakk  aaddaa,,  mmaaaaff  ddaarreekk  jjuuggaa  
mmuunnggkkiinn  bbeelluumm  aaddaa  

--  PPeenniillaaiiaann  yyaanngg  ppoossiittiiff  tteerrhhaaddaapp  
IINNGGRROOUUPP;;    

 
 

IInntteerraakkssii  SSoossiiaall  CCaattaattaann  kkooddee  

--  SSeeppaannjjaanngg  sseekkaarraanngg  iinnii  ttiiddaakk  aaddaa  yyaa,,  bbaaiikk  ddaallaamm  ppeerrggaauullaann  
sseehhaarrii--hhaarrii,,  ppeemmbbiinnaaaann,,  ssiillaattuurraahhmmii  ttiiddaakk  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  iittuu..  
KKaallaauu  dduulluu  yyaa  mmeemmaanngg  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  sseeppeerrttii  aarroo……eennddeeqqkkuu  

--  SSuujjeekk  mmeerraassaa  ttiiddaakk  aaddaa  hhaammbbaattaann  
ddaallaamm  iinntteerraakkssii  ssoossiiaall  ddeennggaann  
oouuttggrroouupp  
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kkaakkeenn  sseemmbbeelliihhaannnnyyaa  oorraanngg  wwaakkttuu  tteelluu  ((aahh  ssaayyaa  ttiiddaakk  mmaauu  
mmeemmaakkaannnnyyaa  kkaallaauu  iittuu  sseemmbbeelliihhaannnnyyaa  oorraanngg  wwaakkttuu  ttiiggaa))  kkaattaa  
oorraanngg  wwaakkttuu  lliimmaa..  
  

--  CCuummaa  iittuu,,  mmaallaahh  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  ppeerrkkaawwiinnaann  jjuuggaa  bbeeggiittuu  
aannttaarraa  kkaauumm  aaddaatt  ddaann  kkaauumm  aaggaammaaiiss,,  bbaaiikk  iittuu  llaakkii--llaakkiinnyyaa  
bbeerraaddaatt,,  ppeerreemmppuuaannnnyyaa  aaggaammaaiiss,,  ddiiaa  iittuu  jjuuggaa  ssaalliinngg  bbaahhuu  
mmeemmbbaahhuu..  MMaallaahh  mmiissaallnnyyaa  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  lleebbiihh  ppaasseehh  
aaggaammaannyyaa  ddiiaa  yyaanngg  mmeemmbbiimmbbiinngg  ssuuaammiinnyyaa,,  iittuu  jjuuggaa  ttiiddaakk  
aappaa--aappaa,,  ssiillaahhkkaann..  MMaarrii  kkiittaa  mmeellaakkssaannaakkaann  ssaammaa--ssaammaa,,  iinnii  
mmeemmaanngg  hhaakk  kkiittaa..  

  
--  TTiiddaakk,,  sseeppaannjjaanngg  aaddaatt  iinnii  ttiiddaakk  aakkaann  ddiiggeerrooggoottii  oolleehh  ppiihhaakk  

lluuaarr..  KKaallaauu  ddiiaa  ttiiddaakk  mmeennggeennaall  aaddaatt  ttiiddaakk  kkiittaa  ppaakkssaakkaann,,  kkaallaauu  
ttiiddaakk  mmeennggeennaall  aaggaammaa  ttiiddaakk  kkiittaa  ppaakkssaakkaann  ddiiaa,,  iittuu..  

  
--  SSaattuu  kkoommuunniittaass,,  jjaaddii  ssaattuu  ssaammuu  llaaiinn  bbeekkeerrjjaassaammaa..  SSaammaa  

ddeennggaann  kkaarraannggbbaajjoo,,  jjuuggaa  bbeeggiittuu  kkaann..  KKaarraannggbbaajjoo  iinnii  bbaayyaann  
bbaarraatt  ddiiaa  kkaaiittaannnnyyaa  ddii  ssiinnii  kkaann  aaddaa  ppeemmbbeekkeell  bbaayyaann  bbaarraatt..  
KKaagguunnggaann  iissttiillaahhnnyyaa  yyaa  yyaanngg  ddii  ppaannggkkuu  oolleehh  kkaarraannggbbaajjoo  iinnii,,  
kkaann  ddiissiimmppaann  ddii  aannuu  iinnii  bbaayyaann  bbaarraatt  iinnii..  PPeemmbbeekkeell  bbaatt  oorroonngg  
iissttiillaahhnnyyaa..  

  
--  ee……yyaa  sseeppeerrttiinnyyaa  bbeeggiittuu,,  jjaannggaann  kkiittaa  tteennttaanngg  aarruuss..  DDeennggaann  

ddeemmiikkiiaann  yyaa  kkeessaattuuaann  ddaann  ppeerrssaattuuaann  kkiittaa  tteerrbbiinnaa..  JJaaddii  ttiiddaakk  
aaddaa  ppiilliihh  kkaassiihh  ttiiddaakk  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann..  MMeesskkiippuunn  ddiiaa  kkaattaakkaann  
ssaajjaa  jjaajjaarr  kkaarraanngg  yyaa,,  bbuukkaann  oorraanngg  bbaannggssaawwaann..  TTaappii  jjaannggaann  kkiittaa  
ccuueekkkkaann  mmeerreekkaa..  IIttuu  jjuuggaa  aaddaatt  tteerrmmaassuukk..  JJaaddii  kkiittaa  hhaarruuss  rraattaa,,  
bbeerrddiirrii  ssaammaa  ttiinnggggii,,  dduudduukk  ssaammaa  rreennddaahh..  TTeettaappii  nnaannttii  ppaaddaa  
hhaall--hhaall  ssaakkrraall  iittuu  hhaarruuss  kkiittaa  hhaarrggaaii..  KKeedduudduukkaannnnyyaa  ssii  oorraanngg  
bbaannggwwaawwaann  ddii  ssiinnii,,  kkeedduudduukkaannnnyyaa  jjaajjaarr  kkaarraanngg  bbeeggiinnii,,  
kkeedduudduukkaann  ppeemmaannggkkuunnyyaa  bbeeggiinnii,,  kkeedduudduukkaann  ttooaaqq  llookkaaqqnnyyaa  
jjuuggaa  bbeeggiinnii,,  hhaarruuss  bbiissaa  ddii  aattuurr..  

  
--  DDaallaamm  bbeerriinntteerraakkssii  ssuubbjjeekk  

mmeellaakkuukkaann  ppeennyyeesseessuuaaiinn  ddeennggaann  
mmaassyyaarraakkaatt,,  mmiissaallnnyyaa  ddaallaamm  
mmaayyssaarraakkaatt  yyaanngg  ddoommiinnaann  aaggaammnnyyaa  
mmaakkaa  ssuubbjjeekk  bbeerruussaahhaa  uunnttuukk  
mmeennyyeessuuaaiikkaann  

  
--  PPeerrkkaawwiinnaann  sseebbaaggaaii  mmeeddiiaa  uunnttuukk  

mmeennjjaaggaa  iinntteerraakkssii  ssoossiiaall  yyaanngg  bbaaiikk  
aannttaarraa  iinnggrroouupp  ddaann  oouuttggrroouupp  

  
--  HHuubbuunnggaann  ssuubbjjeekk  ddeennggaann  iinnggrroouupp  

jjuuggaa  bbeerrjjaallaann  ccuukkuupp  bbaaiikk    
  
--  TTiiddaakk  ppiilliihh  kkaassiihh  ddaallaamm  mmeennjjaalliinn  

hhuubbuunnggaann  [[ttaannppaa  mmeemmbbeeddaakkaann  
ssttaattuuss  ssoossiiaall]]  ddeennggaann  mmeemmeeggaanngg  
ppeeppaattaahh  bbeerrddiirrii  ssaammaa  ttiinnggggii,,  dduudduukk  
ssaammaa  rreennddaahh  

  
--  PPrriibbaahhaassaa  yyaanngg  ddiippeeggaanngg  oolleehh  

ssuubbjjeekk  kkeettiikkaa  bbeerriinntteerraakkssii  mmiissaallnnyyaa::  
  llaaiinn  sseettuukk  llaaiinn  jjaajjaakk,,  llaaiinn  ppaaddaanngg  

llaaiinn  bbeellaallaanngg,,    
  ddiimmaannaa  bbuummii  ddiippiijjaakk  ddiissiittuu  

llaannggiitt  ddii  jjuunnjjuunngg..    
  mmaassuukk  kkaannddaanngg  kkaammbbiinngg  

mmeennggeemmbbeekk,,  kkaannddaanngg  kkeerrbbaauu  
mmeennggooaakk,,  kkaannddaanngg  ssaappii  ddaann  
sseebbaaggeennyyaa..  KKaannddaanngg  aayyaamm  kkiittaa  
hhaarruuss  bbiissaa  bbeerrkkootteekk  ddaann  
sseebbaaggeennyyaa..  

 
 

LLooyyaalliittaass  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk  CCaattaattaann  kkooddee  
--  KKaallaauu  aaddaatt  kkaann  ttiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  mmeellaarraanngg  uunnttuukk  mmeemmbbaanngguunn..  

TTaappii  ffuunnggssii  bbaanngguunnaann  iittuu  jjaannggaann  sseekkaallii--kkaallii  kkaallaauu  aannttaarraa  
bbaanngguunnaann  ddeennggaann  aaddaatt  iinnii  ddiippeerrssaattuukkaann,,  jjaannggaann  bbiikkiinn  ttooppeenngg  
aaddaatt  iittuu..  KKaallaauu  sseeppeerrttii  iinnii  kkaann  bbiissnniiss  nnaammaannyyaa,,  aannttaarraa  iinnii  
ddeennggaann  iinnii,,  jjaauuhh  ppaannggggaanngg  ddeennggaann  aappii  ssaayyaa  bbiillaanngg  
  

--  TTiiddaakk  sseeppeerrttii  kkiittaa..  hhaannyyaa  ccaarraannyyaa  kkiittaa  mmeelliibbaattkkaann  mmeerreekkaa,,  
ssuuppaayyaa  mmeennggeennaall  ddaann  ddaarrii  mmeerreekkaa  sseennddiirrii  mmeenniimmbbuullkkaann  
ppeerrttaannyyaaaann..  KKaallaauu  ddii  ssiinnii..  

  
--  BBeeggiinnii,,  kkaallaauu  kkiittaa  mmeellaakkssaannaakkaann  sseessuuaattuu  hhaall,,  mmeennggeennaaii  

uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  aaddaatt  sseellaalluu  kkiittaa  lliibbaattkkaann  ggeenneerraassii  yyaa..  
RReeggeenneerraassii  kkiittaa  sseellaalluu  kkiittaa  aajjaakk,,  mmaarrii,,  ppaaddaa  ssaaaatt  iinnii  kkiittaa  
mmeennggeerrjjaakkaann  iinnii  mmiissaallnnyyaa  nnggaajjii  mmaakkaamm,,  mmaarrii  kkiittaa  ssaammaa--ssaammaa..  
EEnnggggaakk  ttaahhuu  ssiihh  aappaa  ddiiaa  yyaakkiinn  aattaauu  ttiiddaakk..  NNaahh  mmaakkssuudd  kkiittaa  
mmeelliibbaattkkaann  ddiiaa  iittuu,,  iittuullaahh  kkeemmaammppuuaann  ddaarriippaaddaa  aaddaatt  iittuu  uunnttuukk  
aarrttiinnyyaa  mmeellaannjjuuttkkaann  ssuuppaayyaa  ddiiaa  iinnggaatt..  MMiinniimmaall  iinnggaattnnyyaa..  

--  PPeerraann  sseebbaaggaaii  ttookkoohh  aaddaatt  mmeennjjaaddii  
mmeeddiiaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  
ddaann  bbuuddaayyaa  lleelluuhhuurr;;  PPeennoollaakkaann  
tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbaanngguunnaann  PPuussaakkaa  
SSeebbaayyaa  TTaannttaa    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

--  UUssaahhaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrttaahhaann--kkaann  
aaddaatt  mmeellaalluuii  rreeggeennee--rraassii,,  yyaaiittuu  
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SSeeppeerrttii  ssaayyaa  sseennddiirrii  ccoonnttoohh  yyaa,,  oorraanngg  ttuuaa  ssaayyaa  mmeenniinnggggaall  ppaaddaa  
ttaahhuunn  5599..  PPaaddaa  wwaakkttuu  iittuu  ssaayyaa  mmaassiihh  SSDD  kkaann,,  tteettaappii  aappaappuunn  
kkeeggiiaattaann  oorraanngg  ttuuaa    ssaayyaa,,  ssaayyaa  sseellaalluu  ddii  aajjaakk..  MMaallaahh  ssaayyaa  
sseellaalluu  ddiilliibbuurrkkaann  uunnttuukk  mmaassuukk  sseekkoollaahh..  KKaarreennaa  ppeennttiinnggnnyyaa  
yyaanngg  ddiillaakkssaannaakkaann  ddii  bbaayyaann  iinnii..  KKaammuu  mmiinnttaa  iijjiinnllaahh  ssaammaa  
gguurruu  kkaammuu  kkaarreennaa  kkaammuu  aakkaann  iikkuutt  iinnii  dduulluu  nnaannttii  ssuuppaayyaa  kkaammuu  
bbiissaa  lliiaatt  ccaarraa--ccaarraa  oorraanngg  ttuuaa  mmeennggeerrjjaakkaann  iinnii..  IIttuu  llaahh  yyaanngg  
hhaarruuss  ssaayyaa  tteerraappkkaann  sseekkaarraanngg  iinnii  mmaakkssuudd  ssaayyaa..  NNaahh  ddeennggaann  
mmeelliibbaattkkaann  mmeerreekkaa,,  ddiiaa  ppaaddaa  iikkuutt,,  yyaa  bbaaggaaiimmaannaa  ppaakkaaiiaann  
ssaayyaa,,  ddiiaa  jjuuggaa  bbeeggiinnii..  NNaahh  jjaaddii  kkaallaauu  yyaanngg  ssaayyaa  kkeerrjjaakkaann  
uuppaaccaarraa  aappaa,,  ddiiaa  hhaarruuss  mmeennggaaddaakkaann  ppeerrttaannyyaaaann  sseebbeennaarrnnyyaa,,  
iinnii  uunnttuukk  aappaa  ppuukk,,  iinnii  uunnttuukk  aappaa  mmiikk..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  iinnii..  TTaappii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ttiiddaakk  jjuuggaa..  YYaa  
ookkee  lliiaatt--lliiaatt  aajjaa..  TTaappii  kkaallaauu  ddiiaa  lliiaatt  sseeccaarraa  tteekkuunn,,  mmiinniimmaall  iinnii  
iinnggaattaannnnyyaa  iittuu  ddiiaa  ppaassttii  iinnggaatt..  NNaahh  iinnii  llaahh  ppeemmbbiinnaaaann  aaddaattnnyyaa..  
LLaaiinn  kkaallaauu  aaggaammaa  kkaann  aaddaa  ttuuaann  gguurruu  ddaattaanngg  mmeennggaaddaakkaann  
ppeennggaajjiiaann  ddaann  sseebbaaggeennyyaa..  TTeettaappii  kkaallaauu  aaddaatt  iinnii  kkiittaa  sseellaalluu  
mmiinnttaa  ssuuppaayyaa  ddiiaa  iittuu  mmaauu  iikkuutt  ddii  ddaallaamm  ppeellaakkssaannaaaann  rriittaauuaall  
aappaa  ppuunn  yyaanngg  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..  SSuuppaayyaa  aaddaa  ttiimmbbuull  
ppeerrttaannyyaaaannnnyyaa  sseebbeennaarrnnyyaa……  

  
--  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  sseeppeerrttii  yyaanngg  ssaayyaa  kkaattaakkaann  ttaaddii  sseellaalluu  iikkuutt  

mmeelliibbaattkkaann  ggeenneerraassii  kkiittaa,,  mmaakkssuudd  kkiittaa  jjuuggaa  ssuuppaayyaa  
mmeemmaanncciinngg  ppeerrttaannyyaaaann  iinnii..  KKaarreennaa  kkaallaauu  kkiittaa  ddaakkwwaahh  aaddaatt  
ttiiddaakk  aaddaa  cceerriittaannyyaa  iittuu..  

  
--  KKiittaa  lliibbaattkkaann  jjuuggaa  ddii  lluuaarr  iittuu,,  kkiittaa  bbeerriikkaann  ppeennggeerrttiiaann  tteennttaanngg  

bbeeggiinnii--bbeeggiinnii  aawwiikk--aawwiikk  aaddaatt  kkaarreennaa  ffuunnggssii  ddaarrii  hhuuttaann  yyaanngg  
mmaassiihh  uuttuuhh  iinnii  jjuuggaa  kkaann  aakkaann  mmeennaammppuunngg  aaiirr..  DDii  ssaammppiinngg  iittuu  
jjuuggaa  kkaann  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  bbuukkaann  hhaannyyaa  uunnttuukk  aappaa  nnaammaannyyaa,,  
kkeebbuuttuuhhaann  sseennddiirrii,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ddiibbiissnniisskkaann  jjuuggaa..  

mmeelliibbaattkkaann  ppaarraa  ggeenneerraassii  mmuuddaa  
ddaallaamm  sseettiiaapp  uuppaaccaarraa  aattaauu  rriittuuaall  
aaddaatt  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann..  ddeennggaann  
ddeemmiikkiiaann  mmeellaalluuii  rreeggeenneerraassii  sseeccaarraa  
ttiiddaakk  llaannggssuunngg  sseebbaaggaaii  
ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrhhaaddaapp  aaddaatt  

  

 
AAssaall  iissttiillaahh  WWeettttuu  TTeelluu  ddaann  WWeekkttuu  LLiimmaa  CCaattaattaann  kkooddee  

--  ee……  sseebbeennaarrnnyyaa  bbeeggiinnii  yyaa,,  mmeennuurruutt  ssaayyaa  ddaann  mmeennuurruutt  oorraanngg  
ttuuaa  ssaayyaa  yyaanngg  mmeennggggeenneerraassiikkaann  aappaakkaahh  iittuu  mmeemmoorrii  aattaauu  cceerriittaa  
ssaajjaa  yyaa,,  iittuu  kkaann  ppeemmeeccaahhaann  ddaarrii  oorraanngg  bbeellaannddaa  iittuu..  BBeellaannddaa  
yyaanngg  iinnggiinn  mmeemmeeccaahh  kkiittaa  ssuuppaayyaa  iissllaamm  iinnii  ttiiddaakk  mmaauu  bbeerrssaattuu..  
DDiissaammppiinngg  iittuu  jjuuggaa,,  ddiissiinnii  aappaa  nnaammaannyyaa……ddiiddaallaamm  
mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeemmbbiinnaaaann  aaggaammaa  ddiissiinnii  jjaauuhh  ddaarrii  ppeemmbbiinnaaaann..  
  

--  TTaappii  kkaarreennaa  tteerrbbeellaakkaanngg  mmaassaallaahh  ppeennddiiddiikkaann,,  tteerrbbeellaakkaanngg  
mmaassaallaahh  ppeemmbbiinnaaaann  aaggaammaa,,  aakkhhiirrnnyyaa  ddiibbiikkiinnllaahh  oolleehh  oorraanngg  
bbeellaannddaa  iinnii  bbaahhwwaa  kkaammuu  iinnii  ssaayyaa  jjuulluukkiinn  wwaakkttuu  tteelluu..  IInniillaahh  
yyaanngg  ppooppuullaarr  sseekkaarraanngg  iinnii..  

  
--  IInnii  kkaann  ppoolliittiikk  bbeellaannddaa  yyaa,,  yyaanngg  ttiiddaakk  iinnggiinn  mmeelliihhaatt  iissllaamm  iinnii  

bbeerrssaattuu,,  mmaakkaannyyaa  ddiicciippttaakkaann  iissttiillaahh  wwaakkttuu  lliimmaa  ddaann  wwaakkttuu  
tteelluu..  PPaaddaahhaall  eennddaakk  aaddaa  iittuu,,  ppeennggeerrttiiaann  kkiittaa  ssuuddaahh  bbeeggiittuu..  
SSaarriiaatt  iissllaamm  ssuuddaahh  kkiittaa  ttaauu,,  ppeellaakkssaannaaaann  ssaarriiaattnnyyaa  kkiittaa  ttaauu,,  
ddaann  sseebbaaggeennyyaa  ttiinnggggaall  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  mmaammppuu  eennddaakk..  
MMaakkaannyyaa  mmaarrii  kkiittaa  bbeellaajjaarr,,  sseeppeerrttii  aannaakk--aannaakk  sseekkaarraanngg  yyaanngg  
ssuuddaahh  aaddaa  ppeemmbbiinnaaaann..  

IIssttllaahh  wweettuu  tteelluu  ddaann  wwaakkttuu  LLiimmaa  
sseennggaajjaa  ddiicciippttaakkaann  oolleehh  
ppeemmeerriinnttaahh  kkoolloonniiaall  BBeellaannddaa  
sseebbaaggaaii  ssttrraatteeggii  ppoolliittiikk  aadduu  ddoommbbaa  
sseessaammaa  mmuusslliimm  
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IInntteerrpprreettaassii  wweettuu  tteelllluu  CCaattaattaann  kkooddee  

--  AAhh  iiyyaa,,  iittuu  bbeettuull,,  jjaaddii  mmeennggaappaa  ddiikkaattaakkaann  wweettttuu  tteelluu  jjaaddii  iittuu  
mmeemmaanngg  aaddaatt  yyaa..  YYaanngg  aaddaa  ddiidduunniiaa  iinnii,,  ssuuppaayyaa  ddiiaa  ppeennuuhh  
dduunniiaa  kkaarreennaa  aallllaahh  ttaaaallaa,,  tteerrddiirrii  ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurr,,  bbeerrtteelluurr,,  
bbeerraannaakk  ddaann  ttuummbbuuhh..  BBeerrtteelluurr  iinnii  sseeppeerrttii  bbuurruunngg,,  uunnggggaass,,  aattaauu  
iikkaann--iikkaann  ddii  llaauutt  jjuuggaa,,  bbeerraannaakk  sseeppeerrttii  mmaannuussiiaa,,  hheewwaann  ddaann  
llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa  yyaanngg  bbeerraannaakk..  TTuummbbuuhh  iinnii  sseeppeerrttii  ttaannaammaann  
kkiittaa,,  kkaayyuu  mmiissaallnnyyaa  ddii  gguunnuunngg,,  ddii  hhuuttaann  aaddaatt  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  
KKeettiiggaa  uunnssuurr  iinnii  hhaarruuss  ddiilleessttaarriikkaann,,  hhaarruuss  ddiijjaaggaa  oolleehh  aaddaatt,,  ddii  
uuppaaccaarraakkaann  ddiiaa,,  ddiijjaaggaa  ddiiaa  oolleehh  aaddaatt  iinnii  ssuuppaayyaa  ddiiaa  tteettaapp  
tteerrjjaaggaa  kkeelleessttaarriiaannnnyyaa..  
  

--  TTeelluu  yyaanngg  llaaiinn  aaddaallaahh  iittuu  ttaaddii,,  aaddaa  ppeemmuussuunnggaann,,  ppiimmppiinnaann  
aaddaatt,,  aaddaa  kkiiaayyii  ppiimmppiinnaann  aaggaammaa,,  aaddaa  ppeemmaannggkkuu  ppiimmppiinnaann  
sseeppeerrttii  kkeettiiggaa  uunnssuurree  iittuu  ttaaddii..  PPeenngguulluu,,  ppeemmeerreennttaahh,,  ddaann  
ppeemmaannggkkuu..  DDiiaa  hhaarruuss  ssaalliinngg  jjaalliinn  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinn..  

  
--  iinnii  llaahh  aaddaattnnyyaa  sseellaalluu  ddiibbiillaanngg,,  sseebbeennaarrnnyyaa  bbuukkaann  wwaakkttuu  wweettttuu  

iittuu..  PPeemmeerriinnttaahh,,  KKiiaayyii  ddaann  ppeemmaannggkkuu..  IInnii  kkaann  ttiiggaa  uunnssuurree  iittuu  
yyaa  hhaarruuss  kkeerrjjaassaammaa..  PPeemmeerriinnttaahh  ddaallaamm  aarrttiiaann  ddiissiinnii  yyaanngg  iikkuutt  
sseebbaaggaaii  ppiimmppiinnaann  aattaauu  kkoorriiddoorr  aaddaatt  iittuu  ddiissiinnii  sseeppeerrttii  kkeeppaallaa  
ddeessaa..  MMaakkaannyyaa  ddii  BBaayyaann  iinnii  mmaassiihh  ppooppuulleerr  ddiisseebbuutt  
ppeemmuussuunnggaann  aattaauu  ddiibbaawwaahhnnyyaa  iittuu,,  kkeelliiaannggnnyyaa  iittuu  ddiisseebbuutt  
ppeemmbbeekkeell..  NNaahh  iittuu  jjuuggaa  aaddaa  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  aaddaatt,,  
mmeesskkiippuunn  ddiiaa  jjuuggaa  sseebbaaggaaii  aarrttiinnyyaa  kkeeppaallaa  dduussuunn  yyaa,,  tteettaappii  
kkaallaauu  ddiiaa  jjuuggaa  sseebbaaggaaii  ppiimmppiinnaann  aaddaatt  ddii  kkaammppuunnggnnyyaa  sseennddiirrii,,  
ddiiaa  jjuuggaa  ddiisseebbuutt  ppeemmbbeekkeell  aaddaatt..  AArrttiinnyyaa  ddiippiilliihh  sseeccaarraa  
llaannggssuunngg  sseebbaaggaaii  ppiimmppiinnaann  aaddaatt  ddii  ddaaeerraahh  aattaauu  ddeessaannyyaa  
mmaassiinngg--mmaassiinngg..  

  
--  SSaalliinngg  kkeerrjjaassaammaa,,  yyaanngg  kkeettiiggaa  uunnssuurr  iittuu,,  hhaarruuss  kkeerrjjaassaammaa..  NNaahh  

kkaallaauu  sseekkaarraanngg  aaddaatt  ttiiddaakk  bbiissaa,,  mmiissaallnnyyaa  ddaallaamm  ppeemmbbaabbaattaann  
ppaawwiinngg  aaddaatt  yyaa,,  ttiiddaakk  bbiissaa  iinnaann  aaiiqq  iittuu  aattaauu  mmaassyyaarraakkaatt  ssuubbaakk  
yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  aaiiqq  iittuu  ttiiddaakk  bbiissaa  mmeennggaattaassii  hhaall  iittuu  yyaa  ddii  
llaappoorr  kkee  kkeeppaallaa  ddeessaa  kkee  ppeemmuussuunnggaann..  PPeemmuussuunnggaann  yyaanngg  
mmeennggaattaassii,,  kkaallaauu  ddiiaa  llaaggii  ttiiddaakk  ssaanngggguupp  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  
ddeennddaa  aattaauu  sseessuuaaii  ddeennggaann  aawwiikk--aawwiikk  iittuu  aakkaann  ddiillaannjjuuttkkaann  kkee  
pprroosseess  hhuukkuumm  oolleehh  ddeessaa  iittuu  sseennddiirrii..  

  
--  IInnii  kkaann  ppoolliittiikk  bbeellaannddaa  yyaa,,  yyaanngg  ttiiddaakk  iinnggiinn  mmeelliihhaatt  iissllaamm  iinnii  

bbeerrssaattuu,,  mmaakkaannyyaa  ddiicciippttaakkaann  iissttiillaahh  wwaakkttuu  lliimmaa  ddaann  wwaakkttuu  
tteelluu..  PPaaddaahhaall  eennddaakk  aaddaa  iittuu,,  ppeennggeerrttiiaann  kkiittaa  ssuuddaahh  bbeeggiittuu..  
SSaarriiaatt  iissllaamm  ssuuddaahh  kkiittaa  ttaauu,,  ppeellaakkssaannaaaann  ssaarriiaattnnyyaa  kkiittaa  ttaauu,,  
ddaann  sseebbaaggeennyyaa  ttiinnggggaall  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  mmaammppuu  eennddaakk..  
MMaakkaannyyaa  mmaarrii  kkiittaa  bbeellaajjaarr,,  sseeppeerrttii  aannaakk--aannaakk  sseekkaarraanngg  yyaanngg  
ssuuddaahh  aaddaa  ppeemmbbiinnaaaann..  

  WWeettttuu  tteelluu  bbeerraarrttii  aassaall  uussuull  
mmaakkhhlluukk  hhiidduupp  yyaanngg  mmeelliippuuttii  
ttiiggaa  uunnssuurree  yyaaiittuu  ddaarrii  bbeerrtteelluurr  
yyaanngg  ddiiwwaakkiillii  oolleehh  uunnggggaass,,  
bbeerraannaakk  yyaanngg  ddiiwwaakkiillii  oolleehh  
mmaannuussiiaa,,  ddaann  ttuummbbuuhh  sseeppeerrttii  
bbeerrbbaaggaaii  mmaaccaamm  ttaannaammaann  

  
  
  
  DDaarrii  kkeettiiggaa  uunnssuurree  tteerrsseebbuutt  

mmuunnccuullllaahh  aaddaatt  yyaanngg  bbeerrffuunnggssii  
uunnttuukk  mmeennjjaaggaa  kkeebbeerrllaannggssuunnggaann  
ddaann  kkeelleessttaarriiaann  ssiikklluuss  mmaakkhhlluukk  
hhiidduupp  

  
  
  
  WWeettttuu  tteelluu  jjuuggaa  bbeerraarrttii  

ppeemmeerriinnttaahhaann,,  aaddaatt,,  ddaann  aaggaammaa..  
ppeemmeerriinnttaahhaann  ddiijjaallaannkkaann  oolleehh  
kkeeppaallaa  ddeessaa  aattaauu  ppeemmuussuunnggaann,,  
aaddaatt  ddiijjaallaannkkaann  oolleehh  ppeemmaannggkkuu,,  
ddaann  aaggaammaa  ddiijjaallaannkkaann  oolleehh  
ppeenngghhuulluu  

  
  
  
  KKeettiiggaa  uunnssuurree  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  ssaalliinngg  

tteerrkkaaiitt  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinn  mmeennggaattuurr  
kkeehhiidduuppaann  mmaassyyaarraakkaatt    

  
  

 
 

AAllaassaann  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  CCaattaattaann  kkooddee  
--  TTeettaappii  kkaallaauu  kkiittaa  ppuunnyyaa  kkeeyyaakkiinnaann  tteerrlleeppaass  ddaarrii  ssiirriikk  kkaarreennaa  

iittuu  ppeenniinnggggaallaann  ddaarrii  lleelluuhhuurr,,  lleelluuhhuurr  kkiittaa  iinnii  jjuuggaa  aaddaa  bbaarruullaahh  
kkiittaa  llaahhiirr  kkiittaa  iinnii,,  ddiissaammppiinngg  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  

--  AAddaatt  tteettaapp  ddiippeerrttaahhaannkkaann  kkaarreennaa  
mmeerruuppaakkaann  ppeenniinnggggaallaann  ppaarraa  
lleelluuhhuurr  
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--  PPaaddaa  ssaaaatt  iittuu  bbeelluumm  aaddaa  ppeemmbbiinnaaaann  tteettnnaanngg  aaggaammaa  ddiissiinnii,,  

eennddaakk  aaddaa..  AAppaa  ssaajjaa  kkeemmaammppuuaannnnyyaa  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  
mmaassyyaarraakkaatt  aaggaammaa  iinnii,,  iittuu  yyaanngg  kkiittaa  kkeerrjjaakkaann  

  
--  TTaappii  kkiittaa  aakkuuii  kkeetteerrbbeellaakkaannggaann  kkiittaa  kkaarreennaa  ffaakkttoorr  ppeemmbbiinnaaaann  

llaahh  ppaaddaa  wwaakkttuu  dduulluu..  PPaaddaa  bbiiddaanngg  aaggaammaa,,  ssoossiiaall,,  kkeemmuuddiiaann  
aaggaammaa  uunnttuukk  mmeennggaattuurr  sseemmuuaa  iinnii,,  mmaassyyaarraakkaattnnyyaa,,  ddiiaattuurrllaahh  
ddeennggaann  aaddaattnnyyaa  yyaanngg  ddiisseebbuutt  wweettttuu  iittuu  sseennddiirrii..  SSeessaammaa  
mmaannuussiiaa  sseessaammaa  aallaamm  sseekkiittaarr,,  sseessaammaa  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  yyaaiittuu  
ttuuhhaann..  

  
  

  
--  FFaakkttoorr  ppeemmbbiinnaaaann  yyaanngg  kkuurraanngg  

mmeennjjaaddii  ppeennyyeebbaabb  bbeerrttaahhaannnnyyaa  
aaddaatt  ssaammppaaii  sseekkaarraanngg  

  
--  AAddaatt  ttiiddaakk  mmuuddaahh  ddiihhiillaannggkkaann  

kkaarreennaa  ssuuddaahh  mmeennjjaaddii  ttrraaddiissii  yyaanngg  
ddiittuurruunnkkaann  ddaarrii  ggeenneerraassii  kkee  
ggeenneerraassii  

 
KKeeuunniikkaann--kkeeuunniikkaann  iinnggrroouupp  CCaattaattaann  kkooddee  

--  IIttuu  kkaammii  yyaakkiinn  bbaahhwwaa  mmaassjjiidd  iinnii  aaddaallaahh  mmiilliikknnyyaa  oorraanngg  iissllaamm..  
KKaammii  iinnii  jjuuggaa  ppeennggaannuuttnnyyaa,,  mmeemmaakkmmuurrkkaann  mmaassjjiidd  iittuu  jjuuggaa  
oorraanngg  iissllaamm,,  ttaappii  ddeennggaann  ccaarraa  sseennddiirrii  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu,,  kkaarreennaa  
ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu  ppeemmbbiinnaaaannnnyyaa  ttiiddaakk  aaddaa  ttiiddaakk  sseeppeerrttii  
sseekkaarraanngg..  
  

--  KKaallaauu  yyaanngg  bbeerrsseejjaarraahh  iinnii  kkiittaa  rreennoovvaassii  kkaassiiaann  jjuuggaa  nnaannttii  ttiiddaakk  
aannuu,,  ttiiddaakk  oorroossiinniill..  IInnii  mmaakkaannyyaa  mmaarriillaahh  aaddaattnnyyaa  jjaallaann  
aaggaammaannyyaa  jjaallaann..  IIttuullaahh  mmaakkssuudd  kkiittaa,,  kkaarreennaa  sseekkaarraanngg  iinnii  kkaann  
ssuuddaahh  ssaaaattnnyyaa  yyaa,,  ddaarrii  ppaarriiwwiissaattaa  sseeggaallaa  mmaaccaamm,,  mmeennggggaallii  
sseejjaarraahh  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  jjaaddii  kkaallaauu  ttiiddaakk  aaddaa  iinnii  kkaann  nnggaawwaanngg  
kkiittaa  mmeennccaarrii  hhaall--hhaall  yyaanngg  aaddaa  kkeebbeennaarraannnnyyaa  iittuu  

  
--  kkaammii  ppuunnyyaa  ppeenngguulluu,,  kkaammii  ppuunnyyaa  lleebbee,,  kkaammii  ppuunnyyaa  kkeettiibb,,  

mmooddiinn  sseekkaalliigguuss  ppuunnyyaa  ssaannttrrii,,  wwaallaauuppuunn  iittuu  sseebbuuttaann  ddaarrii  aawwaall  
tteettaappii  iissllaamm  ssuuddaahh  aaddaa  ddii  ddaallaamm  uunnssuurree  wweettuu  tteelluu  iittuu  sseennddiirrii..  

  
--  RRaaddeenn  iittuu  rraahhddiinn,,  ddaarraahh  ssuuccii  yyaanngg  ssaanngggguupp  mmeennyyiiaarrkkaann  

aaggaammaa..  ddiibbuuaattllaahh  mmaassjjiidd  kkuunnoo  bbeeggiittuu,,  kkeemmuuddiiaann  llaalluu  
ddiiaaddaattkkaann  bbeeggiittuu..  

  
--  NNuurrccaahhaayyaa  iittuu  aaddaallaahh  aaggaammaa,,  nnuurrssaahhaaddaa  iittuu  aaddaallaahh  aaddaatt..  

PPaaddaahhaall  ssaattuu  iittuu..  ddiiaa  ssaattuu  kkoommppoonneenn..  SSeebbaabb  aaddaa  nnaammaannyyaa  aaddaatt  
uunnttuukk  dduunniiaa,,  aaddaa  jjuuggaa  aaddaatt  uunnttuukk  mmeennuujjuu  kkee  aakkhheerraatt  yyaanngg  kkiittaa  
ppeerrttaanngggguunnggjjaawwaabbkkaann  sseeggaallaa--ggaallaannyyaa..  IIttuu  bbuukkaann  dduuaa  oorraanngg  
iittuu,,  CCuummaa  iissttiillaahhnnyyaa  aaddaa  nnuurrccaahhaayyaa  aaddaa  nnuurrssaahhaaddaa,,  ppeemmbbaaggiiaann  
ttuuggaass,,  ppeemmbbaaggiiaann  yyaanngg  aaddaa  ddaallaamm  bbaattiinn  iinnii  aaddaallaahh  bbaahhwwaa  
ppiikkiirrkkaann  aaddaattmmuu  ppiikkiirrkkaann  dduunniiaammuu..  AAggaammaa  uunnttuukk  aappaa,,  aaddaatt  
uunnttuukk  aappaa,,  kkaallaauu  bbeennaarr--bbeennaarr  aaggaammaa  yyaanngg  kkiittaa  llaakkuukkaann  iinnii  
uunnttuukk  aappaa..  aaddaatt  jjuuggaa  bbaaggaaiimmaannaa  kkiittaa  bbeerrssaattuu  ddeennggaann  iinnii,,  iinnii,,  
iinnii..  

  
--  AAggaammaa  nnuurrccaahhaayyaa,,  kkeemmuuddiiaann  nnuurrssaabbddaa  sseebbeennaarrnnyyaa  iittuu..  ssaabbddaa  

iinnii  kkaann  ppeemmbbiiccaarraaaann  yyaanngg  kkeelluuaarr  iinnii..  JJaaddii  aappaa  ppuunn  
ppeemmbbiiccaarraaaann  yyaanngg  kkiirraa--kkiirraa  bbiissaa  kkiittaa  cceerrnnaa  ddaann  kkiirraa--kkiirraa  aakkaa  
nnaaddaa  mmaannffaaaattnnyyaa  mmaarriillaahh  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann,,  iittuu  nnuurrssaabbddaa..  KKaallaauu  
nnuurrccaahhaayyaa  iittuu  jjeellaass  ssuuddaahh  ssiinnaarr  iittuu..  SSiinnaarr  ddaarrii  dduunniiaa  ssaammppaaii  
aakkhheerraatt..  KKaallaauu  kkiittaa  bbeettuull--bbeettuull  ddeennggaann  tteellaatteenn  kkhhuussuukk  kkiittaa  
bbeerrssaattuu  ddeennggaann  ssaanngg  kkhhaalliikk,,  iinnssyyaa  aallllaahh..  TTaappii  iittuu  kkaann  bbeerraatt  iittuu..  

  

--  BBaayyaann  sseebbaaggaaii  ddaaeerraahh  yyaanngg  tteettaapp  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  sseehhiinnggggaa  
eennjjaaddii  ddaayyaa  ttaarriikk  bbaaggii  wwiissaattaawwaann  

  
  
--  KKiiaayyii  aaddaatt  sseebbaaggaaii  ssiimmbbooll  

aaggaammaa  ddaallaamm  ssiissiitteemm  ttiiggaa  uunnssuurr  
  
  
  
--  SSiimmbboolliissaassii  rreellaassii  aaggaammaa  ddaann  aaddaatt  

  
  IInntteerrpprreettaassii  kkaattaa  rraaddeenn  sseebbaaggaaii  

rraahhddiinn,,  yyaanngg  bbeerraarrttii  ddaarraahh  ssuuccii  
  
  RReellaassii  aannaattaarraa  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa  

ddiiggaammbbaarrkkaann  oolleehh  nnuurrccaahhaayyaa  
ddaann  nnuurrssaahhaaddaa,,  yyaanngg  
mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  kkoommppoonneenn  
yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddaallaamm  ddiirrii  
mmaannuussiiaa  

  
  NNuurrccaahhaayyaa  mmeewwaakkiillii  ssiiffaatt--ssiiffaatt  

ddaann  ttiinnddaakkaann--ttiinnddaakkaann  mmaannuussiiaa  
yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  ssppiirriittuuaall  mmeellaalluuii  
ppeellaakkssaannaaaann  aaggaammaa,,  sseemmeennttaarraa  
nnuurrssaahhaaddaa  mmeewwaakkiillii  ssiiffaatt  ddaann  
ttiinnddaakkaann  mmaannuussiiaa  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  
llaahhiirriiyyaahh  mmeellaalluuii  ppeellaakkssaannaaaann  
aaddaatt  

  
  MMaannuussiiaa  yyaanngg  bbiissaa  

mmeennyyeellaarraasskkaann  kkeedduuaannyyaa,,  
nnuurrccaahhaayyaa  ddaann  nnuurrssaahhaaddaa  aakkaann  
tteerrcceerrmmiinn  ssiiffaatt  rreennggggaanniiss  ddaann  
rreennggggaayyuu..  SSeerrttaa  rriiddiiqq  

  
    RReennggggaayyuu  mmeerruuppaakkaann  SSeessuuaattuu  

yyaanngg  mmeennddoorroonngg  mmaannuussiiaa  
uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  hhaall  yyaanngg  
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--  EE……..ssaattuu..  iittuu  sseebbuuttaann  ssaajjaa..  SSaammaa  ddeennggaann  rreennggggaayyuu,,  rreennggggaanniiss..  
RReenngg  iinnii,,  iinnii  yyaa  bbaattiinn  ((ssaammbbiill  mmeelleettaakkkkaann  ttaannggaann  kkaannaann  ddii  aattaass  
ddaattaa)),,  yyaanngg  nnggoommoonngg  iinnii,,  yyaanngg  bbeerrbbiiccaarraa  iinnii..  RReenngg  aarrttiinnyyaa  
yyaanngg  aakkaann  kkeelluuaarr  aattaauu  yyaanngg  nnaannttii  aakkaann  ddiicceettuusskkaann  iittuu  rreenngg  
nnaammaannyyaa..  SSuuddaahh  nniiaatt  yyaanngg  bbaagguuss,,  qqoorraann  nnaammaannyyaa  ddii  ddaallaamm  
aannuu  iinnii..  RReennggggaayyuu,,  aayyuu  iinnii  kkaann  ssuuppaayyaa  kkiittaa  bbiissaa  mmeennjjaallaannkkaann  
sseessuuaattuu  yyaanngg  bbaaiikk..  YYaanngg  bbaagguuss..  RReenngg  yyaanngg  AAyyuu..  KKaallaauu  
rreennggggaanniiss,,  aaddaa  rreenngg  yyaanngg  aaddaa  uunnssuurree  rroommaannttiicc..  BBaaggaaiimmaannaa  
ssuuppaayyaa  oorraanngg  bbiissaa  ssiimmppaattii,,  mmeennddeennggaarrkkaann  ddaakkwwaahh  kkiittaa..  
bbaaggaaiimmaannaa  oorraanngg  ssiimmppaattii  mmeennddeennggaarrkkaann  ppeemmbbiiccaarraaaann  kkiittaa..  
kkiittaa  kkeelluuaarrkkaann  kkaattaa--kkaattaa  iittuu  yyaanngg  mmaanniiss  ssuuppaayyaa  oorraanngg  iittuu  
tteerrttaarriikk  tteerrhhaaddaapp  kkiittaa..  sseeggaallaa  pprrooggrraamm  aakkaann  bbiissaa  jjaallaann..  

  
--  NNuurrccaahhaayyaannyyaa  llaaiinn,,  nnuuddrrssaahhaaddaannyyaa  llaaiinn..  kkeedduuaannyyaa  iinnii  ddiiaa  

bbeerrssaattuu  ddii  jjaassaadd  iinnii..  CCuummaa  ddii  ddaallaamm  kkiittaa  sseennddiirrii  iinnii  kkaa  nnaaddaa  
dduunniiaannyyaa  aaddaa  aakkhheerraattnnyyaa..  BBaaggaaiimmaannaa  ccaarraa  mmeemmppeerrssaattuukkaann..  
SSeehhiinnggggaa  kkeelluuaarrllaahh  rreennggggaanniiss  ddaann  rreennggggaayyuu..  

  
--  IIttuu  ddaarrii  nnuurrccaahhaayyaa  ddaann  nnuurrssaahhaaddaa  iittuu..  tteerrcceettuussllaahh  iittuu  rreennggggaanniiss  

ddaann  rreennggggaayyuu,,  yyaanngg  tteerraakkhhiirr  RRiiddiiqq  nnaammaannyyaa..  CCoobbaa  sseessiimmbbiinngg  
bbaayyaann  yyaa,,  eemmbbee  bbaatteeqq  ttiiyyee,,  llaammuunn  mmeerriiddiiqq  ddiiaammbbiill  ppaarraannggnnyyaa  
ssaajjaa,,  ddaann  sseelluuttnnyyaa  ddiillaaiinnkkaann..  KKaann  kkuurraanngg  mmeennggeennaa  kkuurraanngg  
bbiissaa  mmeemmppeerrssaattuukkaann  ddiirrii..  IIttuu  rriiddiiqq  sseeccaarraa  kkaassaarr..  TTaappii  kkaallaauu  
rriiddiiqq  yyaanngg  hhaalluuss,,  rriiddiiqq  iittuu  pprriirriiqq  ddiirriiqq  ((mmeemmbbeennaahhii  ddiirrii)),,  
mmaawwaass  ddiirrii..  SSaayyaa  kkiirraa  nnaammaa  oorraanngg  iittuu  dduulluu  ttaappii  tteerrnnyyaattaa  ttiiddaakk..  
KKiittaa  ddiissuurruuhh  mmiikkiirr,,  pprriirriiqq  ddiirriiqq..  JJaannggaann  mmeennccuubbiitt   oorraanngg  llaaiinn  
sseebbeelluumm  mmeennccuubbiitt  ddiirrii  sseennddiirrii..  RReennggggaayyuu  rreennggggaanniiss,,  rriiddiiqq..  IIttuu  
yyaanngg  aaddaa  ddii  ddaallaamm  nnuurrccaahhaayyaa  ddaann  nnuurr  ssaahhaaddaa……..  

  
--  DDiiaa  kkeemmbbaallii  kkeeppaaddaa  nnuurrccaahhaayyaa,,  ddaann  nnuurrssaahhaaddaa  iittuu  ttaaddii..  TTaappii  

ppeekkeerrjjaaaann  ssaattuu  oorraanngg  iinnii  yyaa,,  aaddaa  ppeekkeerrjjaaaannnnyyaa  uunnttuukk  dduunniiaa  aaddaa  
ppeekkeerrjjaaaannnnyyaa  uunnttuukk  aakkhheerraatt..  

bbaaiikk,,  sseemmeennttaarraa  rreennggaanniiss  
mmeerruuppaakkaann  iinnnneerrbbeeuuttyy  yyaanngg  
ddiimmiilliikkii  sseesseeoorraanngg  yyaanngg  bbiissaa  
mmeennaarriikk  ssiimmppaattii  oorraanngg  llaaiinn  

  
  RRiiddiiqq  sseennddiirrii  bbeerraarrttii  ppeerriirriiqq  

ddiirrii  yyaanngg  mmeennggaaccuu  kkeeppaaddaa  
mmoottiivvaassii  uunnttuukk  sseellaalluu  
mmeellaakkuukkaann  iinnttrroossppeekkssii  ddiirrii  
((mmaawwaass  ddiirrii))  

  
  
  
  
--  KKoommuunniittaass  wweettttuu  tteelluu  mmeemmiilliikkii  

ccaarraa  tteerrsseennddiirrii  ddaallaamm  
mmeennggeekksspprreessiikkaann  kkeeaaggaammaaaann  yyaaiittuu  
mmeellaalluuii  aaddaatt  

  
--  KKeeuunniikkaann  kkoommuunniittaass  wweettttuu  tteelluu  

jjuuggaa  tteerrlleettaakk  ppaaddaa  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa  
yyaanngg  bbiissaa  bbeerrjjaallaann  bbeerriirriinnggaann  

 
 

KKoonnssttrruukkssii  CCiittrraa  PPoossiittiiff  tteerrhhaaddaapp  IIddeennttiittaass  SSoossiiaall  CCaattaattaann  kkooddee  
--  JJaannggaann  kkaallaauu  mmeennggaammbbiill  iikkaann  ddii  llaauutt  ppaakkee  ppoottaassssiiuumm,,  ppaakkee  

bboomm,,  mmeemmaanngg  iittuu  hhaakknnyyaa  kkiittaa,,  uunnttuukk  kkiittaa  mmaannffaaaattkkaann  ddaarrii  
ttuuhhaann,,  tteettaappii  ddeennggaann  ccaarraa--ccaarraa  yyaanngg  hhaallaall,,  ccaarraa--ccaarraa  yyaanngg  
sseeppaannttaassnnyyaa..  JJaannggaann  kkaarreennaa  mmaauu  mmeennaanngg  sseennddiirrii,,  mmaauu  
kkeeuunnttuunnggaann  sseennddiirrii  tteettaappii  aakkaann  mmeerruussaakk..  NNaahh  bbeeggiittuu  jjuuggaa  
kkaayyuu  yyaa,,  ttuummbbuuhh--ttuummbbuuhhaann,,  kkiittaa  mmeennaanneemm  sseeppeerrttii  ppoohhoonn  
kkeellaappaa,,  sseeppeerrttii  ppaaddii  aappaallaahh  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  kkiittaa  aaddaattkkaann  ddiiaa  iittuu..  
PPaaddaa  mmuussiimmnnyyaa  mmaarrii  kkiittaa  aammbbiill  sseeccaarraa  aaddaatt,,  jjaannggaann  sseemmeennaa--
mmeennaa,,  jjaannggaann  ddiiccuurrii,,  mmiinniimmaall  hhaarruuss  ddiimmiinnttaa  kkaalluu  ttiiddaakk  aaddaa  
uunnttuukk  bbeellii..  OOrraanngg  ppaassttii  mmeemmbbeerriikkaann  kkiittaa  kkaallaauu  kkiittaa  bbuuttuuhh  
bbeettuull..  TTeettaappii  kkaallaauu  ttuummbbuuhhaann  sseeppeerrttii  hhuuttaann,,  hhuuttaann  iinnii  sseeppeerrttii  
jjaannttuunngg  mmaannuussiiaa,,  ssuummbbeerr  kkeehhiidduuppaann  ddaarrii  sseeggaallaa  mmaannuussiiaa  ddaann  
mmaahhlluukk..  KKaarreennaa  hhuuttaann  iinnii  mmeennggaanndduunngg  aaiirr,,  kkaallaauu  hhuujjaann  ttuurruunn  
ppaassttii  ddiiaa  kkee  hhuuttaann,,  nnaahh  hhuuttaann  iinnii  sseennddiirrii  mmeennyyeerraapp  sseehhiinnggggaa  
aaddaa  mmaattaa  aaiirr..  NNaahh  aaddaa  jjuuggaa  ppeennjjaaggaaaannnnyyaa  ddii  ssaannaa,,  aaddaa  jjuuggaa  
aappaa  nnaammaannyyaa  ssaaaatt--ssaaaatt  mmeennggoollaahh,,  mmeennyyuukkuurrii,,  bbaahhwwaa  iinnii  
ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann  mmaarrii  kkiittaa  aaddaattkkaann,,  kkiittaa  sseellaammaattkkaann  uunnttuukk  
mmeennyyuukkuurrii  ppeemmbbeerriiaann  mmaattaa  aaiirr  iittuu..  KKeemmuuddiiaann  sseeppeerrttii  

[[KKoonnssttrruukkssii  cciittrraa  ppoossiittiiff]]::    
NNiillaaii--nniillaaii  ddaallaamm  wweettttuu  tteelluu  uunnttuukk  
mmeennjjaaggaa  kkeelleessttaarriiaann  aallaamm  
[[kkeesseeiimmbbaannggaann  kkoossmmooss]]  
  
  
PPeelleessttaarriiaann  hhuukkuumm  aaddaatt  sseebbaaggaaii  
mmeeddiiaa  uunnttuukk  mmeennyyeelleessaaiikkaann  kkoonnfflliikk--
kkoonnfflliikk  iinntteerrnnaall  
  
  
RReellaassii  aannttaarraa  aaddaatt,,  ppeemmeerriinnttaahhaann,,  
ddaann  aaggaammaa;;  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa  sseebbaaggaaii  
sseessuuaattuu  yyaanngg  ttiiddaakk  tteerrppiissaahh..  AAddaatt  
mmeemmppeerrbbaaiikkii  llaahhiirriiyyaahh  ((wwaaddaahh))  
mmaannuussiiaa,,  sseemmeennttaarraa  aaggaammaa  bbeerrssiiffaatt  
bbaattiinniiyyaahh  
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mmaannuussiiaa,,  bbiinnaattaanngg  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  kkiittaa  mmaannuussiiaa  wwaajjiibb  ssaalliinngg  
hhoorrmmaatt--mmeenngghhoorrmmaattii  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinn,,  yyaa  mmeemmaanngg  ppeennddaappaatt  
bbeerrbbeeddaa,,  aappaallaaggii  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  iinnii  mmaakkiinn  ppiinnttaarr  oorraannggnnyyaa,,  
mmaakkiinn    iinntteelleekkttuuaall  yyaa,,  jjaaddii  bbaannyyaakk  mmeemmaanngg  ppeennddaappaatt  iittuu  ssaattuu  
ssaammaa  llaaiinn  mmeemmaanngg  bbeerrbbeeddaa,,  tteettaappii  jjaannggaann  ssaammaappii  ppeerrbbeeddaaaann  
iinnii  mmeennjjaaddiikkaann  ssuuaattuu  ppeerrppeeccaahhaann..  DDeemmiikkiiaann  jjuuggaa  hheewwaann,,  
kkaarreennaa  ddiiaa  bbeerrnnyyaawwaa  sseeppeerrttii  kkiittaa,,  jjaannggaann  sseeeennaakknnyyaa  
mmaannggaammbbiill  bbaabbii,,  rruussaa  ddii  hhuuttaann  ddeennggaann  ccaarraa  mmeenneemmbbaakk  aattaauu  
sseemmaauu  gguuee,,  kkaallaauu  kkiittaa  bbuuttuuhhkkaann  uunnttuukk  mmaakkaann  mmiissaallnnyyaa  
ppaakkeellaahh  sseeccaarraa  aaddaatt,,  ddiijjeerraatt  mmiissaallnnyyaa..  JJaaddii  kkeettiiggaa  uunnssuurr  iinnii  yyaa,,  
ttiiooqq,,  mmeenntteellooqq,,  ddaann  bbeerraannaakk  yyaa..  IIttuu  aaddaa  aaddaattnnyyaa,,  ddiiaaddaattkkaann  iittuu..  
DDiijjaaggaa  bbeettuull  oolleehh  aaddaatt,,  aaddaa  yyaanngg  kkiittaa  sseellaammaattkkaann,,  aaddaa  yyaanngg  
kkiittaa  ssaakkrraallkkaann,,  yyaanngg  ttiiddaakk  bboolleehh  sseemmbbaarraannggaann  yyaanngg  kkiittaa  sseebbuutt  
ppeemmaalliiqq  iittuu..  KKaallaauu  iittuu  rruussaakk,,  ppuunnaahh  sseemmuuaa  iinnii,,  aakkaann  aappaa  
jjaaddiinnyyaa  dduunniiaa  iinnii  kkeeddeeppaann,,  iittuu  llaahh  aaddaatt  sseehhiinnggggaa  ddiisseebbuutt  wweettttuu  
tteelluu..  
  

--  IInniillaahh  ppeemmaahhaammaann  yyaanngg  sseellaalluu  kkiittaa  lleessttaarriikkaann,,  sseellaalluu  kkiittaa  jjaaggaa  
kkeebbeerraaddaaaannyyaa  tteettaappii  bbuukkaann  aaggaammaa,,  iittuu  ssaajjaa..  TToohh  jjuuggaa  aappaabbiillaa  
kkiittaa  bbaagguuss  ccaarraa  kkiittaa  mmeemmeelliihhaarraa,,  aannttaarraa  kkiittaa  ddeennggaann  kkiittaa,,  
aannttaarraa  kkiittaa  ddeennggaann  mmaahhlluukk,,  ttuummbbuuhh--ttuummbbuuhhaann  cciippttaaaann  mmaahhaa  
kkuuaassaa  iinnii  iittuu  jjuuggaa  mmeennjjaaddii  ttooppaannggaann  bbaaggii  kkiittaa  uunnttuukk  mmeennuujjuu  
aakkhhiirraatt  yyaanngg  bbaagguuss..  IIttuu  llaahh  dduulluu  uunnttuukk  ppeennggeerrttiiaann  aaddaatt  wweettuu  
tteelluu  iittuu..    

  
--  JJaaddii  kkaallaauu  ddiihhaappuuss  sseekkaallii  aaddaatt  iinnii  jjuuggaa  ssuulliitt  yyaa,,  kkaarreennaa  

kkeebbiiaassaaaann  yyaa..  LLaaiinn  lluubbuukk  llaaiinn  iikkaannnnyyaa,,  llaaiinn  ppaaddaanngg  llaaiinn  
bbeellaallaannggnnyyaa..  AAttaauu  llaaiinn  sseettuukk  llaaiinn  jjaajjaakk,,  llaaiinn  gguubbuugg  llaaiinn  aaddaatt..  
IInniillaahh  yyaanngg  mmaassiihh  mmeennggeennttaall  ddii  mmiinnoorriittaass  wweettttuu  tteelluu  iittuu..  

  
--  IIyyaa,,  mmeellaalluuii  aaddaatt  dduulluu  ttaappii  kkaallaauu  sseekkeeddaarr  iinnii  aappaa,,  kkrriimmiinnaall  aappaa  

yyaa,,  ppeemmbbaabbaattaann  hhuuttaann  aaddaatt  iittuu  kkiittaa  sseelleessaaiikkaann  lleewwaatt  pprroosseess  
aaddaatt  dduulluu  kkiittaa  mmuussyyaawwaarraahhkkaann  dduulluu  kkiittaa  lliiaatt  bbeerraatt  aattaauu  
ttiiddaakknnyyaa  ppeellaannggggaarraannnnyyaa  iittuu,,  

  
--  wwaallaauuppuunn  aaddaatt  iinnii  mmeennggaaddaakkaann  ssuuaattuu  uuppaaccaarraa  rriittuuaall,,  nnaammuunn  

ddaarrii  uunnssuurr  aaggaammaa  iinnii  kkiittaa  uunnddaanngg  ddiiaa  uunnttuukk  mmeemmbbeerriikkaann  ddooaa  
yyaa,,  ddooaa  sseellaammeett,,  ddooaa  aappaa  ssiinnaassuuhhaa  iissttiillaahhnnyyaa  iittuu..  IIttuu  kkiittaa  
uunnddaanngg  ddiiaa  bbuukkaann  ccuukkuupp  ddeennggaann  aaddaatt  iittuu  ssaajjaa..  KKaallaauu  aaddaatt  iinnii  
kkaann  ssuuddaahh  ddiippeeggaanngg  oolleehh  ppeemmaannggkkuu,,  kkaallaauu  aaggaammaa  iinnii  kkaann  
ssuuddaahh  ddiippeeggaanngg  oolleehh  KKiiaayyii..  NNaahh  ppeemmeerriinnttaahhaannnnyyaa  ddiippeeggaanngg  
oolleehh  ppeemmuussuunnggaann  oolleehh  ppeemmbbeekkeell  iittuu  yyaanngg  llaannggssuunngg  
mmeemmiimmppiinn  mmaassyyaarraakkaatt..  YYaa  jjaaddii  kkeettiiggaa  uunnssuurr  iittuu  llaahh  kkiittaa  hhaarruuss  
ssaalliinngg  kkeerrjjaassaammaa..  

  
--  AAddaattnnyyaa  kkaann  nnggiirriinngg  ssaarreeaatt,,  aaddaatt  iinnii  kkaann  sseellaalluu  ddii  bbeellaakkaanngg,,  

jjaaddii  jjaarraakknnyyaa  sseellaalluu  33  hhaarrii  sseetteellaahh  hhaarrii  HH  mmeennuurruutt  ssaarreeaattnnyyaa  
yyaanngg  ddiitteennttuukkaann  oolleehh  mmeenntteerrii  aaggaammaa..  sseellaalluu  iittuu,,  sseehhiinnggggaa  hhaall  
iinnii  iittuu  ddiinnaammaakkaann  aaddaatt..  AAggaammaannyyaa  kkiittaa  ddaahhuulluukkaann,,  aaddaattnnyyaa  
mmeennyyuussuull..  NNggiirriinngg  ssaarreeaatt  lleebbaarraann  ppeennddeekk,,  ttuuttuutt  ssaarraann  ttooaaqq  
llookkaaqq..  

  
--  YYaa  iinnii  llaahh,,  hhaall--hhaall  aaddaatt  bbaaiikk  iittuu  aaddaatt  hhiidduupp  aaddaatt  mmaattii,,  hhuuttaann,,  

  
  
RRiittuuaall  yyaanngg  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  hhaarrii--
hhaarrii  bbeessaarr  MMaayyoorriittaass  OOuuttggrroouupp;;  aaddaatt  
sseebbaaggaaii  nnggiirriinngg  ssaarreeaatt  ((mmeennggiirriinnggii  
ppeellaakkssaannaaaann  mmaayyoorriittaass))  
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aaiirr,,  sseeggaallaa  mmaaccaamm  iittuu..  ssuuppaayyaa  kkiittaa  bbeettuull--bbeettuull,,  ssttrruukkttuurrnnyyaa  iittuu,,  
ttiiddaakk  sseekkeeddaarr  ttaauu  nnaammaannaayyaa  ssaajjaa..  PPeellaakkssaannaaaannnnyyaa  bbaaggaaiiaammaannaa  
ddaann  aakkiibbaattnnyyaa  bbaaggaaiimmaannaa  iittuu  yyaanngg  kkiittaa  ppeerrjjeellaass  iittuu..  iittuu  ttuujjuuaann  
uuttaammaa,,  jjaaddii  ttiiddaakk  hhaannyyaa  sseekkeeddaarr  ttaauu  aaddaatt,,  ttaappii  aappaa  yyaanngg  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann..  

  
--  SSeebbaabb  aaddaatt  iinnii  aaddaallaahh  ppeennggaattuurraann  hhiidduupp,,  bbeerrmmaassyyaarraakkaatt,,  

bbeerrssoossiiaall,,  sseeggaallaa  kkeebbuuttuuhhaann,,  kkeebbeerrssaattuuaann  llaahh  iissttiillaahhnnyyaa..  BBiissaa  
kkiittaa  ssaalliinngg  hhoorrmmaatt  ddaann  mmeenngghhoorrmmaattii  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa  bbeeggiittuu..  
BBaaggaaiimmaannaa  ppiimmppiinnaann,,  bbaaggaaiiaammaannaa  aannaannddaa  iinnii  kkiittaa  
mmeenngghhaaddaappii  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  HHaarruuss  kkiittaa  iittuu  bbiissaa  
mmeennyyeessuuaaiikkaann  ddiirrii..  

 
 

SSttrraatteeggii  MMeemmppeerrttaahhaannkkaann  IIddeennttiittaass  SSoossiiaall  PPoossiittiiff  CCaattaattaann  kkooddee  

SSTTRRAATTEEGGII  MMUULLTTIIPPEELL  IIDDEENNTTIITTAASS    SSOOSSIIAALL  
--  SSaayyaa  sseennddiirrii,,  ddiimmaannaa  ssaayyaa  bbeerraaddaa  ssaayyaa  hhaarruuss  ppeennyyeessuuaaiiaann,,  

kkaallaauu  ssaayyaa  kkee  LLoommbbookk  ttiimmuurr,,  kkee  LLoommbbookk  tteennggaahh  ddaann  
sseebbaaggaaiinnyyaa,,  lliihhaatt  ssaajjaa,,  aappaappuunn  yyaanngg  ddiillaakkssaannaakknn  ddiissaannaa  ,,  
kkaarreennaa  ddiissaannaa  aaggaammaannyyaa  yyaanngg  mmaayyoorriittaass,,  jjaaddii  mmeennggaappaa  ssaayyaa  
hhaarruuss  sseeccaarraa  aaddaatt  ssaayyaa  ssaajjaa,,  kkaann  tteerrssiissiihh  ssaayyaa..  PPeennyyeessuuaaiiaann  
sseekkaarraanngg  yyaanngg  hhaarruuss  ssaayyaa  kkeemmbbaannggkkaann  tteerrhhaaddaapp  aannuu  iinnii,,  
sseekkaarraanngg  iinnii..  PPeennyyeessuuaaiiaann  tteerrmmaassuukk  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  jjuuggaa,,  
bbuukkaann  hhaannyyaa  ppeennyyeessuuaaiiaannnnyyaa  ssaajjaa..  

SSttrraatteeggii  mmoobbiilliissaassii  ssoossiiaall  ::  
IIDDEENNTTIITTAASS  HHIIBBRRIIDD  [[mmuullttiippllee  
iiddeennttiittaass]]  

SSTTRRAATTEEGGII  KKRREEAATTIIVVIITTAASS  SSOOSSIIAALL  
--  JJaannggaann  sseekkaallii  bbaahhwwaa  wwaakkttuu  iinnii,,  sseebbeennaarrnnyyaa  wweettttuu  iittuu  bbuukkaann  

wwaakkttuu..  KKaallaauu  wwaakkttuu  kkiittaa  iissllaamm  iinnii  kkaann  lliimmaa..  NNaahh  wwaakkttuu  lliimmaa  
iinnii  ttiiddaakk  aaddaa  kkiittaa  sseebbuutt  sseebbeennaarrnnyyaa,,  yyaa  kkaallaauu  iissllaamm  hhaannyyaa  
iissllaamm  iittuu  hhaannyyaa  ssaattuu  ((ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))..  NNaahh  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  
mmaarriillaahh  kkiittaa  mmeemmppeerrgguurruuii  ddiirrii  sseennddiirrii..    
  

--  kkaallaauu  wweettttuu  tteelluu  iittuu  aaddaatt  iittuu,,  kkaallaauu  aaggaammaa  kkiittaa  iissllaamm..  KKiittaa  
ttiiddaakk  sseennaanngg  kkaallaauu  ddiikkaattaakkaann  aappaa  nnaammnnyyaa  sseeppeerrttii  oorraanngg  bbaallii  
mmaassuukk  iissllaamm,,  oorraanngg  KKrriissttiinn  mmaassuukk  iissllaamm……ee……mmuuaallllaapp..  

--  KKaattaakkaann  ssaajjaa  kkaallaauu  aaddaatt  iinnii  kkiittaa  mmeemmppeerrbbaaiikkii  llaahhiirriiyyaahh,,  nnaahh  
kkaallaauu  aaggaammaa  iinnii  bbaattiinniiyyaahh  kkiittaa  yyaanngg  mmeennuujjuu  kkee  aallaamm  kkhhaalliikk  
aattaauu  aallaamm  bbaakkaa  iittuu..  TTeettaappii  kkeeyyaakkiinnaann  iinnii  yyaanngg  bbeettuull--bbeettuull  
ddoommiinnaann  iittuu……  

  
--  CCuummaa  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  aaddaa  bbeebbeerraappaa  yyaanngg  ssaayyaa  ssaannggkkaall  ddaarrii  

ppeenneelliittiiaann--ppeenneelliittiiaann  bbaaiikk  ddaarrii  lluuaarr  mmaauuppuunn  ddaallaamm  nneeggeerrii..  IIttuu  
yyaanngg  ddiiddaallaammii,,  jjaannggaann  mmeennddaallaammii  kkaallaauu  kkaattaa  oorraanngg  kkiittaa  iinnii  
sseemmbbaahhyyaanngg  ttiiggaa  kkaallii,,  ssiiaappaa  yyaanngg  mmeemmbbeerrii  kkoonnsseepp..  HHaannyyaa  
ttiiggaa  kkaallii,,  aappaa,,  aappaa  iittuu,,  oo……iittuu  ttiiddaakk  bbeennaarr  ssaammaa  sseekkaallii..  BBuukkaann  
iissllaamm  nnaammaannyyaa,,  ssaayyaa  tteerruuss  tteerraanngg  bbeeggiittuu..  

  
--  OOrraanngg  iissllaamm  sseennddiirrii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ddiiaa  bbiissaa  kkaaddaakk  ssaayyaa  

bbiillaanngg  bbeeggiittuu  yyaa..  TTaappii  kkaallaauu  ttiiggaa  kkaallii  mmeennuunnaaiikkaann  iibbaaddaahh  
sshhaallaattnnyyaa,,  iittuu  ttiiddaakk  bbeennaarr  ssaammaa  sseekkaallii..  WWaakkttuu  iinnii  sseebbeennaarrnnyyaa  
bbaahhaassaa  jjaawwaa  yyaa,,  mmeettttuu,,  mmeettttuu  ddaarrii  ttiiggaa  sseeppeerrttii  yyaanngg  ssaayyaa  
kkaattaakkaann  sseeppeerrttii  ttaaddii  iittuu..  MMeettttuu  iinniillaahh  mmeennjjaaddii  aaddaatt,,  tteettaappii  
kkaarreennaa  ddoommiinnaann  aaddaatt  dduulluu  yyaanngg  lleebbiihh  kkuuaatt  kkeettiikkaa  iittuu  sseebbeelluumm  
aaddaannyyaa  ppeemmbbiinnaaaann  sseeppeerrttii  sseekkaarraanngg  iinnii  iittuullaahh  yyaanngg  ppooppuulleerr,,  

SSttrraatteeggii  KKrreeaattiivviittaass  SSoossiiaall  ddiitteemmppuuhh  
mmeellaalluuii  rreeiinntteerrpprreettaassii  iissttiillaahh  wweettuu  
tteelluu  mmeennjjaaddii::  

  
--  kkaattaa  wweettttuu  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  mmeettttuu  

yyaanngg  bbeerraassaall  ddaarrii  bbaahhaassaa  jjaawwaa  
  
  

--  wweettttuu  tteelluu  hhaannyyaa  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  
aaddaatt  ssaajjaa  bbuukkaann  aaggaammaa  
  

  
--  aaddaatt  sseebbaaggaaii  sseessuuaattuu  yyaanngg  

bbeerrffuunnggssii  uunnttuukk  mmeennyyeerrttaaii  ssaarreeaatt  
aaggaammaa  sseehhiinnggggaa  ddiisseebbuutt  nnggiirriinngg  
ssaarreeaatt..  

  
--  AAddaatt  mmeennggaaccuu  kkeeppaaddaa  aattuurraann--

aattuurraann  nnoorrmmaattiivvee  yyaanngg  mmeennggaattuurr  
kkeehhiidduuppaann  mmaannuussiiaa,,  sseeppeerrttii  
bbeerrmmaassaarraakkaatt,,  ssiikkaapp  ssaalliinngg  hhoorrmmaatt--
mmeenngghhoorrmmaattii  ddssbb  
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--  KKaallaauu  aaddaatt  iinnii  kkaann  ttrraaddiissii,,  nnaahh  ttrraaddiissii  iinnii  yyaanngg  ttiiddaakk  sseemmuuddaahh  

mmeemmbbaalliikk  tteellaappaakk  ttaannggaann..  LLaammbbaatt  llaauunn  hhaarraappaann  kkiittaa  sseebbaaggaaii  
ppiimmppiinnaann  sseebbaaggaaii  tteerrttuuaa  ddii  ssiinnii  iinnii,,  mmaarrii  kkiittaa  ppeellaann--ppeellaann  
mmeemmbbeerriikkaann  aarraahhaann  aappaa  iittuu  aaggaammaa  yyaanngg  sseebbeennaarrnnyyaa,,  ddaann  aappaa  
iittuu  iissttiillaahh  iinnii  ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  bbeerrkkeellaannjjuuttaann..  

--  AAddaatt  iinnii  llaahh  wweettttuunnyyaa..  SSaarreeaatt  iinniillaahh  aaggaammaannyyaa,,  kkaaddaanngg--
kkaaddaanngg  kkaann  ttiiddaakk  bbiissaa  mmeennggeerrttiikkaann  iittuu,,  yyaanngg  mmaannaa  ssaayyaa  
kkeerrjjaakkaann  aaddaatt,,  yyaanngg  mmaannaa  ssaayyaa  kkeerrjjaakkaann  aaggaammaa  kkaann  ggiittuu..  

  
--  mmaakkaannyyaa  kkaallaauu  aaddaatt  iinnii  nnggiirriinngg  ssaarreeaatt  nnaammaannyyaa..  SSeellaalluu  sseetteellaahh  

ttiiggaa  hhaarrii  ssaarreeaatt  ddiillaakkssaannaakkaann  iittuu  bbaarruu  aaddaatt  ddiillaakkssaannaakkaann..  
MMeennggaappaa  hhaarruuss  mmeennggaammbbiill  ttiiggaa  hhaarrii  ssaajjaa,,  yyaa  sseekkaarraanngg  
mmiissaallnnyyaa  kkiittaa  lleebbaarraann  iidduull  ffiittrrii  yyaa,,  bbeessookknnyyaa  kkaann  kkiittaa  hhaarruuss  
zziiaarraahh  yyaa,,  bbeessookknnyyaa  kkiittaa  ppeerrssiiaappkkaann  uunnttuukk  aaddaattnnyyaa,,  kkaarreennaa  
aaddaatt  iinniillaahh  yyaanngg  lleebbiihh  dduulluu  yyaanngg  mmeenneerriimmaa  aaggaammaa  iinnii  kkaann  aaddaatt  
yyaanngg  ssuuddaahh  aaddaa  

..WWeettuu  tteelluu,,  bbuukkaann  wwaakkttuu..  KKaallaauu  wwaakkttuunnyyaa  tteettaapp,,  wwaakkttuu  yyaanngg  
lliimmaa  iittuu,,  ttiiddaakk  aaddaa  oorraanngg  yyaanngg  ssaallaatt  lleebbiihh  ddaarrii  iittuu  aattaauu  kkuurraanngg  
ddaarrii  iittuu..  lleebbiihh  bbaaiikk  eennddaakk  uussaahh  iittuu  bbuukkaann  aaggaammaa  nnaammaannyyaa,,  
bbeeggiittuu..  CCuummaa  dduulluu  iittuu  ddiippeerruunncciinngg  oolleehh  ppeennjjaajjaahh  iittuu  jjuuggaa..  
PPoolliittiikk  iimmppeerraa..  TTiiddaakk  mmaauu  mmeelliihhaatt  iissllaamm  iinnii  bbeerrssaattuu..  KKaann  
oorraanngg  KKrriisstteenn  sseemmuuaa  kkaann  oorraanngg  bbeellaannddaa  iittuu..  ddiiaa  mmaauu  
mmeenngguuaassaaii  sseeggaallaa--ggaallaannyyaa,,  kkeekkaayyaaaann  aallaamm  ddaann  ssuuppaayyaa  ddiiaa  ssaajjaa  
yyaanngg  mmaauu  ddiiiikkuuttii..  
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CCAATTAATTAANN  LLAAPPAANNGGAANN    

  

NNoo..  CCaattaattaann  ::  0011  

SSuubbjjeekk    ::  IInnffoorrmmaann  11  ((MM..  SS))  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  KKaammiiss,,  2233  JJuunnii  22001111  

  

  

DDeessaa  LLoollooaann  ssaaaatt  iittuu  sseeddaanngg  ddiirraammaaiikkaann  oolleehh  sseebbuuaahh  ppeessttaa  bbeessaarr  ((ggaawwee  
bbeelleeqq))..  MMaassyyaarraakkaatt  mmeemmbbeennttuukk  kkeerruummuunnaann  ddii  sseekkiittaarr  kkaammppuu..  PPeesseerrttaa  yyaanngg  hhaaddiirr  
ssaannggaatt  bbeerrvvaarriiaassii  mmuullaaii  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa  ssaammppaaii  aannaakk--aannaakk  yyaanngg  mmuunnggkkiinn  iikkuutt  
bbeerrssaammaa  oorraanngg  ttuuaa  mmeerreekkaa..  TTiiddaakk  tteerrkkeeccuuaallii  ppaarraa  rreemmaajjaa  ttaanngggguunngg  uussiiaa  bbeellaassaann  
ssaammppaaii  2200--aann  ttaahhuunn  jjuuggaa  iikkuutt  mmeerraammaaiikkaann  ggaawwee   tteerrsseebbuutt..  PPeesseerrttaa  yyaanngg  hhaaddiirr  
ttiiddaakk  hhaannyyaa  mmaassyyaarraakkaatt  sseetteemmppaatt,,  tteettaappii  jjuuggaa  mmaassyyaarraakkaatt  ddaarrii  ddeessaa--ddeessaa  
tteettaannggggaa,,  tteerruuttaammaa  yyaanngg  mmaassiihh  mmeemmiilliikkii  hhuubbuunnggaann  ffaammiillyy  ddeennggaann  yyaanngg  eemmppuunnyyaa  
ggaawwee  ppuunn  ttuurruutt  mmeerraammaaiikkaann  ggaawwee  tteerrsseebbuutt..  BBeebbeerraappaa  wwiissaattaawwaann  lluuaarr  nneeggeerrii  jjuuggaa  
tteerrlliihhaatt  ddiissaannaa  yyaanngg  ttaammppaakk  ssiibbuukk  ddeennggaann  kkaammeerraannyyaa  uunnttuukk  mmeennggaammbbiill  ggaammbbaarr..    

SSuuaassaannaa  ddii  tteemmppaatt  iittuu  ssaannggaatt  rraammaaii,,  ssuuaarraa  sseesseeoorraanngg  ddeennggaann  ppeennggeerraass  
ssuuaarraa  yyaanngg  sseeddaanngg  ssiibbuukk  mmeennggaattuurr  aaccaarraa  ssaammppaaii  ssuuaarraa  aallaatt  mmuussiikk  ttrraaddiissiioonnaall  
GGeennddaanngg  BBeelleeqq  ddaann  GGaammeellaann  kkhhaass  ssaassaakk  yyaanngg  bbeerruussaahhaa  mmeennaarriikk  ppeerrhhaattiiaann  
ppeennoonnttoonn..  SSuuaarraa  ttaannggiiss  aannaakk--aannaakk  ddaann  kkeerraammaaiiaann  ddaarrii  ppeesseerrttaa  yyaanngg  hhaaddiirr  
mmeennaammbbaahh  hhiirruukk  ppiikkuukk  ssuuaassaannaa  ddii  tteemmppaatt  iittuu..  KKeerruummuunnaann  oorraanngg  ppaalliinngg  bbaannyyaakk  
tteerrddaappaatt  ddii  sseekkiittaarr  bbeerruuggaaqq  ddaann  kkaammppuu  LLoollooaann..  TTaammppaakknnyyaa  kkeedduuaa  tteemmppaatt  iittuu  
mmeennjjaaddii  sseennttrraall  aattaauu  ppuussaatt  sseeggaallaa  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann..    

SSaayyaa  ppuunn  mmeennccoobbaa  mmaassuukk  lleebbiihh  ddaallaamm  uunnttuukk  mmeelliihhaatt  ssiittuuaassii  ddii  ssaannaa..  
SSeebbaaggaaii  oorraanngg  aassiinngg  yyaanngg  mmuunnggkkiinn  bbaarruu  mmeerreekkaa  lliihhaatt,,  ppaannddaannggaann--ppaannddaannggaann  
ddeennggaann  mmiimmiikk  bbeerrttaannyyaa  mmeerreekkaa  ttiiddaakk  ddaappaatt  ssaayyaa  hhiinnddaarrii..  TTeettaappii  SSaayyaa  ttiiddaakk  
bbeeggiittuu  mmeennggaallaammii  kkeessuulliittaann  mmeemmbbaauurrkkaann  ddiirrii  ddeennggaann  mmeerreekkaa,,  ddii  ssaammppiinngg  ssaayyaa  
mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  sseeppeerrttii  yyaanngg  mmeerreekkaa  kkeennaakkaann,,  ssaayyaa  jjuuggaa  mmeennddaappaatt  
kkeeuunnttuunnggaann  kkaarreennaa  ssaayyaa  bbeerrssaammaa  sseeoorraanngg  tteemmaann  yyaanngg  ttiinnggggaall  ddii  BBaayyaann..  DDiiaa  
mmeennggeennaallkkaann  ssaayyaa  ddeennggaann  bbeebbeerraappaa  oorraanngg  ddii  ssaannaa,,  tteerrmmaassuukk  MM..SS  yyaanngg  kkeemmuuddiiaann  
mmeennjjaaddii  ssuubbjjeekk  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  ssaayyaa..    

MM..SS  aaddaallaahh  ssaallaahh  sseeoorraanngg  ttookkoohh  aaddaatt  yyaanngg  ttiinnggggaall  ddii  BBaayyaann,,  nnaammuunn  jjuuggaa  
iikkuutt  mmeenngghhaaddiirrii  ggaawwee  yyaanngg  aaddaa  ddii  ddeessaa  LLoollooaann..  KKaaiinn  bbaattiikk  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  
ddeennggaann  mmoottiiff  kkeemmbbaanngg--kkeemmbbaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt  ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  ppiinnggggaanngg  
hhiinnggggaa  bbeettiissnnyyaa,,  yyaanngg  ddiisseebbuutt  kkeerreenngg,,  sseemmeennttaarraa  ttiinnddaakkaannnnyyaa  ddiisseebbuutt  
mmeennggkkeerreenngg  ppeennjjoonngg  ((mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  ppaannjjaanngg))..  BBeebbeerraappaa  cceennttii  ddii  aattaass  lluuttuutt  
jjuuggaa  ddiilliilliittkkaann  kkaaiinn  bbeerrwwaarrnnaa  mmeerraahh  ttuuaa  ddeennggaann  mmoottiiff  kkoottaakk--kkoottaakk  bbeerrwwaarrnnaa  
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hhiittaamm,,  yyaanngg  ddiisseebbuutt  mmeennddooddoott..  TTiiddaakk  lluuppuutt  jjuuggaa  kkaaiinn  bbaattiikk  yyaanngg  ddiilliilliittkkaann  ddii  
bbaaggiiaann  kkeeppaallaannyyaa  ––  ddaallaamm  bbaahhaassaa  sseetteemmppaatt  ddiisseebbuutt  ssaappuuqq//mmeennyyaappuuqq..  KKaammii  ppuunn  
kkeemmuuddiiaann  dduudduukk  bbeerrssaammaa  ddii  sseebbuuaahh  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  tteerrlleettaakk  hhaannyyaa  bbeebbeerraappaa  mmeetteerr  
ddaarrii  kkaammppuu..  KKaammii  ppuunn  mmeennggoobbrrooll  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinn,,  tteerrkkaaiitt  ssiiaappaa  ssaayyaa,,  kkeeppeerrlluuaann  
ssaayyaa  ddaattaanngg  kkee  BBaayyaann,,  ddii  mmaannaa  ssaayyaa  ttiinnggggaall  sseellaammaa  ddii  BBaayyaann,,  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  
SSaayyaa  jjuuggaa  bbeerrttaannyyaa  sseeppuuttaarr  kkeeggiiaattaann--kkeeggiiaattaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  ppaaddaa  ggaawwee  
tteerrsseebbuutt..    
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CCAATTAATTAANN  LLAAPPAANNGGAANN    

  

NNoo..  CCaattaattaann  ::  0022  

SSuubbjjeekk    ::  IInnffoorrmmaann  11  ((MM..  SS))  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  KKaammiiss,,  3300  JJuunnii  22001111  

  

  

KKaammiiss,,  3300  JJuunnii  22001111,,  wwaakkttuu  ddii  HHpp  ssaayyaa  tteellaahh  mmeennuunnjjuukkkkaann  ppuukkuull  1111::2222  
WWIITTAA..  SSaayyaa  ddaann  iinnffoorrmmaann  ((MM..SS))  dduudduukk  ddii  bbeerruuggaaqq  ((ssaakk  eenneemm//bbeerrttiiaanngg  eennaamm))  
yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii  bbeellaakkaanngg  rruummaahh  iinnffoorrmmaann,,  BBaayyaann  TTiimmuurr,,  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  
wwaawwaannccaarraa..  KKeettiikkaa  pprroosseess  wwaawwaannccaarraa  bbeerrllaannggssuunngg  bbeebbeerraappaa  mmeenniitt,,  sseekkiittaarr  ppuukkuull  
1122::0011  WWIITTAA,,  sseeoorraanngg  llaakkii--llaakkii  yyaanngg  bbeerruussiiaa  sseekkiittaarr  6600--aann  ddaattaanngg  mmeenngghhaammppiirrii  
kkaammii..  SSaarruunngg  yyaanngg  ddiigguulluunngg  sseettiinnggggii  bbeettiiss  bbeerrwwaarrnnaa  aabbuu--aabbuu  bbeerrmmoottiiff  kkoottaakk--
kkoottaakk  ddaann  kkeemmeejjaa  lleennggaann  ppeennddeekk  yyaanngg  jjuuggaa  bbeerrwwaarrnnaa  aabbuu--aabbuu  mmeemmbbuunnggkkuuss  
ttuubbuuhhnnyyaa..  BBeerrkkuulliitt  ssaawwoo  mmaattaanngg  sseerrttaa  bbeebbeerraappaa  uubbaann  ttaammppaakk  ddii  bbaaggiiaann  kkeeppaallaa  
ddaann  kkuummiissnnyyaa..  SSeetteellaahh  bbeerrkkeennaallaann,,  llaakkii--llaakkii  tteerrsseebbuutt  tteerrnnyyaattaa  PPeemmbbeekkeell  BBeelleeqq  
BBaayyaann  TTiimmuurr..  

JJaabbaattaann  PPeemmbbeekkeell  sseettiinnggkkaatt  ddeennggaann  kkeeppaallaa  dduussuunn//kkeettuuaa  RRTT,,  yyaanngg  
bbeerrttuuggaass  sseebbaaggaaii  ppeellaakkssaannaa  aaddaatt  WWeettuu  TTeelluu  sseerrttaa  mmeennaannggaannii  mmaassaallaahh--mmaassaallaahh  
aaddaatt  ddii  ttiinnggkkaatt  dduussuunn  aattaauu  gguubbuugg,,  sseeppeerrttii  mmeellaappoorrkkaann  ppeellaannggggaarraann--ppeellaannggggaarraann  
yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  ppeenngghhuunnii  gguubbuugg--nnyyaa  kkee  ppeemmaannggkkuu  gguubbuugg  uunnttuukk  sseellaannjjuuttnnyyaa  
ddiigguunnddeemmkkaann..  SSeeoorraanngg  ppeemmbbeekkeell  jjuuggaa  bbiiaassaannyyaa  mmeerraannggkkaapp  sseebbaaggaaii  kkeeppaallaa  dduussuunn  
aattaauu  kkeettuuaa  RRTT  ––  ddaallaamm  bbaahhaassaa  sseetteemmppaatt  ddiisseebbuutt  kklliiaann  dduussuunn  ––  yyaanngg  bbeerrttiinnddaakk  
sseebbaaggaaii  ppeemmbbaannttuu  KKeeppaallaa  DDeessaa  ddaallaamm  mmeennjjaallaannkkaann  pprrooggrraamm--pprrooggrraamm  ddii  ttiinnggkkaatt  
dduussuunn..  IIddeennttiittaass  sseebbaaggaaii  ppeemmbbeekkeell  aaddaatt  mmeennggaaccuu  ppaaddaa  ttuuggaass  ddaann  ffuunnggssiinnyyaa  
ddaallaamm  bbiiddaanngg  aaddaatt  WWeettuu  TTeelluu,,  sseemmeennttaarraa  kklliiaann  dduussuunn  aattaauu  kkeettuuaa  RRTT  mmeennggaaccuu  
ppaaddaa  ttuuggaass  ddaann  ffuunnggssii  ffoorrmmaallnnyyaa  ddaallaamm  bbiirrookkrraassii  ppeemmeerriinnttaahhaann  ddeessaa..  NNaammuunn  
ddeemmiikkiiaann,,  iinnddiivviidduu  aakkaann  tteettaapp  ddiisseebbuutt  sseebbaaggaaii  ppaakk  kkaadduuss  jjiikkaa  ffuunnggssiinnyyaa  hhaannyyaa  
ddaallaamm  ppeemmeerriinnttaahhaann  ddeessaa  ssaajjaa,,  bbeeggiittuu  jjuuggaa  sseebbaalliikknnyyaa..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  ssttaattuuss  
kklliiaann  dduussuunn  aattaauu  ppeemmbbeekkeell  aaddaatt  mmeemmiilliikkii  ppeerraann  ppeennttiinngg  ddii  BBaayyaann,,  bbaaiikk  ddaallaamm  
rraannaahh  kkeeppeemmiimmppiinnaann  ttrraaddiissiioonnaall  ddaann  aaddaatt  mmaauuppuunn  kkeeppeemmiimmppiinnaann  ffoorrmmaall  ddii  
ttiinnggkkaatt  ppeemmeerriinnttaahhaann  ddeessaa..    

PPeemmbbeekkeell  bbeelleeqq  BBaayyaann  TTiimmuurr  ppuunn  mmeenngghhaammppiirrii  kkaammii  bbeerrdduuaa  ddaann  sseeccaarraa  
kkhhuussuuss  ddaattaanngg  mmeenneemmuuii  MM..SS  uunnttuukk  mmeemmppeessiillaaqq  ((mmeenngguunnddaanngg))  MM..SS  mmeenngghhaaddiirrii  
gguunnddeemm  ((mmuussyyaawwaarraahh  aaddaatt))  yyaanngg  aakkaann  ddiillaakkssaannaakkaann  ddii  ddaallaamm  kkaammppuu  BBaayyaann  
TTiimmuurr..  GGuunnddeemm  bbiiaassaannyyaa  ddiihhaaddiirrii  oolleehh  ppaarraa  ttookkoohh  aaddaatt  bbaaiikk  ppeemmaannggkkuu,,  
ppeemmbbeekkeell,,  mmaauuppuunn  ttooaaqq  llookkaaqq..    
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SSeebbaaggaaii  ssaallaahh  ssaattuu  ttookkoohh  aaddaatt,,  MM..SS  ddiimmiinnttaa  hhaaddiirr  ddii  kkaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr  
uunnttuukk  mmeemmbbaahhaass  kkaassuuss  ppeenneebbaannggaann  ppoohhoonn  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  sseeoorraanngg  
mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt..  SSii  ppeenneebbaanngg  ddiillaappoorrkkaann  tteellaahh  mmeenneebbaanngg  kkaayyuu  ddii  ppaawwaanngg  
((hhuuttaanngg  aaddaatt))  ppeennggeemmppookkaann,,  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  hhuuttaann  ddii  bbaawwaahh  
yyuurriiddiikkssii  aaddaatt..  PPaawwaanngg  mmeemmaanngg  mmeemmiilliikkii  aattuurraann--aattuurraann  llookkaall  yyaanngg  ddiisseebbuutt  aawwiikk--
aawwiikk,,  yyaanngg  bbeerriissii  ppeerraattuurraann--ppeerraattuurraann  yyaanngg  hhaarruuss  ddiippaattuuhhii  oolleehh  sseemmuuaa  
mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt..  FFuunnggssii  aawwiikk--aawwiikk  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  sseellaayyaakknnyyaa  uunnddaanngg--uunnddaanngg  
yyaaiittuu  mmeemmbbeerriikkaann  ssaannkkssii  hhuukkuumm  sseehhiinnggggaa  mmeemmiilliikkii  kkoonnsseekkuueennssii  aattaauu  ssaannkkssii--
ssaannkkssii  tteerrtteennttuu  bbaaggii  yyaanngg  mmeellaannggggaarrnnyyaa..  GGuunnddeemm  yyaanngg  aakkaann  ddiillaakkssaannaakkaann  ddii  
kkaammppuu,,  tteeppaattnnyyaa  ddii  bbeerruuggaaqq  aagguunngg  tteerrsseebbuutt  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  mmeemmbbaahhaass  bbeerraatt--
ttiiddaakknnyyaa  ppeellaannggggaarraann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  sseerrttaa  mmeenneennttuukkaann  ssaannkkssii  yyaanngg  aakkaann  
ddiibbaayyaarr  oolleehh  ssii  ppeenneebbaanngg..  
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CCAATTAATTAANN  LLAAPPAANNGGAANN    

  

NNoo..  CCaattaattaann  ::  0033  

SSuubbjjeekk    ::  IInnffoorrmmaann  22  ((RR..  GG))  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  JJuummaatt,,  1155  JJuullii  22001111  

  

  

RRiittuuaall  NNggaajjii  MMaakkaamm  NNggaattuurraanngg  UUllaaqq  KKaayyaa  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  rriittuuaall  
yyaanngg  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  ssiikklluuss  ppeerrttaanniiaann..  RRiittuuaall  iinnii  ddiillaakkssaannaakkaann  sseettaahhuunn  sseekkaallii  
sseetteellaahh  ppaanneenn  ddiillaakkuukkaann..  MMaakknnaa  ssiimmbboolliikk  rriittuuaall  iinnii  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  bbeennttuukk  rraassaa  
ssuukkuurr  kkeeppaaddaa  YYaanngg  MMaahhaa  KKuuaassaa  tteerrhhaaddaapp  hhaassiill  ppaanneenn  yyaanngg  ddiippeerroolleehh,,  bbaaiikk  
bbaagguuss  mmaauuppuunn  ttiiddaakk,,  sseerrttaa  ppeenngghhaarraappaann  aaggaarr  hhaassiill  ppaanneenn  bbeerriikkuuttnnyyaa  lleebbiihh  bbaaiikk  
llaaggii..  NNggaajjii  MMaakkaamm  NNggaattuurraanngg  UUllaaqq  KKaayyaa  sseennddiirrii  ddiillaakkuukkaann  ddii  ttiiaapp--ttiiaapp  mmaakkaamm  
lleelluuhhuurr..  PPeelliibbaattaann  lleelluuhhuurr  mmeemmiilliikkii  ppeerraann  ppeennttiinngg  bbaaggii  mmaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann..  
AArrwwaahh  mmeerreekkaa  ddiiyyaakkiinnii  bbiissaa  mmeennyyaammppaaiikkaann  hhaarraappaann  aattaauu  ddooaa  mmeerreekkaa  kkeeppaaddaa  
TTuuhhaann,,  sseerrttaa  mmeemmbbeerriikkaann  bbeerrkkaahh  kkeeppaaddaa  ppaarraa  ggeenneerraassiinnyyaa  yyaanngg  mmaassiihh  hhiidduupp..  

RRiittuuaall  NNggaajjii  MMaakkaamm  NNggaattuurraanngg  UUllaaqq  KKaayyaa  bbiiaassaannyyaa  ddiillaakkssaannaakkaann  
sseellaammaa  ttiiggaa  hhaarrii  bbeerrttuurruutt--ttuurruutt  sseessuuaaii  ddeennggaann  ddiiwwaassee  ((hhaarrii  bbaaiikk))  yyaanngg  tteellaahh  
ddiitteennttuukkaann..  PPeenneennttuuaann  ddiiwwaassee  ddii  ddaassaarrkkaann  ppaaddaa  ssiisstteemm  ppeennaannggggaallaann  ttrraaddiissiioonnaall  
yyaanngg  ddiimmiilliikkii  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann  yyaaiittuu  ttaahhuunn  88,,  ddiinnaa  77,,  bbuullaann  1122..  HHaarrii  
ppeerrttaammaa  bbiiaassaannyyaa  mmeerruuppaakkaann  pprroosseess  ppeemmbbuuaattaann  ppeenniimmbbuunn  ((mmaakkaannaann  yyaanngg  
tteerrbbuuaatt  ddaarrii  kkeettaann  ddaann  kkeellaappaa,,  yyaanngg  mmeellaalluuii  pprroosseess  ppeemmbbaakkaarraann))..    HHaarrii  kkeedduuaa,,  
hhaarrii  kkaammiiss,,  aaddaallaahh  pprroosseess  ppeemmbbuuaattaann  jjaajjaannaann  ttrraaddiissiioonnaall  bbeerruuppaa  ddooddooll  ddaann  
bbaannggeett  bbeeaaqq  yyaanngg  jjuuggaa  ddiioollaahh  ddaarrii  kkeettaann..  PPeemmbbuuaattaann  mmaakkaannaann  ttrraaddiissiioonnaall  
ddiillaakkuukkaann  ddii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg  yyaaiittuu  BBaayyaann  BBeelleeqq  ((BBaayyaann  TTiimmuurr,,  BBaayyaann  
BBaarraatt,,  KKaarraannggssaallaahh)),,  ddaann  PPllaawwaannggaann..  NNggaajjii  MMaakkaamm  NNggaattuurraanngg  UUllaaqq  KKaayyaa  
sseennddiirrii  ddiillaakkssaannaakkaann  ppaaddaa  hhaarrii  bbeerriikkuuttnnyyaa,,  yyaaiittuu  hhaarrii  kkeettiiggaa  yyaanngg  kkeeggiiaattaann  
iinnttiinnyyaa  aaddaallaahh  mmeenngguunnjjuunnggii  mmaakkaamm--mmaakkaamm  ppaarraa  lleelluuhhuurr..  

RRaannggkkaaiiaann  kkeeggiiaattaann  NNggaajjii  MMaakkaamm  NNggaattuurraanngg  UUllaaqq  KKaayyaa  ddii  ssaammppiinngg  
ddiillaakkssaannaakkaann  sseeccaarraa  kkoolleekkttiiff  ddii  kkoommpplleekk  mmaakkaamm  lleelluuhhuurr  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii  aarreeaa  
mmaassjjiidd  kkuunnoo,,  jjuuggaa  ddiillaakkssaannaakkaann  ddii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg  aattaauu  dduussuunn--dduussuunn  
uuttaammaa  ((BBaayyaann  TTiimmuurr,,  BBaayyaann  BBaarraatt,,  KKaarraannggssaallaahh  ddaann  PPllaawwaannggaann))..  UUppaaccaarraa  
ddiissppoonnssoorrii  oolleehh  PPeemmaannggkkuu  gguubbuugg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ddaann  ddiidduukkuunngg  oolleehh  ppeenngghhuunnii  
gguubbuugg..  RR..  GG  mmeerruuppaakkaann  ttookkoohh  aaddaatt  yyaanngg  mmeenndduudduukkii  jjaabbaattaann  PPeemmaannggkkuu  GGuubbuugg  
KKaarraannggssaallaahh..  SSeebbaaggaaii  ppeemmaannggkkuu  gguubbuugg,,  RR..GG  mmeemmiilliikkii  ttuuggaass  mmeennssppoonnssoorrii  sseerrttaa  
mmeennggkkoooorrddiinnaassii  ppeerrssiiaappaann  ddaann  ppeennyyeelleennggggaarraaaann  uuppaaccaarraa  NNggaajjii  MMaakkaamm  
NNggaattuurraanngg  UUllaaqq  KKaayyaa  ddii  gguubbuugg  KKaarraannggssaallaahh..  
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PPeemmaannggkkuu  gguubbuugg  kkaarraannggssaallaahh  mmeenngguuttuuss  iirriinnggaann  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  
MMaassddoo’’aa  ((nnaammppaann  kkaayyuu  yyaanngg  bbeerriissii  dduuppaa//mmeennyyaann,,  uuaanngg  bboolloonngg  ddaann  ddaauunn  ppiissaanngg))  
bbeerraannggkkaatt  mmeennuujjuu  kkee  aarreeaa  mmaakkaamm  ddii  mmaassjjiidd  kkuunnoo..  KKeeggiiaattaann  sseellaannjjuuttnnyyaa  ddii  
mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg  --  bbiiaassaannyyaa  sseetteellaahh  mmaallaamm  ttiibbaa  ddaann  mmeerruuppaakkaann  aaccaarraa  
tteerraakkhhiirr  ––  aaddaallaahh  ppeerriiaappaann,,  yyaanngg  ddiittaannddaaii  ddeennggaann  aaccaarraa  mmaakkaann  bbeerrssaammaa  ppaarraa  
KKiiaayyii  KKaagguunnggaann,,  PPeemmaannggkkuu,,  ddaann  TTooaaqq  LLookkaaqq  mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg..  AAccaarraa  
ppaarriiaappaann  ddii  gguubbuugg  KKaarraannggssaallaahh  tteerrsseebbuutt  ddiisseelleennggggaarraakkaann  ddii  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  
tteerrddaappaatt  ddii  rruummaahh  RR..GG  sseebbaaggaaii  PPeemmaannggkkuu  GGuubbuugg..    

BBeerruuggaaqq,,  ddii  ssaammppiinngg  bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  tteemmppaatt  mmeennjjaammuu  ttaammuu,,  
bbeerrkkuummppuull,,  ddaann  tteerrkkaaddaanngg  ddii  gguunnaakkaann  sseebbaaggaaii  tteemmppaatt  ttiidduurr,,  jjuuggaa  bbeerrffuunnggssii  
sseebbaaggaaii  ppuussaatt  aakkttiivviittaass  aaddaatt,,  uuppaaccaarraa  aattaauu  rriittuuaall--rriittuuaall  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann..  KKhhuussuuss  
bbeerruuggaaqq  mmiilliikk  ppeemmaannggkkuu  mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg  jjuuggaa  ddiigguunnaakkaann  sseebbaaggaaii  tteemmppaatt  
mmuussyyaawwaarraahh  aaddaatt  aattaauu  gguunnddeemm..    
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CCAATTAATTAANN  LLAAPPAANNGGAANN    

  

NNoo..  CCaattaattaann  ::  0044  

SSuubbjjeekk    ::  IInnffoorrmmaann  11  ((MM..  SS))  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  KKaammiiss,,  1100  NNoovveemmbbeerr  22001111  

  

  

  LLeebbaarraann  PPeennddeekk  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  rriittuuaall  yyaanngg  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  hhaarrii--
hhaarrii  bbeessaarr  IIssllaamm..  RRiittuuaall  tteerrsseebbuutt  ddiillaakkssaannaakkaann  ttiiggaa  hhaarrii  sseetteellaahh  hhaarrii  rraayyaa  IIdduull  
AAddhhaa  yyaanngg  ddiitteettaappkkaann  ppeemmeerriinnttaahh..  UUppaaccaarraa  aattaauu  rriittuuaall--rriittuuaall  ddaallaamm  hhaarrii  bbeessaarr  
IIssllaamm  mmeemmaanngg  sseellaalluu  ddiillaakkssaannaakkaann  ttiiggaa  hhaarrii  sseetteellaahh  hhaarrii  yyaanngg  ddiitteettaappkkaann  
ppeemmeerriinnttaahh..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  uuppaaccaarraa  yyaanngg  ddiillaakkssaannaakkaann  ddeennggaann  ccaarraa  aaddaatt  WWeettuu  
TTeelluu  tteerrsseebbuutt  ddiinnaammaakkaann  NNggiirriinngg  SSaarreeaatt,,  yyaanngg  sseeccaarraa  hhaarrffiiaahh  bbeerraarrttii  mmeennyyeerrttaaii  
ppeellaakkssaannaaaann  sseeccaarraa  ssyyaarr’’ii..    

LLeebbaarraann  ppeennddeekk  ddiillaakkssaannaakkaann  sseeccaarraa  kkoolleekkttiiff  ddii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg  
yyaaiittuu,,  BBaayyaann  TTiimmuurr,,  BBaayyaann  BBaarraatt,,  KKaarraannggssaallaahh,,  ddaann  PPllaawwaannggaann..  KKeeggiiaattaann  
iinnttiinnyyaa  ddii  MMaassjjiidd  kkuunnoo,,  yyaaiittuu  sshhaallaatt  iidd  yyaanngg  ddiillaakkssaannaakkaann  oolleehh  ppaarraa  kkiiaayyii  bbaaiikk  
kkiiaayyii  ssaannttrrii  mmaauuppuunn  kkiiaayyii  kkaagguunnggaann  ddaann  ddiillaannjjuuttkkaann  ddeennggaann  ppeemmoottoonnggaann  hheewwaann..  
UUppaaccaarraa  ddii  sseettiiaapp  gguubbuugg  sseennddiirrii  ddiissppoonnssoorrii  oolleehh  PPeemmaannggkkuu  gguubbuugg  mmaassiinngg--
mmaassiinngg  ddaann  ddiidduukkuunngg  oolleehh  ppeenngghhuunnii  gguubbuugg..  AAccaarraa  ddii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg  
yyaaiittuu  PPaarriiaappaann  NNggiirriinngg  SSaarreeaatt  LLeebbaarraann  PPeennddeekk,,  yyaanngg  ddiittaannddaaii  ddeennggaann  aaccaarraa  
mmaakkaann  bbeerrssaammaa  ppaarraa  KKaagguunnggaann,,  PPeemmaannggkkuu  ddaann  TTooaaqq  LLookkaaqq..  

SSeebbaaggaaii  ssaallaahh  ssaattuu  ttookkoohh  aaddaatt  wweettttuu  tteelluu,,  ssuubbjjeekk  MM..  SS  jjuuggaa  ttuurruutt  sseerrttaa  
mmeennyyeelleennggggaarraakkaann  rriittuuaall  LLeebbaarraann  PPeennddeekk  ddii  gguubbuugg--nnyyaa,,  yyaanngg  bbeerrppuussaatt  ddii  kkaammppuu  
BBaayyaann  TTiimmuurr..  AAccaarraa  ddii  kkaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr  ttiiddaakk  bbeerrbbeeddaa  ddeennggaann  aaccaarraa  ddii  
gguubbuugg  KKaarraannggssaallaahh,,  yyaaiittuu  aaccaarraa  PPaarriiaappaann  NNggiirriinngg  SSaarreeaatt  LLeebbaarraann  PPeennddeekk  yyaanngg  
ddiittaannddaaii  ddeennggaann  aaccaarraa  mmaakkaann  bbeerrssaammaa..  MM..SS  bbeerrssaammaa  PPeenngghhuulluu  jjuuggaa  
mmeenngguunnjjuunnggii  mmaakkaamm  TTiittii  MMaass  PPeenngghhuulluu  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  uuppaaccaarraa  SSeessaannggii  ddaann  
SSaauurr  SSeessaannggii  ddii  aarreeaa  lluuaarr  mmaakkaamm..  UUppaaccaarraa  tteerrsseebbuutt  bbiiaassaannyyaa  ddiillaakkuukkaann  sseetteellaahh  
uuppaaccaarraa  mmaassddoo’’aa  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  kkiiaayyii  PPeenngghhuulluu  ddii  mmaakkaamm--mmaakkaamm  ppaarraa  lleelluuhhuurr..    
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CCAATTAATTAANN  LLAAPPAANNGGAANN    

  

NNoo..  CCaattaattaann  ::  0055  

SSuubbjjeekk    ::  IInnffoorrmmaann  22  ((RR..  GG))  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  KKaammiiss,,  1100  NNoovveemmbbeerr  22001111  

  

  

KKaammii  sseeddaanngg  mmeennuunngggguu  aaccaarraa  PPaarriiaappaann  NNggiirriinngg  SSaarreeaatt  LLeebbaarraann  PPeennddeekk  
ddiimmuullaaii..  MMaallaamm  iittuu,,  kkaammiiss  1100  NNoovveemmbbeerr  ssaayyaa  bbeerrkkuunnjjuunngg  kkee  rruummaahh  RR..GG  ddii  
dduussuunn  aattaauu  gguubbuugg  KKaarraannggssaallaahh..  BBeebbeerraappaa  mmaassyyaarraakkaatt  aattaauu  ppeenngghhuunnii  gguubbuugg  
KKaarraannggssaallaahh  tteellaahh  bbeerrkkuummppuull  ddii  sseekkiittaarr  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ddeeppaann  rruummaahh  
MMaannggkkuu..  PPaarraa  uunnddaannggaann  yyaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  sseeoorraanngg  kkiiaayyii  ssaannttrrii  ddaann  ppeerrwwaakkiillaann  
mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg  sseeppeerrttii  BBaayyaann  TTiimmuurr,,  BBaayyaann  BBaarraatt,,  ddaann  PPllaawwaannggaann  jjuuggaa  
ssuuddaahh  mmeennggaammbbiill  ppoossiissii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ddii  aattaass  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  bbeerrttiiaanngg  eennaamm  iittuu..  
MMeerreekkaa  sseemmuuaa  dduudduukk  bbeerrssiillaa  ddaann  ssaalliinngg  bbeerrhhaaddaappaann..  SSaayyaa  sseennddiirrii  dduudduukk  ddii  
ssaammppiinngg  MMaannggkkuu  KKaarraannggssaallaahh,,  yyaanngg  ttiiddaakk  llaaiinn  aaddaallaahh  RR..GG..  

SSeebbeelluumm  aaccaarraa  PPeerriiaappaann  aakkaann  ddiimmuullaaii  RR..GG  wwaakkttuu  iittuu  kkeeddaattaannggaann  dduuaa  
oorraanngg  ttaammuu  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann..  MMeerreekkaa  tteerrnnyyaattaa  ppaassaannggaann  ppeennggaannttiinn  yyaanngg  
bbaarruu  mmeenniikkaahh  bbeebbeerraappaa  wwaakkttuu  llaalluu..  KKeedduuaa  ppaassaannggaann  ppeennggaannttiinn  tteerrsseebbuutt  ddaattaanngg  
mmeenneemmuuii  RR..GG  uunnttuukk  mmeemmiinnttaa  ppeerrttiimmbbaannggaann  ddaann  mmeemmbbiiccaarraakkaann  ssaajjiikkrraammee  
((ddeennddaa  ppeerrkkaawwiinnaann))  ddaann  mmeekkaanniissmmee  ppeellaakkssaannaaaann  sseerrttaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  aaddaatt  iissttiiaaddaatt  
ddaallaamm  ppeerrkkaawwiinnaann  ddeennggaann  ppiihhaakk  ppeennggaannttiinn  ppeerreemmppuuaann..  RR..GG  sseennddiirrii  mmeewwaakkiillii  
ppiihhaakk  ppeennggaannttiinn  llaakkii--llaakkii..    

RR..GG  kkeemmuuddiiaann  mmeennjjaalliinn  kkoommuunniikkaassii  vviiaa  hhaannddpphhoonnee  ddeennggaann  ppiihhaakk  
ppeerreemmppuuaann  uunnttuukk  mmeemmbbaahhaass  wwaakkttuu  ddaann  sseebbeerraappaa  bbeessaarr  ssaajjiikkrraammee  yyaanngg  aakkaann  
ddiisseerraahhkkaann  ppiihhaakk  llaakkii--llaakkii  kkeeppaaddaa  ppiihhaakk  ppeerreemmppuuaann..  PPeerrccaakkaappaann  yyaanngg  
mmeenngggguunnaakkaann  bbaahhaassaa  ssaassaakk  tteerrsseebbuutt  ttaammppaakknnyyaa  tteellaahh  mmeenneemmuukkaann  kkeesseeppaakkaattaann..  
RR..GG  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyaammppaaiikkaann  hhaassiill  ppeemmbbiiccaarraaaannnnyyaa  ddeennggaann  ppiihhaakk  ppeerreemmppuuaann  
kkeeppaaddaa  ppaassaannggaann  ppeennggaannttiinn  tteerrsseebbuutt..  RR..GG  jjuuggaa  mmeemmiinnttaa  ppeennggaannttiinn  ppeerreemmppuuaann  
uunnttuukk  mmeennggiinnffoorrmmaassiikkaann  aappaabbiillaa  aaddaa  ppeerruubbaahhaann  sskkeedduull  yyaanngg  tteellaahh  ddiisseeppaakkaattii  
sseebbeelluummnnyyaa  oolleehh  ppiihhaakk  kkeelluuaarrggaannyyaa..      
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CCAATTAATTAANN  LLAAPPAANNGGAANN    

  

NNoo..  CCaattaattaann  ::  0066  

SSuubbjjeekk    ::  IInnffoorrmmaann  22  ((RR..  GG))  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  JJuummaatt,,  1188  NNoovveemmbbeerr  22001111  

  

  

SSaayyaa  bbeerrkkuunnjjuunngg  kkee  rruummaahh  ssuubbjjeekk  ddeennggaann  ttuujjuuaann  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  
wwaawwaannccaarraa..  KKaammii  ppuunn  mmeennggoobbrrooll  ddii  tteemmppaatt  bbiiaassaa,,  yyaaiittuu  ddii  sseebbuuaahh  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  
tteerrlleettaakk  tteeppaatt  ddii  ddeeppaann  rruummaahh  ssuubbjjeekk..  LLiinnggkkuunnggaann  sseekkiittaarr  ttaammppaakk  sseeppii,,  bbeeggiittuu  
jjuuggaa  ddeennggaann  rruummaahh  ssuubbjjeekk..  AAnnggggoottaa  kkeelluuaarrggaa  ttaammppaakknnyyaa  sseeddaanngg  mmeenngghhaaddiirrii  
aaccaarraa  kkeeppaatteenn  ((mmeenniinnggggaall  dduunniiaa))  ssaallaahh  ssaattuu  kkeerraabbaatt  ddii  ddeessaa  SSeennaarruu..  SSuubbjjeekk  
mmeennggiinnffoorrmmaassiikkaann  bbaahhwwaa  aaccaarraa  tteerrsseebbuutt  tteellaahh  mmeemmaassuukkii  hhaarrii  kkeelliimmaa  ddaann  
bbeerreennccaannaa  uunnttuukk  mmeenngghhaaddiirrii  aaccaarraa  tteerrsseebbuutt..  SSeebbeennaarrnnyyaa  rruummaahh  aallmmaarrhhuumm  hhaannyyaa  
bbeebbeerraappaa  mmeetteerr  ddaarrii  rruummaahh  ssuubbjjeekk,,  tteeppaattnnyyaa  tteerrlleettaakk  ddii  ddeeppaann  rruummaahh  ssuubbjjeekk  ddaann  
hhaannyyaa  ddiippiissaahhkkaann  oolleehh  dduuaa  rruummaahh..  PPiihhaakk  kkeelluuaarrggaa  aallmmaarrhhuumm  mmeennggiinnggiinnkkaann  
ggaawwee  ppaattii--nnyyaa  ddiiaaddaakkaann  ddii  rruummaahh  ssaannaakk  kkeelluuaarrggaannyyaa  ddii  SSeennaarruu..  

KKeeppaatteenn  mmeerruuppaakkaann  sseerraannggkkaaiiaann  uuppaaccaarraa  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  uunnttuukk  oorraanngg  
yyaanngg  ssuuddaahh  mmeenniinnggggaall,,  sseehhiinnggggaa  tteerrmmaassuukk  kkee  ddaallaamm  ggaawwee  ppaattii  ((ggaawwee  uunnttuukk  
oorraanngg  mmeenniinnggggaall))..  GGaawwee  ppaattii  ddii  llaakkssaannaakkaann  mmuullaaii  ddaarrii  hhaarrii  ppeenngguubbuurraann  
((ssllaammeettaann  gguummii  nnuussuurr  ttaannaahh)),,  nneelluunngg  ((hhaarrii  kkeettiiggaa)),,  mmiittuuqq  ((hhaarrii  kkeettuujjuuhh)),,  nnyyiiwwaaqq  
((hhaarrii  kkeesseemmbbiillaann)),,  mmaattaanngg  ppuulluuhh  ((hhaarrii  kkeeeemmppaatt  ppuulluuhh)),,  nnyyaattuuss  ((hhaarrii  kkeesseerraattuuss)),,  
ssaammppaaii  nnyyiiuu  ((hhaarrii  kkeesseerriibbuu))..    

KKaammii  ppuunn  hhaannyyaa  mmeennggoobbrrooll  bbeebbeerraappaa  ssaaaatt..  WWaakkttuu  tteellaahh  mmeennuunnjjuukkkkaann  
ppuukkuull  SSeemmbbiillaann  lleewwaatt  sseeppuulluuhh..  SSuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  mmeemmiinnttaa  iijjiinn  uunnttuukk  mmeenngghhaaddiirrii  
aaccaarraa  kkeeppaatteenn  tteerrsseebbuutt..  SSaayyaa  mmeennggaammbbiill  iinniissiiaattiiff  uunnttuukk  mmeennggaannttaarrkkaann  ssuubbjjeekk  kkee  
llookkaassii  aaccaarraa..  BBeebbeerraappaa  ssaaaatt  ssaayyaa  mmeennuunngggguu  ssuubbjjeekk  uunnttuukk  bbeerrssiiaapp--ssiiaapp..  SSuubbjjeekk  
mmeenngggguunnaakkaann  ssaarruunngg  ddeennggaann  mmoottiiff  kkoottaakk--kkoottaakk,,  sseerrttaa  kkaaooss  lleennggaann  ppaannjjaanngg  
bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt..  SSeebbuuaahh  kkaaiinn  bbaattiikk  ((ssaappuuqq))  ddiilliilliittkkaann  ddii  bbaaggiiaann  kkeeppaallaa..    

SSaayyaa  ddaann  ssuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  bbeerraannggkkaatt  kkee  tteemmppaatt  aaccaarraa  bbeerrllaannggssuunngg  
mmeenngggguunnaakkaann  sseeppeeddaa  mmoottoorr..  KKaammii  mmeennuujjuu  kkee  ddeessaa  SSeennaarruu  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii  
sseebbeellaahh  bbaarraatt  ddeessaa  BBaayyaann..  SSeeppaannjjaanngg  ppeerrjjaallaannaann  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  mmeennggiinnffoorrmmaassiikkaann  
ddaaeerraahh--ddaaeerraahh  yyaanngg  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  ddiihhuunnii  oolleehh  ppaarraa  ppeennddaattaanngg,,  bbeebbeerraappaa  hhoommee  
ssttaayy  yyaanngg  ssaallaahh  ssaattuunnyyaa  ddiimmiilliikkii  oolleehh  ssuubbjjeekk,,  ddaann  ssaallaahh  ssaattuu  rruummaahh  ssuubbjjeekk  yyaanngg  
tteerrddaappaatt  ddii  ssaannaa..  RRuummaahh  ddaann  hhoommee  ssttaayy  tteerrsseebbuutt  ddiibbaanngguunn  oolleehh  sseeoorraanngg  ppeenneelliittii  
ddaarrii  sswweeddiiaa  sseebbaaggaaii  bbaallaass  jjaassaa  kkeeppaaddaa  ssuubbjjeekk  yyaanngg  tteellaahh  mmeemmbbaannttuu  pprroosseess  
ppeenneelliittiiaannnnyyaa  ddii  BBaayyaann..    



334444  
  

KKaammii  ppuunn  ttiibbaa  ddii  llookkaassii  sseetteellaahh  mmeenneemmppuuhh  ppeerrjjaallaannaann  kkuurraanngg  lleebbiihh  
sseekkiittaarr  sseeppuulluuhh  mmeenniitt..  DDii  ssaannaa  bbeebbeerraappaa  mmaassyyaarraakkaatt  tteellaahh  bbeerrkkuummppuull..  KKaauumm  
llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  bbeerrkkuummppuull  ddii  tteemmppaatt  yyaanngg  tteerrppiissaahh..  KKaauumm  llaakkii--llaakkii  
sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  bbeerraaddaa  ddii  bbeerruuggaaqq..  MMeerreekkaa  jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  ssaappuuqq  sseeppeerrttii  
ssuubbjjeekk..  KKaauumm  ppeerreemmppuuaann  sseennddiirrii  bbeerrkkuummppuull  ddii  sseekkiittaarr  bbeerruuggaaqq,,  yyaanngg  ttaammppaakknnyyaa  
ssiibbuukk  mmeemmppeerrssiiaappkkaann  mmaakkaannaann..  SSaayyaa  sseennddiirrii  ttiiddaakk  mmeennggiikkuuttii  aaccaarraa  tteerrsseebbuutt  
ssaammppaaii  sseelleessaaii,,  ssaayyaa  bbeerrppaammiittaann  uunnttuukk  kkeemmbbaallii  kkee  BBaayyaann..    

  



334455  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLaammppiirraann  1111  
  

PPeennccaattaattaann  ddaann    
HHaassiill  OObbsseerrvvaassii  
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LLAAMMPPIIRRAANN  HHAASSIILL  SSUURRVVEEII  LLOOKKAASSII  ((SSLL))  DDAANN    

PPEENNCCAATTAATTAANN  OOBBEERRVVAASSII  

  

NNoo..  OObbsseerrvvaassii  ::  0011  

OObbjjeekk  ppeennggaammaattaann  ::  LLookkaassii  PPeenneelliittiiaann  

HHaarrii  ddaann  ttaannggggaall  ::  KKaammiiss,,    99  JJuunnii  22001111  

TTeemmppaatt    ::  DDeessaa  BBaayyaann  

OObbsseerrvveerr  ::  LL..  MMuuhh..  AArriiff  

  

PPeennccaattaattaann  OObbsseerrvvaassii  CCaattaattaann  kkooddee  

  DDeessaa  BBaayyaann  tteerrlleettaakk  ddii  sseebbeellaahh  BBaarraatt  LLaauutt  GGuunnuunngg  RRiinnjjaannii  
  CCuukkuupp  mmuuddaahh  uunnttuukk  mmeennjjaannggkkaauu  BBaayyaann  bbaaiikk  ddeennggaann  kkeennddaarraaaann  

uummuumm  ((mmiinnii  BBuuss))  mmaauuppuunn  kkeennddaarraaaann  pprriibbaaddii  ((mmoottoorr  aattaauu  mmoobbiill))  
  JJaarraakk  ddaarrii  kkoottaa  kkeeccaammaattaann  ((AAnnyyaarr))  sseekkiittaarr  55  kkmm..  PPeerrjjaallaannaann  ssaayyaa  

ddaarrii  AAnnyyaarr  kkee  BBaayyaann  mmeemmaakkaann  wwaakkttuu  sseekkiittaarr  1100  ––  1155  mmeenniitt  
  DDaarrii  kkoottaa  kkeeccaammaattaann  bbeerrttuurruutt--ttuurruutt  ssaayyaa  mmeelleewwaattii  ddeessaa  AAnnyyaarr  

ddaann  ddeessaa  kkaarraannggbbaajjoo  ((dduussuunn  AAnnccaakk))  
  BBaayyaann  mmeerruuppaakkaann  ddaaeerraahh  yyaanngg  bbeerrbbuukkiitt   
  BBaayyaann  jjuuggaa  bbeerruuppaa  ddaaeerraahh  sseekkiittaarr  hhuuttaann  
  SSeebbeelluumm  mmeemmaassuukkii  ddeessaa  BBaayyaann,,  jjaallaann  aassppaall  yyaanngg  ssaayyaa  llaalluuii  

bbeerruuppaa  ttaannjjaakkaann--ttaannjjaakkaann  yyaanngg  bbeerrbbeellookk  ddeennggaann  llaahhaann  ppeerrttaanniiaann  
ddii  kkiirrii  ddaann  kkaannaann  jjaallaann  

  AAkkhhiirrnnyyaa  ssaayyaa  ttiibbaa  ddii  ppiinnttuu  mmaassuukk  ddeessaa  BBaayyaann  yyaanngg  bbeerruuppaa  
ggaappuurraa  ppaaddaa  ssiissii  kkaannaann  ddaann  kkiirrii  ddeennggaann  ttiinnggggii  sseekkiittaarr  11  mm,,  yyaanngg  
ttaammppaakknnyyaa  ddiibbaanngguunn  oolleehh  ppeesseerrttaa  KKKKNN  UUnniivveerrssiittaass  MMaattaarraamm  

  SSeebbeellaahh  kkiirrii  ggaappuurraa  tteerrsseebbuutt  tteerrddaappaatt  ttuulliissaann  ‘‘sseellaammaatt  ddaattaanngg  ddii  
ddeessaa  BBaayyaann’’,,  sseeddaannggkkaann  sseebbeellaahh  kkaannaannnnyyaa  tteerrttuulliiss  ‘‘KKKKNN  
UUnnrraamm’’..  

  JJaallaann  uuttaammaa  ddeessaa  BBaayyaann  bbeerruuppaa  aassppaall,,  sseemmeennttaarraa  jjaallaann--jjaallaann  
llaaiinnnnyyaa  bbeerruuppaa  jjaallaann  ttaannaahh  bbeerrbbaattuu  ((kkeerriikkiill)),,  ddaann  ttrroottooaarr  

  JJaallaann  aassppaall  uuttaammaa  mmeemmiissaahhkkaann  aannttaarraa  dduussuunn  yyaanngg  tteerrlleettaakk  
sseebbeellaahh  kkiirrii  ddaann  kkaannaann  

  BBeebbeerraappaa  mmeetteerr  ddaarrii  ppiinnttuu  mmaassuukk  ggaappuurraa,,  sseebbeellaahh  kkiirrii  ssaayyaa  
mmeelliihhaatt  sseebbuuaahh  bbuukkiitt  yyaanngg  ddiikkeelliilliinnggii  oolleehh  ppeeppoohhoonnaann  yyaanngg  
rriinnddaanngg  ddaann  ddii  aattaass  bbuukkiitt  tteerrsseebbuutt  bbeerrddiirrii  mmeessjjiidd  kkuunnoo  ddaann  
kkoommpplleekk  mmaakkaamm..    

  PPaaddaa  bbaaggiiaann  ddeeppaann  ppiinnttuu  mmaassuukk  mmaassjjiidd,,  tteerrppaammppaanngg  ppaappaann  yyaanngg  
bbaaggiiaann  aattaassnnyyaa  bbeerraattaapp  sseenngg  ddaann  bbeerrbbeennttuukk  ppeerrsseeggii  ppaannjjaanngg  
ddeennggaann  uukkuurraann  sseekkiittaarr  11  ××  00,,55  mm  ddeennggaann  ttuulliissaann  ‘‘MMaassjjiidd  KKuunnoo  
BBaayyaann  BBeelleeqq’’..  PPaaddaa  bbaaggiiaann  bbaawwaahh  ttuulliissaann  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  tteerrddaappaatt  

  TTiippoollooggii  ddaaeerraahh::  
--  BBeerrbbuukkiitt   
--  DDaaeerraahh  sseekkiittaarr  hhuuttaann  
--  DDiikkeelliilliinnggii  oolleehh  llaahhaann  

ppeerrttaanniiaann    
  

  JJaallaann  uuttaammaa//pprroovviinnssii  
yyaanngg  ssuuddaahh  bbeerraassppaall  
bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  
ppeerrkkeemmbbaannggaann  ddeessaa  
BBaayyaann  bbaaiikk  sseeccaarraa  ssoossiiaall  
mmaauuppuunn    eekkoonnoommii  
  

  SSaarraannaa  jjaallaann  yyaanngg  
mmeemmaaddaaii  jjuuggaa  
mmeennyyeebbaabbkkaann  BBaayyaann  
mmeennjjaaddii  ttiiddaakk  tteerriissoollaassii  
ddaarrii  ddaaeerraahh--ddaaeerraahh  
llaaiinnnnyyaa  

  
  MMaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann  tteettaapp  

mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  
kkeebbeerraaddaaaann  mmaassjjiidd  kkuunnoo  
BBaayyaann  BBeelleeqq  sseebbaaggaaii  
ssiittuuss  sseejjaarraahh  aattaauu  
ppeenniinnggggaallaann  lleelluuhhuurr  
  

  DDii  ssaammppiinngg  aannddiill  
mmaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann,,  
kkeebbeerraaddaaaann  mmaassjjiidd  kkuunnoo  
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iissii  ppaassaall  2266  UUUU  RR..II..  NNoo..  55  ttaahhuunn  11999922  tteennttaanngg  bbeennddaa  ccaaggaarr  
bbuuddaayyaa..  

  SSeellaaiinn  mmaassjjiidd  kkuunnoo  jjuuggaa  tteerrddaappaatt  mmaassjjiidd  uummuumm  yyaanngg  tteerrlleettaakk  
tteeppaatt  ddiibbeellaakkaanngg  kkaannttoorr  ddeessaa  BBaayyaann  sseerrttaa  llaannggggaarr//mmuusshhaallllaa  

  IInnssttaannssii  ppeennddiiddiikkaann  tteerrddaappaatt  ddii  sseebbeellaahh  kkaannaann  jjaallaann  bbeerraassppaall,,  
yyaaiittuu  SSDD  NNeeggeerrii  22  BBaayyaann    

  BBeebbeerraappaa  mmeetteerr  ddaarrii  SSDD  tteerrsseebbuutt  bbeerrddiirrii  kkaannttoorr  ddeessaa  BBaayyaann..  
  KKaannttoorr  ddeessaa  BBaayyaann  mmeerruuppaakkaann  bbaanngguunnaann  ddeennggaann  kkoollaabboorraassii  

wwaarrnnaa  hhiijjaauu  mmuuddaa  ddaann  hhiijjaauu  ttuuaa  sseebbaaggaaii  wwaarrnnaa  tteemmbbookknnyyaa..  
  SSeebbaaggiiaann  bbeessaarr  iinnssttaannssii--iinnssttaannssii  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  KKLLUU  bbeerrwwaarrnnaa  

ssaammaa..  
  KKaannttoorr  ddeessaa  BBaayyaann  ddiibbaanngguunn  ddii  aattaass  ppeerrmmuukkaaaann  ttaannaahh  yyaanngg  lleebbiihh  

ttiinnggggii  ddaarrii  jjaallaann  aassppaall  uuttaammaa..    
  MMoottttoo  KKLLUU  tteerrttuulliiss  jjeellaass  ppaaddaa  ppaaggaarr  tteemmbbookk  bbaaggiiaann  ddeeppaann  yyaanngg  

bbeerrbbuunnyyii  ‘‘TTiiooqq,,  TTaattaa,,  TTuunnaaqq’’  
  SSeellaaiinn  lleemmbbaaggaa  ppeennddiiddiikkaann  uummuumm  jjuuggaa  tteerraaddaappaatt  bbeebbeerraappaa  

lleemmbbaaggaa  ppeennddiiddiikkaann  kkeeaaggaammaaaann  
  SSeebbaaggiiaann  bbeessaarr  rruummaahh  ppeenndduudduukk  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ppuussaatt  ddeessaa  

BBaayyaann  bbeerruuppaa  bbaanngguuaannaann  ppeerrmmaanneenn,,  sseemmeennttaarraa  rruummaahh--rruummaahh  
yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  dduussuunn--dduussuunn  ddaann  ddii  ddaallaamm  KKaammppuu  bbeerruuppaa  
rruummaahh  bbaammbbuu  ddaann  bbeerraattaapp  ssiirraapp..  

  SSeebbaaggiiaann  bbeessaarr  rruummaahh--rruummaahh  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  sseekkiittaarr  jjaallaann  aassppaall  
uuttaammaa  ddaann  ppuussaatt  ddeessaa,,  tteerrddaappaatt  BBeerruuggaaqq  ddii  ddeeppaann  aattaauu  ddii  
ssaammppiinngg  rruummaahhnnyyaa..  

  BBeerruuggaaqq  aaddaallaahh  bbaanngguunnaann  tteerrbbuukkaa  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  eemmppaatt  aattaauu  
eennaamm  ttiiaanngg  ddaann  bbeerraattaapp  iillaallaanngg  aattaauu  ggeenntteenngg..  

  RRuummaahh--rruummaahh  ppeenndduudduukk  jjuuggaa  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  aattaauu,,  kkaallaauu  ttiiddaakk  
sseemmuuaannyyaa,,  mmeenngghhaaddaapp  kkee  aarraahh  bbaarraatt  aattaauu  ttiimmuurr,,  sseeddaannggkkaann  
bbeerruuggaaqq  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  mmeenngghhaaddaapp  uuttaarraa  ddaann  sseellaattaann  

  BBeebbeerraappaa  ttookkoo  kklloonnttoonngg  tteerrsseebbaarr  ddii  ppiinnggggiirraann  jjaallaann  uuttaammaa  
  PPaannoorraammaa  ddeessaa  BBaayyaann  bbaannyyaakk  ppeeppoohhoonnaann  
  DDeessaa  BBaayyaann  jjuuggaa  ddiikkeelliilliinnggii  oolleehh  lliinnggkkuunnggaann  ppeerrssaawwaahhaann  ddaann  

hhuuttaann  
  HHuuttaann  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  tteerrlleettaakk  ddii  sseebbeellaahh  uuttaarraa  ddaann  jjuuggaa  hhuuttaann--

hhuuttaann  yyaanngg  ddiibbuukkaa  uunnttuukk  llaahhaann  ppeerrttaanniiaann..  
  DDuussuunn--dduussuunn  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii  sseebbeellaahh  uuttaarraa  mmeerruuppaakkaann  

ppeenndduudduukk  yyaanngg  ttiinnggggaall  ddiisseekkiittaarr  llaahhaann  ppeerrttaanniiaannnnyyaa..  
  BBaayyaann  jjuuggaa  tteerrmmaassuukk  ddaaeerraahh  yyaanngg  ddiinnggiinn..  
  RRaattaa--rraattaa  mmaattaa  ppeennccaahhaarriiaann  mmaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann  aaddaallaahh  bbeerrttaannii  

  

ssaammppaaii  sseekkaarraanngg  jjuuggaa  
kkaarreennaa  aannddiill  ppeemmeerriinnttaahh..  
MMaassjjiidd  kkuunnoo  
ddiiggoolloonnggkkaann  sseebbaaggaaii  
bbeennddaa  ccaaggaarr  bbuuddaayyaa  yyaanngg  
ddiilliinndduunnggii  oolleehh  ppaassaall  2266  
UUUU  RR..II..  NNoo..  55  ttaahhuunn  
11999922  

  
  KKeebbeerraaddaaaann  rruummaahh  aaddaatt  

mmaassiihh  ddiippeerrttaahhaannkkaann    
  

  MMaattaa  ppeennccaahhaarriiaann  
ppeenndduudduukk  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  
aaddaallaahh  ppeettaannii  
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HHaassiill  SSuurrvveeii  LLookkaassii  PPeenneelliittiiaann  
  

DDeessaa  BBaayyaann  mmeerruuppaakkaann  ddaaeerraahh  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii  sseebbeellaahh  BBaarraatt  LLaauutt  GGuunnuugg  RRiinnjjaannii,,  
yyaanngg  ddiikkeelliilliinnggii  oolleehh  llaahhaann  ppeerrttaanniiaann  ddaann  hhuuttaann..  KKoonnddiissii  ggeeooggrraaffiiss  tteerrsseebbuutt  mmeennyyeebbaabbkkaann  
mmaattaa  ppeennccaahhaarriiaann  mmaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  aaddaallaahh  bbeerrttaannii..  BBeebbeerraappaa  hhuuttaann  yyaanngg  aaddaa  
ddii  sseekkiittaarr  ddeessaa  BBaayyaann  jjuuggaa  ddiimmaannffaaaattkkaann  uunnttuukk  mmeemmbbuukkaa  llaahhaann  ppeerrttaanniiaann  oolleehh  ppeenndduudduukk  
sseetteemmppaatt,,  tteerruuttaammaa  dduussuunn--dduussuunn  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  sseebbeellaahh  uuttaarraa..  PPeeppoohhoonnaann  mmeenngghhiiaassii  
ppaannoorraammaa  BBaayyaann,,  yyaanngg  mmeennjjaaddii  cciirrii  kkhhaass  ddaaeerraahh--ddaaeerraahh  sseekkiittaarr  hhuuttaann  ddaann  ppeegguunnuuggaann..  BBaayyaann  
jjuuggaa  tteerrlleettaakk  ddii  ddaaeerraahh  ddaattaarraann  ttiinnggggii,,  yyaanngg  ttaammppaakk  ddaarrii  bbeennttaanngg  aallaammnnyyaa  yyaanngg  bbeerrbbuukkiitt..  
KKoonnddiissii  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  mmeennyyeebbaabbkkaann  ssuuhhuu  ddii  BBaayyaann  ccuukkuupp  ddiinnggiinn  ppaaddaa  mmaallaamm  hhaarrii..    

CCuukkuupp  mmuuddaahh  uunnttuukk  mmeennjjaannggkkaauu  ddeessaa  BBaayyaann  bbaaiikk  ddaarrii  aarraahh  bbaarraatt  ((LLoommbbookk  BBaarraatt))  
mmaauuppuunn  ddaarrii  aarraahh  ttiimmuurr  ((LLoommbbookk  TTiimmuurr))  kkaarreennaa  jjaallaann--jjaallaann  yyaanngg  ddiillaalluuii  ssuuddaahh  bbeerraassppaall..  
OOrraanngg  yyaanngg  iinnggiinn  kkee  BBaayyaann  bbiissaa  mmeenngggguunnaakkaann  kkeennddaarraaaann  uummuumm  ((mmiinnii  bbuuss))  mmaauuppuunn  
kkeennddaarraaaann  pprriibbaaddii  ((mmoottoorr  aattaauu  mmoobbiill))..  JJaarraakk  ddeessaa  BBaayyaann  ddaarrii  iibbuu  kkoottaa  kkeeccaammaattaann  AAnnyyaarr  
sseekkiittaarr  55  kkmm  ddeennggaann  wwaakkttuu  tteemmppuuhh  ±±  1100--1155  mmeenniitt,,  sseeccaarraa  bbeerrttuurruutt--ttuurruutt  aakkaann  mmeelleewwaattii  ddeessaa  
AAnnyyaarr  ddaann  ddeessaa  KKaarraannggbbaajjoo  ((dduussuunn  AAnnccaakk,,  dduussuunn  yyaanngg  tteerrmmaassuukk  wwiillaayyaahh  kkaarraannggbbaajjoo  ddaann  
tteerrddeekkaatt  ddeennggaann  BBaayyaann))..  DDeessaa  BBaayyaann  jjuuggaa  sseerriinngg  ddiilleewwaattii  wwiissaattaawwaann  ddaarrii  aarraahh  ttiimmuurr  mmeennuujjuu  
wwiissaattaa  aaiirr  tteerrjjuunn  SSeennddaanngg  GGiillee  ddii  ddeessaa  SSeennaarruu..  

JJaallaann  uuttaammaa  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  BBaayyaann  bbeerruuppaa  jjaallaann  aassppaall  yyaanngg  mmeemmiissaahhkkaann  dduussuunn  yyaanngg  
tteerrlleettaakk  ddii  sseebbeellaahh  ttiimmuurr  ddaann  bbaarraatt  ddaann  mmeerruuppaakkaann  jjaallaann  pprrooppiinnssii  yyaanngg  mmeenngghhuubbuunnggkkaann  
BBaayyaann  ddeennggaann  ddeessaa--ddeessaa  aattaauu  ddaaeerraahh--ddaaeerraahh  llaaiinn  ddii  sseekkiittaarrnnyyaa..  JJaallaann  aannttaarrdduussuunn  ddii  BBaayyaann  
sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  jjuuggaa  bbeerruuppaa  jjaallaann  ttaannaahh  yyaanngg  bbeerrbbaattuu..  JJaallaann  tteerrsseebbuutt  mmeenngghhuubbuunnggkkaann  BBaayyaann  
ddeennggaann  GGuunnuunngg  RRiinnjjaannii  sseehhiinnggggaa  sseerriinngg  ddiimmaannffaaaattkkaann  ppeenndduudduukk  sseetteemmppaatt  sseellaaiinn  mmeellaalluuii  ddeessaa  
SSeennaarruu..  SSeebbeelluumm  mmeemmaassuukkii  ddeessaa  BBaayyaann,,  jjaallaann  aassppaall  yyaanngg  ddiillaalluuii  bbeerruuppaa  ttaannjjaakkaann--ttaannjjaakkaann  
bbeerrbbeellookk  yyaanngg  sseebbeellaahh  kkiirrii  ddaann  kkaannaannnnyyaa  mmeerruuppaakkaann  ppeerruummaahhaann  ppeenndduudduukk  ddeessaa  KKaarraannggbbaajjoo  
ddaann  llaahhaann  ppeerrttaanniiaann..  

PPiinnttuu  mmaassuukk  ddeessaa  BBaayyaann  bbeerruuppaa  ggaappuurraa  ppaaddaa  ssiissii  kkaannaann  ddaann  kkiirrii  ddeennggaann  ttiinnggggii  sseekkiittaarr  11  
mm  ddaann  ddiibbaanngguunn  oolleehh  ppeesseerrttaa  KKKKNN  UUnnrraamm,,  yyaanngg  ttaammppaakk  ddaarrii  ttuulliissaann  ppaaddaa  ggaappuurraa  sseebbeellaahh  
kkaannaannnnyyaa,,  sseeddaannggkkaann  ggaappuurraa  ppaaddaa  bbaaggiiaann  kkiirrii  tteerrddaappaatt  ttuulliissaann  ‘‘SSeellaammaatt  DDaattaanngg  ddii  DDeessaa  
BBaayyaann’’..  BBeebbeerraappaa  mmeetteerr  ddaarrii  ppiinnttuu  mmaassuukk  ggaappuurraa,,  sseebbeellaahh  kkiirrii  jjaallaann  aassppaall  tteerrddaappaatt  mmeessjjiidd  
kkuunnoo  ddaann  kkoommpplleekk  mmaakkaamm..  MMaassjjiidd  tteerrsseebbuutt  tteerrmmaassuukk  bbeennddaa  ccaaggaarr  bbuuddaayyaa  yyaanngg  ddiilliinndduunnggii  
oolleehh  ppeemmeerriinnttaahh  ddii  bbaawwaahh  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoo..  55  ttaahhuunn  11999922  ppaassaall  2266..  SSeellaaiinn  mmaassjjiidd  kkuunnoo,,  
jjuuggaa  tteerrddaappaatt  mmaassjjiidd  uummuumm  ddaann  llaannggggaarr  aattaauu  mmuusshhaallllaa,,  sseerrttaa  iinnssttaannssii  ppeennddiiddiikkaann,,  ddaann  
ppeemmeerriinnttaahhaann..  SSeeccaarraa  bbeerrttuurruutt--ttuurruutt  yyaaiittuu  SSDD  NNeeggeerrii  22  BBaayyaann,,  ddaann  kkaannttoorr  ddeessaa  BBaayyaann..  KKaannttoorr  
ddeessaa  BBaayyaann  ddiibbaanngguunn  ddii  aattaass  ppeerrmmuukkaaaann  ttaannaahh  yyaanngg  lleebbiihh  ttiinnggggii  ddaarrii  jjaallaann  aassppaall  uuttaammaa  yyaanngg  
bbeerrwwaarrnnaa  hhiijjaauu  mmuuddaa  ddaann  hhiijjaauu  ttuuaa..    

SSeebbaaggiiaann  bbeessaarr  rruummaahh  ppeenndduudduukk  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ppuussaatt  ddeessaa  BBaayyaann  bbeerruuppaa  bbaanngguuaannaann  
ppeerrmmaanneenn,,  hhaannyyaa  rruummaahh--rruummaahh  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ddaallaamm  KKaammppuu  ssaajjaa  yyaanngg  bbeerruuppaa  rruummaahh  
bbaammbbuu  ddaann  bbeerraattaapp  ssiirraapp,,  sseemmeennttaarraa  ddii  dduussuunn--dduussuunn  sseebbeellaahh  uuttaarraa  hhaammppiirr  kkeesseelluurruuhhaann  bbeerruuppaa  
rruummaahh  bbeeddeegg..  RRaattaa--rraattaa  ppeenndduudduukk  BBaayyaann  jjuuggaa  mmeemmiilliikkii  BBeerruuggaaqq  ddii  ddeeppaann  aattaauu  ddii  ssaammppiinngg  
rruummaahhnnyyaa..  BBeerruuggaaqq  mmeerruuppaakkaann  bbaanngguunnaann  tteerrbbuukkaa  ((mmiirriipp  ppaanngggguunngg))  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  kkaayyuu  
ddaann  mmeemmiilliikkii  eemmppaatt  aattaauu  eennaamm  ttiiaanngg,,  sseerrttaa  bbeerraattaapp  iillaallaanngg  aattaauu  ggeenntteenngg..  BBeerruuggaaqq  bbeerrffuunnggssii  
sseebbaaggaaii  tteemmppaatt  uunnttuukk  mmeenneerriimmaa  ddaann  mmeennjjaammuu  ttaammuu..  
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NNoo..  OObbsseerrvvaassii  ::  0022  

OObbjjeekk  ppeennggaammaattaann  ::  PPrroosseess  RRiittuuaall  MMbbeessooqq  BBeerraass  ((RR  11))  

WWaakkttuu  ppeennggaammaattaann  ::  1133::2255  WWIITTAA  

HHaarrii  ddaann  ttaannggggaall  ::  RRaabbuu,,    2222  JJuunnii  22001111  

TTeemmppaatt    ::  KKaammppuu  LLoollooaann  ddaann  LLookkooqq  RReeaaqq  

OObbsseerrvveerr  ::  LL..  MMuuhh..  AArriiff  

  

PPeennccaattaattaann  OObbsseerrvvaassii  CCaattaattaann  kkooddee  
  SSuuaassaannaa  aaccaarraa  aattaauu  ggaawwee  ssaannggaatt  rraammee,,  aannaakk--aannaakk,,  rreemmaajjaa,,  ddeewwaassaa,,  

ddaann  oorraanngg  ttuuaa  ttuurruutt  mmeemmeerriiaahhkkaann  aaccaarraa  tteerrsseebbuutt  
  MMeerreekkaa  bbeerrkkuummppuull  ddii  sseekkiittaarr  kkaammppuu  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ddeessaa  LLoollooaann  
  LLaakkii--llaakkii  rraattaa--rraattaa  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkiiaann  ddaarrii  kkaaiinn  ppaannjjaanngg  bbaattiikk  

yyaanngg  ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  ppiinnggggaanngg  ddeennggaann  uujjuunngg  bbeerrbbeennttuukk  rruunncciinngg  ddaann  
iikkaatt  kkeeppaallaa  bbaattiikk    

  BBeeggiittuu  jjuuggaa  ddeennggaann  ppeerreemmppuuaann,,  rraattaa--rraattaa  mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  
ppaannjjaanngg  ddeennggaann  wwaarrnnaa  yyaanngg  bbeerrbbeedd--bbeeddaa  yyaanngg  ddiilliilliittkkaann  mmuullaaii  
ddaarrii  ddaaddaa  kkee  bbaawwaahh  ddeennggaann  bbaaggiiaann  ppuunnddaakk  yyaanngg  tteerrbbuukkaa  
((kkeemmbbeenn)),,  ddaann  bbeebbeerraappaa  ddaarrii  mmeerreekkaa  jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  ddii  
kkeeppaallaa  yyaanngg  bbeennttuukknnyyaa  bbeerrbbeeddaa  ddeennggaann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ppaarraa  
lleellaakkii  

  BBeebbeerraappaa  tteettuuaa  jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  yyaanngg  ssaammaa,,  ttaappii  
bbeebbeerraappaa  ddaarrii  mmeerreekkaa  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  ppuuttiihh,,  ddeennggaann  iikkaatt  
kkeeppaallaa  yyaanngg  jjuuggaa  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  

  BBeebbeerraappaa  kkeerruummuunnaann  jjuuggaa  tteerrlliihhaatt  bbeerrkkuummppuull  mmeennuunngggguu  uuppaaccaarraa  
ddiimmuullaaii  

  DDii  ddaallaamm  KKaammppuu  ttaammppaakk  kkeerruummuunnaann  oorraanngg  bbeerrkkuummppuull,,  ddaann  
mmeemmbbeennttuukk  ssuuaattuu  bbaarriissaann,,  mmeerreekkaa  ttaammppaakk  mmeemmppeerrssiiaappkkaann  
sseessuuaattuu  

  BBaarriissaann  iittuu  tteerrddiirrii  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa,,  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann..  
KKeebbaannyyaakkaann  ddaarrii  mmeerreekkaa  aaddaallaahh  rreemmaajjaa  ddaann  ddeewwaassaa    

  MMeerreekkaa  ppuunn  mmeemmuullaaii  uuppaaccaarraa,,  bbeerrjjaallaann  mmeennuujjuu  kkee  ssuuaattuu  tteemmppaatt  
ddeennggaann  kkhhiiddmmaatt  ttaannppaa  sseeoorraannggppuunn  yyaanngg  bbeerrbbiiccaarraa  ddaann  ttaannppaa  
mmeenngggguunnaakkaann  aallaass  kkaakkaaii  

  RRaattaa--rraattaa  ppeerreemmppuuaann  mmeenngggguunnaakkaann  kkeemmbbeenn,,  tteerrddaappaatt  bbeebbeerraappaa  
ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  ddiissaammppiinngg  mmeenngggguunnaakkaann  kkeemmbbeenn  jjuuggaa  mmeemmaakkaaii  
kkaaiinn  yyaanngg  uujjuunnggnnyyaa  ddiiiikkaatt  ppaaddaa  bbaaggiiaann  ppiinnggggaanngg  ((mmeemmbbeennttuukk  
ssiimmppuull))  ddaann  lleebbaarr  kkaaiinn  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeennuuttuuppii  bbaaggiiaann  bbaahhuu  
ddaann  ttaannggaann  sseebbeellaahh  kkiirrii  

  PPaarraa  ppeemmuuddaa  jjuuggaa  aaddaa  yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  yyaanngg  ddiilliilliittkkaann  
ddaarrii  ddaaddaa  aattaauu  ppiinnggggaanngg  ssaammppaaii  kkee  bbeettiiss,,  sseebbaaggiiaann  jjuuggaa  
mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  yyaanngg  ddiiiikkaatt  ddeennggaann  sseemmaaccaamm  ttaallii  ddaarrii  bbeennaanngg  
ddaann  mmeennuuttuuppii  bbaahhuu  ddaann  ttaannggaann  sseebbeellaahh  kkiirrii  

  RRiittuuaall  mmbbeessooqq  bbeerraass  ddiimmuullaaii  ddaarrii  ddaallaamm  kkaammppuu  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  
LLoollooaann  mmeennuujjuu  LLookkooqq  RReeaaqq  ((ssuunnggaaii  rreeaaqq))  

  BBaarriissaann  ppaalliinngg  ddeeppaann  aaddaallaahh  sseejjeenniiss  aallaatt  mmuussiikk  ttrraaddiissiioonnaall  bbeerruuppaa  

  RRiittuuaall--rriittuuaall  aaddaatt  tteettaapp  
ddiippeerrttaahhaannkkaann  
  
  

  AAddaa  ppeerrbbeeddaaaann  ccaarraa  
bbeerrppaakkaaiiaann  bbaaiikk  llaakkii--
llaakkii  mmaauuppuunn  
ppeerreemmppuuaann  
[[ccaarraa  bbeerrppaakkaaiiaann  
mmeennuunnjjuukkkkaann  ssttrraattaa  
ssoossiiaall]]  
  
  

  BBeebbeerraappaa  ttookkoohh  aaddaatt  
mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  
ppuuttiihh  ddaann  ssaappuuqq  ppuuttiihh  
[[aattrriibbuutt  ssoossiiaall  ttookkoohh  
aaddaatt]]  

  
  
  PPeesseerrttaa  uuppaaccaarraa  tteerrddiirrii  

ddaarrii  aannaakk--aannaakk,,  rreemmaajjaa,,  
ddeewwaassaa,,  ddaann  oorraanngg  ttuuaa  
[[ssttrraatteeggii  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  
bbuuddaayyaa  mmeellaalluuii  
rreeggeenneerraassii]]  

  
  

  RRiittuuaall  mmeennjjaaddii  mmeeddiiaa  
uunnttuukk  mmeennjjaaggaa  
KKoohheessiivviittaass  kkeelloommppookk    
  

  EEkksspprreessii  iiddeennttiittaass  
kkoolleekkttiiff  ppeennggaannuutt  
wweettuu  tteelluu    
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sseeppeerraannggkkaatt  ggaammeellaann  yyaanngg  ddiisseebbuutt  ggeerraannttuunngg  
  BBaarriissaann  kkeedduuaa  aaddaallaahh  bbeebbeerraappaa  oorraanngg  ppeerreemmppuuaann,,  sseeoorraanngg  

ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  bbeerraaddaa  ppaalliinngg  ddeeppaann  mmeemmbbaawwaa  wwaaddaahh  ddaarrii  
kkuunniinnggaann  yyaanngg  ddii  aattaassnnyyaa  tteerrddaappaatt  lliippaattaann  kkaaiinn    

  BBaarriissaann  kkeettiiggaa  aaddaallaahh  sseeoorraanngg  ppeerreemmppuuaann  ((IInnaann  BBeerraass))  yyaanngg  
mmeemmbbaawwaa  wwaaddaahh  ddaarrii  aannyyaammaann  bbaammbbuu  yyaanngg  wwaarrnnaannyyaa  ssuuddaahh  
mmeenngghhiittaamm  ddaann  ddiiiikkaatt  ddeennggaann  kkaaiinn  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt..  WWaaddaahh  
tteerrsseebbuutt  bbeerriissii  bbeerraass    

  DDii  bbeellaakkaanngg  ppeerreemmppuuaann  tteerrsseebbuutt,,  tteerrddaappaatt  ttiiggaa  oorraanngg  ppeerreemmppuuaann,,  
ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  ppaalliinngg  ddeeppaann,,  bbaaggiiaann  kkiirrii  ddaann  kkaannaannnnyyaa  ddiikkaawwaall  
oolleehh  dduuaa  oorraanngg  llaakkii--llaakkii  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  ttoommbbaakk  

  PPaaddaa  bbaaggiiaann  uujjuunngg  kkeedduuaa  ttoommbbaakk  tteerrsseebbuutt  ddiiiikkaattkkaann  kkaaiinn  
bbeerrwwaarrnnaa  oorraannggee  

  BBaarriissaann  sseellaannjjuuttnnyyaa  tteerrddiirrii  ddaarrii  1111  ((sseebbeellaass))  oorraanngg  ppeerreemmppuuaann  
yyaanngg  jjuuggaa  mmeemmbbaawwaa  wwaaddaahh  bbaammbbuu  bbeerriissii  bbeerraass  ddiiiikkuuttii  bbaarriissaann  
ppeennggiirriinngg  ppeerreemmppuuaann  

  BBaarriissaann  sseellaannjjuuttnnyyaa  aaddaallaahh  ppaarraa  ppeennggiirriinngg  ppeemmuuddaa,,  yyaanngg  bbaaggiiaann  
ppaalliinngg  bbeellaakkaanngg  jjuuggaa  ddiikkaawwaall  oolleehh  dduuaa  oorraanngg  llaakkii--llaakkii  yyaanngg  
mmeemmbbaawwaa  ttoommbbaakk  

  PPaaddaa  bbaaggiiaann  uujjuunngg  ttoommbbaakk  tteerrsseebbuutt  ddiiiikkaattkkaann  kkaaiinn  bbeerrwwaarrnnaa  hhiijjaauu  
ttuuaa  

  PPoossiissii  ttaannggaann  mmeerreekkaa  ddiiaattuurr  sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa  sseeppeerrttii  oorraanngg  yyaanngg  
bbeerrsseeddeekkaapp  

  SSuuaarraa  ggaammeellaann//ggeerraannttuunngg  mmeennggiirriinngg  mmeerreekkaa  sseeppaannjjaanngg  jjaallaann  
  TTiibbaallaahh  iirriinnggaann  tteerrsseebbuutt  ddii  sseebbuuaahh  ssuunnggaaii  yyaanngg  ccuukkuupp  lleebbaarr..  

MMeerreekkaa  kkeemmuuddiiaann  mmeennggaammbbiill  ppoossiissii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  
  PPeerrjjaallaannaann  ddaarrii  kkaammppuu  mmeennuujjuu  llookkooqq  rreeaaqq  sseekkiittaarr  11  kkmm  
  AAiirr  ssuunnggaaii  tteerrsseebbuutt  mmaassiihh  bbeerrssiihh  ddaann  ddiippeennuuhhii  ddeennggaann  bbeebbaattuuaann  
  SSeetteellaahh  iirriinnggaann  tteerrsseebbuutt  ttiibbaa  ddii  llookkooqq  rreeaaqq  mmeerreekkaa  ttaammppaakk  

mmeennuunngggguu  ssuuaattuu  pprroosseessii..    
  DDuuaa  oorraanngg  ppeerreemmppuuaann  dduudduukk  ddii  ddeeppaann  bbeebbaattuuaann  yyaanngg  cceellaahhnnyyaa  

mmeennggeelluuaarrkkaann  aaiirr  ddaann  mmeemmbbaaccaa  sseessuuaattuu  yyaanngg  ttiiddaakk  tteerrddeennggaarr  jjeellaass  
oolleehh  ppeenneelliittii    

  SSeetteellaahh  pprroosseessii  tteerrsseebbuutt,,  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  bbeerrttuuggaass  sseebbaaggaaii  iinnaann  
bbeerraass  kkeemmuuddiiaann  mmeennccuuccii  bbeerraass  tteerrsseebbuutt  ddeennggaann  aaiirr  ssuunnggaaii,,  yyaanngg  
kkeemmuuddiiaann  ddiiiikkuuttii  oolleehh  ppeerreemmppuuaann--ppeerreemmppuuaann  llaaiinnnnyyaa..  

  SSeetteellaahh  iirriinnggaann  tteerrsseebbuutt  sseelleessaaii  mmeennccuuccii  bbeerraass,,  mmeerreekkaa  ppuunn  
kkeemmbbaallii  mmeennggaattuurr  ppoossiissii  mmeerreekkaa  sseessuuaaii  ddeennggaann  ppoossiissii  mmaassiinngg--
mmaassiinngg  

  GGeerraannttuunngg  ppuunn  kkeemmbbaallii  ddiittaabbuuhh  mmeennggiirriinngg  mmeerreekkaa  kkeemmbbaallii  kkee  
ddaallaamm  kkaammppuu  
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HHaassiill  PPeennggaammaattaann  UUppaaccaarraa  MMbbeessooqq  BBeerraass  

  

SSaayyaa  mmeennggaammaattii  jjaallaannnnyyaa  rriittuuaall  mmbbeessooqq  bbeerraass  kkeettiikkaa  mmeennggiikkuuttii  ggaawwee  kkhhiittaannaann  yyaanngg  
ddiillaakkssaannaakkaann  wwaarrggaa  ddeessaa  LLoollooaann,,  kkeeccaammaattaann  BBaayyaann,,  kkaabbuuppaatteenn  LLoommbbookk  UUttaarraa..  AAccaarraa  
KKhhiittaannaann  ddiisseelleennggggaarraakkaann  ddaallaamm  sseerraannggkkaaiiaann  uuppaaccaarraa  aaddaatt  yyaanngg  bbeerrllaannggssuunngg  sseellaammaa  ssaattuu  
mmiinngggguu  yyaanngg  bbeerrppuussaatt  ddii  kkaammppuu  LLoollooaann..  AAccaarraa  yyaanngg  bbeerrllaannggssuunngg  sseellaammaa  ssaattuu  mmiinngggguu  
tteerrsseebbuutt  ddiinnaammaakkaann  ‘‘BBeeggaawwee//GGaawwee  BBeelleeqq’’  ((hhaajjaattaann  bbeessaarr--bbeessaarraann))..  JJuummllaahh  hheewwaann  ((kkeerrbbaauu  
aattaauu  kkaammbbiinngg))  yyaanngg  ddiippoottoonngg    bbeesseerrttaa  ddaannaa  yyaanngg  ddiikkeelluuaarrkkaann  uunnttuukk  mmeennyyeelleennggggaarraakkaann  
ssuuaattuu  ggaawwee  jjuuggaa  mmeennjjaaddii  ttoollookk  uukkuurr  ggaawwee  bbeelleeqq..  BBeerrddaassaarrkkaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  ppeenneelliittii  
ppeerroolleehh  ddaarrii  ppeenndduudduukk  sseetteemmppaatt,,  aaccaarraa  kkhhiittaannaann  yyaanngg  ddiisseelleennggggaarraakkaann  ddii  LLoollooaann  tteellaahh  
ddiippeerrssiiaappkkaann  sseellaammaa  eennaamm  bbeellaass  ttaahhuunn  ddaann  mmeenngghhaabbiisskkaann  ddaannaa  sseebbeessaarr  RRpp..  220000..000000..000000..  
AAccaarraa  kkhhiittaannaann  bbeerrssaammaa  sseerraannggkkaaiiaann  uuppaaccaarraa  aaddaatt  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  ddiillaakkuukkaann  ddaallaamm  kkuurruunn  
wwaakkttuu  1166  ttaahhuunn  sseekkaallii..  DDaannaa  yyaanngg  ddiikkeelluuaarrkkaann  ddiittaanngggguunngg  bbeerrssaammaa  oolleehh  mmaassiinngg--mmaassiinngg  
oorraanngg  ttuuaa  aannaakk  ––  yyaanngg  ppuunnyyaa  ggaawwee..    

UUppaaccaarraa//rriittuuaall  mmbbeessooqq  bbeerraass    mmeerruuppaakkaann  ssaattuu  ddaarrii  sseerraannggkkaaiiaann  uuppaaccaarraa  aaddaatt  ddaallaamm  
ggaawwee  bbeelleeqq  ddii  LLoollooaann..  SSeeccaarraa  hhaarrffiiaahh  mmbbeessooqq  bbeerraass  bbeerraarrttii  mmeennccuuccii  bbeerraass..  KKeerruummuunnaann  
ttaammppaakk  ddii  sseekkiittaarr  aaccaarraa..  MMeerreekkaa  tteerrddiirrii  ddaarrii  aannaakk--aannaakk,,  rreemmaajjaa,,  ddeewwaassaa,,  ddaann  ppaarraa  oorraanngg  ttuuaa..  
KKeerruummuunnaann  jjuuggaa  tteerrddaappaatt  ddii  ddaallaamm  kkaammppuu..  RRiittuuaall  mmbbeessooqq  bbeerraass  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  iirriinnggaann  yyaanngg  
tteerrddiirrii  ddaarrii  ppeemmuuddaa,,  ppeemmuuddii,,  aannaakk--aannaakk,,  ddaann  oorraanngg  ttuuaa  yyaanngg  bbeerrbbaarriiss  mmeemmaannjjaanngg  kkee  
bbeellaakkaanngg  ddaann  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt..  RRiittuuaall  mmbbeessooqq  bbeerraass  ddiimmuullaaii  ddaarrii  ddaallaamm  kkaammppuu  
yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  LLoollooaann  mmeennuujjuu  LLookkooqq  RReeaaqq  ((ssuunnggaaii  rreeaaqq))..  JJaarraakk  aannttaarraa  kkaammppuu  ddeennggaann  
llookkooqq  rreeaaqq  sseekkiittaarr  11  kkmm..    

RRaattaa--rraattaa  ppaarraa  ppeerreemmppuuaann,,  bbaaiikk  rreemmaajjaa,,  oorraanngg  ttuuaa,,  mmaauuppuunn  aannaakk--aannaakk    mmeenngggguunnaakkaann  
kkeemmbbeenn,,  tteettaappii  sseebbaaggiiaann  llaaiinnnnyyaa,,  ddii  ssaammppiinngg  mmeenngggguunnaakkaann  kkeemmbbeenn,,  jjuuggaa  mmeemmaakkaaii  kkaaiinn  
yyaanngg  uujjuunnggnnyyaa  ddiiiikkaatt  ppaaddaa  bbaaggiiaann  ppiinnggggaanngg  ((mmeemmbbeennttuukk  ssiimmppuull))  ddaann  lleebbaarr  kkaaiinn  ddiigguunnaakkaann  
uunnttuukk  mmeennuuttuuppii  bbaaggiiaann  bbaahhuu  ddaann  ttaannggaann  sseebbeellaahh  kkiirrii  ––  ddaallaamm  bbaahhaassaa  sseetteemmppaatt  ddiisseebbuutt  
mmeennyyaammppuurr..  PPaarraa  ppeemmuuddaa  jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  yyaanngg  ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  ppiinnggggaanngg  ssaammppaaii  
bbeettiiss  ––  kkeerreenngg,,  jjuuggaa  kkaaiinn  yyaanngg  ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  ddaaddaa  ssaammppaaii  bbeettiiss..  SSeebbaaggiiaann  llaaiinnnnyyaa  
mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  yyaanngg  mmeennuuttuuppii  bbaahhuu  ddaann  ttaannggaann  sseebbeellaahh  kkiirrii..  MMeerreekkaa  yyaanngg  
mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  uunnttuukk  mmeennuuttuuppii  bbaahhuu  ddaann  ttaannggaann  kkiirrii  aaddaallaahh  kkeettuurruunnaann  bbaannggssaawwaann  
((aarriissttookkrraatt))  yyaanngg  ddiisseebbuutt  sseebbaaggaaii  ‘‘MMaannttrrii’’,,  sseemmeennttaarraa  yyaanngg  hhaannyyaa  mmeenngggguunnaakkaann  kkeemmbbeenn  
ssaajjaa  aaddaallaahh  oorraanngg  bbiiaassaa  ((jjaajjaarr  kkaarraanngg))  yyaanngg  ddiisseebbuutt  ‘‘NNyyaakkaa’’..  NNyyaakkaa  MMaannttrrii  tteerrsseebbuutt  bbeerraassaall  
ddaarrii  BBaayyaann  TTiimmuurr,,  BBaayyaann  BBaarraatt,,  LLoollooaann,,  ddaann  KKaarraannggbbaajjoo..  DDaallaamm  pprroosseessii  mmbbeessooqq  bbeerraass  
mmeerreekkaa  bbeerrttuuggaass  mmeennggiirriinnggii  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  bbaakkuull  bbeerraass,,  kkhhuussuunnyyaa  iinnaann  bbeerraass  
((bbeerraass  iinndduukk))..  BBeerraass  tteerrsseebbuutt  ddiiaammbbiill  ddaarrii  kkaammppuu  yyaanngg  bbiiaassaannyyaa  mmeerruuppaakkaann  hhaassiill  ppeerrttaanniiaann  
ddaarrii  ttaannaahh  ppeeccaattuu  yyaanngg  ddiioollaahh  ttookkoohh  aaddaatt  ddii  ssaannaa..  
  SSaayyaa  mmeennuunngggguu  uuppaaccaarraa  ddiimmuullaaii  bbeerrssaammaa  kkeerruummuunnaann  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  ttaammppaakknnyyaa  
jjuuggaa  iinnggiinn  mmeennyyaakkssiikkaann  jjaallaannnnyyaa  uuppaaccaarraa..  SSeebbuuaahh  iirriinnggaann  mmuunnccuull  ddaarrii  ddaallaamm  kkaammppuu  yyaanngg  
mmeennaannddaakkaann  uuppaaccaarraa  tteellaahh  ddiimmuullaaii..  IIrriinnggaann  mmbbeessooqq  bbeerraass  tteerrddiirrii  ddaarrii  bbeebbeerraappaa  ffoorrmmaatt  
bbaarriissaann..  BBaarriissaann  ppaalliinngg  ddeeppaann  aaddaallaahh  sseekkeelloommppookk  oorraanngg  yyaanngg  mmeemmaaiinnkkaann  sseejjeenniiss  aallaatt  mmuussiikk  
ttrraaddiissiioonnaall  bbeerruuppaa  sseeppeerraannggkkaatt  ggaammeellaann  yyaanngg  ddiisseebbuutt  ‘‘ggeerraannttuunngg’’..  GGaammeellaann  tteerrsseebbuutt  hhaannyyaa  
ddiikkeelluuaarrkkaann  ppaaddaa  wwaakkttuu--wwaakkttuu  tteerrtteennttuu  ssaajjaa  sseeppeerrttii  kkhhiittaannaann  ddaann  ppeerrkkaawwiinnaann,,  ddeennggaann  kkaattaa  
llaaiinn,,  mmeerruuppaakkaann  ppaannttaannggaann  jjiikkaa  ggaammeellaann  tteerrsseebbuutt  ddiikkeelluuaarrkkaann  sseellaaiinn  kkeettiikkaa  aaccaarraa--aaccaarraa  
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tteerrsseebbuutt..  GGaammeellaann  ttuuaa  iittuu  jjuuggaa  hhaarruuss  ddiittuurruunnkkaann  oolleehh  sseeoorraanngg  ppeerreemmppuuaann  ttuuaa  ddaarrii  tteemmppaatt  
ppeennyyiimmppaannaannnnyyaa..  

BBaarriissaann  kkeedduuaa  aaddaallaahh  sseeoorraanngg  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  wwaaddaahh  ddaarrii  kkuunniinnggaann  yyaanngg  
ddii  aattaassnnyyaa  tteerrddaappaatt  lliippaattaann  kkaaiinn  ddaann  ddiiiirriinnggii  oolleehh  bbeebbeerraappaa  ppeerreemmppuuaann  llaaiinnnnyyaa..  SSaayyaa  ttiiddaakk  
bbiissaa  mmeennggaammaattii  aappaa  yyaanngg  aaddaa  ddii  bbaawwaahh  lliippaattaann  kkaaiinn  tteerrsseebbuutt..  BBaarriissaann  kkeettiiggaa  aaddaallaahh  
ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  bbaakkuull  ddaarrii  aannyyaammaann  bbaammbbuu  ddaann  ddiiiikkaatt  ddeennggaann  kkaaiinn  bbeerrwwaarrnnaa  
ccookkllaatt..  BBaakkuull  tteerrsseebbuutt  bbeerriissii  bbeerraass  ddaann  ttaammppaakk  tteellaahh  mmeenngghhiittaamm  ddiimmaakkaann  uussiiaa,,  kkaarreennaa  
ddiittuurruunnkkaann  sseeccaarraa  ttuurruunn--tteemmuurruunn  ddaarrii  ggeenneerraassii  kkee  ggeenneerraassii  ddaann  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiigguunnaakkaann  sseellaaiinn  
uunnttuukk  uuppaaccaarraa//rriittuuaall..  OOrraanngg  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  bbaakkuull  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  bbeerrddaassaarrkkaann  ggaarriiss  kkeettuurruunnaann  
tteerrtteennttuu  yyaanngg  ddaahhuulluunnyyaa  jjuuggaa  mmeemmppuunnyyaaii  ttuuggaass  yyaanngg  ssaammaa..  BBeerraass  ddaallaamm  bbaakkuull  tteerrsseebbuutt  
ddiiaammbbiill  ddaarrii  ddaallaamm  kkaammppuu  yyaanngg  ddiisseebbuutt  IInnaann  BBeerraass..  PPeerreemmppuuaann  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  bbeellaakkaanngg  
IInnaann  BBeerraass  ddiikkaawwaall  oolleehh  dduuaa  oorraanngg  llaakkii--llaakkii  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  ttoommbbaakk  yyaanngg  bbaaggiiaann  uujjuunnggnnyyaa  
ddiiiikkaattkkaann  kkaaiinn  bbeerrwwaarrnnaa  oorraannggee..  BBeerrddaassaarrkkaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ppeenneelliittii,,  mmaakknnaa  
ssiimmbboolliikk  kkeedduuaa  ttoommbbaakk  tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh  ppeerreemmppuuaann..    

BBaarriissaann  sseellaannjjuuttnnyyaa  tteerrddiirrii  ddaarrii  1111  ((sseebbeellaass))  oorraanngg  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  bbaakkuull  
llaaiinnnnyyaa  bbeerriissii  bbeerraass  ddiiiikkuuttii  bbaarriissaann  ppeennggiirriinngg  ppeerreemmppuuaann  ddaann  llaakkii--llaakkii..    BBaarriissaann  ppaalliinngg  
bbeellaakkaanngg  jjuuggaa  ddiikkaawwaall  oolleehh  dduuaa  oorraanngg  llaakkii--llaakkii  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  ttoommbbaakk  yyaanngg  bbaaggiiaann  
uujjuunnggnnyyaa  ddiiiikkaattkkaann  kkaaiinn  bbeerrwwaarrnnaa  hhiijjaauu  ttuuaa  ddaann  mmeennyyiimmbboollkkaann  llaakkii--llaakkii..  DDaarrii  sseeggii  bbeennttuukk,,  
bbaaiikk  ttoommbbaakk  yyaanngg  ddiibbeellaakkaanngg  mmaauuppuunn  ddii  ddeeppaann  hhaammppiirr  ttiiddaakk  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann,,  hhaannyyaa  kkaaiinn  
yyaanngg  ddiiiikkaattkkaann  ppaaddaa  bbaaggiiaann  uujjuunngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ttoommbbaakk  ssaajjaa  yyaanngg  mmeemmbbeeddaakkaannnnyyaa,,  yyaaiittuu  
wwaarrnnaa  hhiijjaauu  ttuuaa  uunnttuukk  ttoommbbaakk  llaakkii--llaakkii  ddaann  wwaarrnnaa  oorraannggee  uunnttuukk  ttoommbbaakk  ppeerreemmppuuaann..    

SSaayyaa  mmeennggiikkuuttii  mmeerreekkaa  mmeennuujjuu  ssuunnggaaii  yyaanngg  aaddaa  ddii  ssaannaa..  MMeerreekkaa  bbeerrjjaallaann  ddeennggaann  
kkhhiiddmmaatt,,  bbeerrtteellaannjjaanngg  kkaakkii,,  ddaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  mmeelleettaakkkkaann  ttaannggaann  sseejjaajjaarr  ddeennggaann  ppeerruutt  
sseeppeerrttii  oorraanngg  yyaanngg  bbeerrsseeddeekkaapp..  IIrriinnggaann  tteerrsseebbuutt  ppuunn  ttiibbaa  ddii  llookkooqq  rreeaaqq,,  sseetteellaahh  mmeenneemmppuuhh  
ppeerrjjaallaannaann  sseellaammaa  bbeebbeerraappaa  mmeenniitt..  LLookkooqq  tteerrsseebbuutt  ddiippeennuuhhii  ddeennggaann  bbeebbaattuuaann  ddaann  aaiirrnnyyaa  
yyaanngg  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  bbeessaarr  mmaassiihh  tteerrlliihhaatt  bbeerrssiihh..  PPaarraa  wwaanniittaa  kkeemmuuddiiaann  bbeerrkkuummppuull  ddii  bbaaggiiaann  
tteennggaahh  ssuunnggaaii,,  sseemmeennttaarraa  ppaarraa  pprriiaa  bbeerrkkuummppuull  ddii  sseekkiittaarr  ppiinnggggiirraann  ssuunnggaaii..  DDuuaa  oorraanngg  
ppeerreemmppuuaann  ttuuaa  kkeemmuuddiiaann  dduudduukk,,  lleebbiihh  tteeppaattnnyyaa  bbeerrjjoonnggkkookk,,  ddii  ddeeppaann  dduuaa  bbuuaahh  bbaattuu  yyaanngg  
cceellaahhnnyyaa  mmeennggeelluuaarrkkaann  aaiirr..  KKeedduuaa  ppeerreemmppuuaann  iittuu  ttaammppaakk  mmeemmbbaaccaa  sseessuuaattuu..  SSaayyaa  ttiiddaakk  
mmeennddeennggaarr  ddeennggaann  jjeellaass  aappaa  yyaanngg  ddiiuuccaappkkaannnnyyaa,,  yyaanngg  jjeellaass  mmeerreekkaa  mmeenngguuccaappkkaannnnyyaa  
ddeennggaann  bbaahhaassaa  BBaayyaann..  MMeennuurruutt  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  ssaayyaa  ppeerroolleehh,,  ppeerreemmppuuaann  tteerrsseebbuutt  
mmeenngguuccaappkkaann  bbaahhwwaa  bbeerraass  yyaanngg  ddiibbaawwaa  kkee  llookkooqq  rreeaaqq  tteerrsseebbuutt  aakkaann  ddiigguunnaakkaann  ddaallaamm  
uuppaaccaarraa  kkhhiittaannaann  ddeennggaann  ttuujjuuaann  aaggaarr  bbeerraass  tteerrsseebbuutt  mmeennddaappaatt  bbeerrkkaahh..  SSeetteellaahh  ppeerreemmppuuaann  
tteerrsseebbuutt  sseelleessaaii,,  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  iinnaann  bbeerraass  kkeemmuuddiiaann  mmuullaaii  mmeennccuuccii  bbeerraass  
tteerrsseebbuutt  ddeennggaann  aaiirr  ssuunnggaaii..  PPeerreemmppuuaann--ppeerreemmppuuaann  llaaiinnnnyyaa  ppuunn  mmeennggiikkuuttiinnyyaa..  PPeennccuucciiaann  
bbeerraass  hhaannyyaa  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  ppaarraa  wwaanniittaa,,  sseemmeennttaarraa  ppaarraa  pprriiaa  tteettaapp  mmeennuunngggguu  ddii  ppiinnggggiirraann  
ssuunnggaaii..  SSeetteellaahh  mmeerreekkaa  sseelleessaaii  mmeennccuuccii  bbeerraass,,  mmeerreekkaa  kkeemmbbaallii  mmeennggaattuurr  uurruuttaann  bbaarriissaann..  
SSuuaarraa  ggaammeellaann  kkeemmbbaallii  ddiittaabbuuhh  mmeennggiirriinngg  ppeerrjjaallaannaann  mmeerreekkaa  kkee  kkaammppuu..    
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NNoo..  OObbsseerrvvaassii  ::  0033  

OObbjjeekk  ppeennggaammaattaann  ::  PPrroosseess  RRiittuuaall  NNaalluu  AAiiqq  ((RR  22))  

WWaakkttuu  ppeennggaammaattaann  ::  1155::5522  WWIITTAA  

HHaarrii  ddaann  ttaannggggaall  ::  RRaabbuu,,    2222  JJuunnii  22001111  

TTeemmppaatt    ::  DDeessaa  LLoollooaann  

OObbsseerrvveerr  ::  LL..  MMuuhh..  AArriiff  

 

PPeennccaattaattaann  OObbsseerrvvaassii  IInntteerrpprreettaassii//kkooddiinngg  
  HHaarrii  tteellaahh  sseemmaakkiinn  ssoorree,,  tteettaappii  ccaahhaayyaa  mmaattaahhaarrii  mmaassiihh  ccuukkuupp  

ppaannaass    
  MMaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  ssuuddaahh  bbeerrkkuummuuppll  ddii  kkaammppuu  LLoollooaann  yyaanngg  

sseeppeerrttiinnyyaa  mmeennjjaaddii  ppuussaatt  ggaawwee  ttaammppaakk  bbeerrssiiaapp--ssiiaapp  aakkaann  
mmeellaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  sseellaannjjuuttnnyyaa  

  RRaattaa--rraattaa  mmeerreekkaa  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  
  BBeebbeerraappaa  kkeerruummuunnaann  jjuuggaa  tteerrlliihhaatt  ddii  sseekkiittaarr  llookkaassii  kkaammppuu  LLoollooaann  

uunnttuukk  iikkuutt  mmeennyyaakkssiikkaann  jjaallaannnnyyaa  uuppaaccaarraa  
  SSeetteellaahh  mmeennuunngggguu  bbeebbeerraappaa  llaammaa,,  uuppaaccaarraa  ppuunn  ddiimmuullaaii  
  DDaarrii  ddaallaamm  kkaammppuu  mmuunnccuull  iirriinnggaann  yyaanngg  bbeerrbbaarriiss  kkee  bbeellaakkaanngg  
  NNggaalluu  AAiiqq  jjuuggaa  tteerrddiirrii  ddaarrii  iirriinnggaann  ppeemmuuddaa--ppeemmuuddii,,  aannaakk--aannaakk,,  

rreemmaajjaa,,  ddeewwaassaa,,  ddaann  oorraanngg  ttuuaa  
  BBaaggiiaann  ddeeppaann  aaddaallaahh  dduuaa  oorraanngg  ppeerreemmppuuaann  ddeewwaassaa,,  kkeemmuuddiiaann  

sseeoorraanngg  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  ddaarrii  kkeeppaallaa  ssaammppaaii  bbaaggiiaann  ppiinnggggaannggnnyyaa  
tteerrttuuttuupp  oolleehh  kkaaiinn  

  HHaannyyaa  bbaaggiiaann  wwaajjaahh  ssaajjaa  yyaanngg  tteerrlliihhaatt  ddaarrii  ppeerreemmppuuaann  tteerrsseebbuutt  
  BBaarriissaann  ddeeppaann  ddaann  bbeellaakkaanngg  iirriinnggaann  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  ddiikkaawwaall  oolleehh  

eemmppaatt  oorraanngg  llaakkii--llaakkii  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  ttoommbbaakk,,  dduuaa  ddii  ddeeppaann  ddaann  
dduuaa  ddii  bbeellaakkaanngg  

  MMaassiinngg--mmaassiinngg  bbaaggiiaann  uunnjjuunngg  ttoommbbaakk  tteerrsseebbuutt  ddiiiikkaattkkaann  kkaaiinn  
bbeerrwwaarrnnaa  oorraannggee  uunnttuukk  ttoommbbaakk  yyaanngg  ddii  ddeeppaann  ddaann  hhiijjaauu  ttuuaa  uunnttuukk  
ttoommbbaakk  yyaanngg  ddii  bbeellaakkaanngg  

  PPoossiissii  ttaannggaann  mmeerreekkaa  ddiiaattuurr  sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa  sseeppeerrttii  oorraanngg  yyaanngg  
bbeerrsseeddeekkaapp  

  MMeerreekkaa  bbeerrjjaallaann  ppeerrllaahhaann--llaahhaann  ttaannppaa  sseeoorraanngg  ppuunn  yyaanngg  bbeerrbbiiccaarraa  
  IIrriinnggaann  tteerrsseebbuutt  sseeppeerrttiinnyyaa  aakkaann  mmeennuujjuu  ssuuaattuu  tteemmppaatt  
  TTeerrnnyyaattaa  iirriinnggaann  tteerrsseebbuutt  mmeennuujjuu  ssaattuu  dduussuunn  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ddeessaa  

LLoollooaann  yyaanngg  tteerrlleettaakk  bbeebbeerraappaa  mmeetteerr  ddaarrii  kkaammppuu  
  SSeeppaannjjaanngg  jjaallaann  ddiippeennuuhhii  oolleehh  kkeerruummuunnaann  oorraanngg  yyaanngg  mmeelliihhaatt  

jjaallaannnnyyaa  uuppaaccaarraa  
  IIrriinnggaann  tteerrsseebbuutt  aakkhhiirrnnyyaa  ttiibbaa  ddii  llookkaassii,,  ddii  ssaannaa  sseeoorraanngg  ppeemmuuddaa  

ddaann  bbeebbeerraappaa  ttookkoohh  aaddaatt  tteellaahh  mmeennuunngggguu  mmeerreekkaa  

  RRiittuuaall--rriittuuaall  aaddaatt  tteettaapp  
ddiippeerrttaahhaannkkaann  
  

  
  
  PPeesseerrttaa  uuppaaccaarraa  tteerrddiirrii  

ddaarrii  aannaakk--aannaakk,,  rreemmaajjaa,,  
ddeewwaassaa,,  ddaann  oorraanngg  ttuuaa  
[[ssttrraatteeggii  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  
bbuuddaayyaa  mmeellaalluuii  
rreeggeenneerraassii]]  

  
  

  RRiittuuaall  mmeennjjaaddii  mmeeddiiaa  
uunnttuukk  mmeennjjaaggaa  
KKoohheessiivviittaass  kkeelloommppookk    
  
  

  EEkksspprreessii  iiddeennttiittaass  
kkoolleekkttiiff  ppeennggaannuutt  
wweettuu  tteelluu  
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  KKeerruummuunnaann  jjuuggaa  sseemmaakkiinn  rraammaaii  ddii  tteemmppaatt  iittuu  
  PPeerreemmppuuaann  yyaanngg  bbeerrsseelliimmuutt  kkaaiinn  tteerrsseebbuutt  kkeemmuuddiiaann  dduudduukk  

bbeerrhhaaddaapp--hhaaddaappaann  ddeennggaann  sseeoorraanngg  ppeemmuuddaa  yyaanngg  uussiiaannyyaa  sseekkiittaarr  
bbeellaassaann  ttaahhuunnaann  

  PPeemmuuddaa  tteerrsseebbuutt  mmeennggaammbbiill  sseeppoottoonngg  bbaammbbuu  yyaanngg  bbaaggiiaann  
lluubbaannggnnyyaa  ddiittuuttuuppii  oolleehh  ddaauunn  

  PPaannjjaanngg  bbaammbbuu  iittuu  sseekkiittaarr  3300  ccmm  ddaann  bbeerrddiiaammeetteerr  sseekkiittaarr  55  ccmm..  
  BBaammbbuu  tteerrsseebbuutt  sseeppeerrttiinnyyaa  bbeerriissii  aaiirr,,  kkaarreennaa  bbaaggiiaann  lluuaarr  bbaammbbuu  

ttaammppaakk  bbaassaahh    
  SSeebbeelluummnnyyaa  bbaammbbuu  tteerrsseebbuutt  ddiittaarruuhh  ddaallaamm  sseejjeenniiss  wwaaddaahh//tteemmppaatt  

nnaassii  ddaarrii  aannyyaammaann  bbaammbbuu  ((bbaakkuull))  
  PPeemmuuddaa  iittuu  kkeemmuuddiiaann  mmeemmbbeerriikkaann  bbaammbbuu  bbeerriissii  aaiirr  tteerrsseebbuutt  

kkeeppaaddaa  ppeerreemmppuuaann  bbeerrsseelliimmuutt  kkaaiinn  ssaammbbiill  mmeenngguuccaappkkaann  sseerraahh  
tteerriimmaa  yyaanngg  ddiibbiimmbbiinngg  oolleehh  ttookkoohh  aaddaatt  

  SSeerraahh  tteerriimmaa  ddiiuuccaappkkaann  mmeenngggguunnaakkaann  bbaahhaassaa  BBaayyaann  yyaanngg  bbaaggiiaann  
aakkhhiirr  tteerrddeennggaarr  sseeppeerrttii  ‘‘ssiillaaqq  tteerriimmaa  ttaannggggaapp,,  ssiillaaqq’’  yyaanngg  
ddiiuuccaappkkaann  ddeennggaann  llaannttaanngg  

  PPeerreemmppuuaann  iittuu  kkeemmuuddiiaann  mmeenneerriimmaa  bbaammbbuu  tteerrsseebbuutt  sseerraayyaa  
mmeenngguuccaappkkaann  sseerraahh  tteerriimmaa  yyaanngg  jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  bbaahhaassaa  BBaayyaann    

  IIaa  kkeemmuuddiiaann  mmeennggggeennddoonngg  bbaammbbuu  tteerrsseebbuutt  sseeppeerrttii  mmeennggggeennddoonngg  
sseeoorraanngg  bbaayyii  

  PPeerreemmppuuaann  bbeerrsseelliimmuutt  kkaaiinn  bbeerrssaammaa  ppeemmuuddaa  iittuu  ddiiiikkuuttii  ppaarraa  
ppeennggiirriinngg  llaaiinnnnyyaa  kkeemmbbaallii  kkee  kkaammppuu  ddeennggaann  ffoorrmmaassii  bbaarriissaann  yyaanngg  
ssaammaa  sseeppeerrttii  aawwaall  mmeerreekkaa  bbeerraannggkkaatt  ddaarrii  kkaammppuu  

  PPeemmuuddaa  yyaanngg  mmeemmbbeerriikkaann  aaiirr  ttaaddii  ppuunn  iikkuutt  kkee  ddaallaamm  bbaarriissaann  tteeppaatt  
ddii  bbeellaakkaanngg  ppeerreemmppuuaann  bbeerrsseelliimmuutt  kkaaiinn,,  ssaammbbiill  mmeemmiikkuull  wwaaddaahh  
ddaarrii  aannyyaammaann  bbaammbbuu  yyaanngg  sseebbeelluummnnyyaa  ddiigguunnaakkaann  sseebbaaggaaii  tteemmppaatt  
bbaammbbuu  bbeerriissii  aaiirr..  

  BBaakkuull  ddiissaannggggaa  oolleehh  eemmppaatt  bbuuaahh  ttaallii  ddaarrii  bbeennaanngg  yyaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  
ppuuttiihh,,    

  sseemmeennttaarraa  ppeemmiikkuullnnyyaa  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  sseeppoottoonngg  kkaayyuu  ddeennggaann  ppaannjjaanngg  
sseekkiittaarr  00,,55  mmeetteerr..  

  SSaayyaa  ttiiddaakk  ttaauu  ppeerrssiiss  kkeemmaannaa  bbaammbbuu  bbeerriissii  aaiirr  iittuu  ddii  bbaawwaa  sseetteellaahh  
mmaassuukk  kkeeddaallaamm  kkaammppuu  

  
  

HHaassiill  PPeennggaammaattaann  UUppaaccaarraa  NNggaalluu  AAiiqq  
    
  UUppaaccaarraa  NNggaalluu  AAiiqq  ddiillaakkuukkaann  sseetteellaahh  uuppaaccaarraa  mmbbeessooqq  bbeerraass,,  yyaanngg  jjuuggaa  tteerrddiirrii  ddaarrii  
iirriinnggaann  ppeemmuuddaa--ppeemmuuddii  yyaanngg  bbeerrbbaarriiss  mmeemmaannjjaanngg  kkee  bbeellaakkaanngg  ddeennggaann  ssiikkaapp  bbeerrsseeddeekkaapp,,  
lleennggkkaapp  ddeennggaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  ddaann  bbeerrtteellaannjjaanngg  kkaakkii..  SSeeccaarraa  hhaarrffiiaahh  NNggaalluu  AAiiqq  bbeerraarrttii  
mmeennjjeemmppuutt  aaiirr..  AAiirr  tteerrsseebbuutt  ddiiaammbbiill  ddaarrii  eemmbbuullaann  aattaauu  mmaattaa  aaiirr  yyaanngg  aaddaa  ddii  ppaawwaanngg  ((hhuuttaann  
aaddaatt))  bbaannggkkeett  bbaayyaann  yyaanngg  aakkaann  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeemmbbaassuuhh  ppuussttaakkaa//lloonnttaarr..  PPrroosseessii  NNggaalluu  
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AAiiqq  jjuuggaa  ddii  mmuullaaii  ddaarrii  ddaallaamm  kkaammppuu  mmeennuujjuu  ssaattuu  dduussuunn  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ddeessaa  LLoollooaann  yyaanngg  
tteerrlleettaakk  bbeebbeerraappaa  mmeetteerr  ddaarrii  kkaammppuu..  

HHaarrii  tteellaahh  sseemmaakkiinn  ssoorree,,  ttaappii  ccaahhaayyaa  mmaattaahhaarrii  mmaassiihh  ssaayyaa  rraassaakkaann  ccuukkuupp  ppaannaass..  
MMaassyyaarraakkaatt  tteellaahh  bbeerruummppuull  ddii  sseekkiittaarr  kkaammppuu  ddaann  mmeennuunngggguu  rriittuuaall  aakkaann  ddiimmuullaaii..  KKeerruummuunnaann  
jjuuggaa  tteerrddaappaatt  ttiiddaakk  jjaauuhh  ddaarrii  kkaammppuu,,  mmeerreekkaa  ttaammppaakknnyyaa  jjuuggaa  sseeddaanngg  mmeennuunngggguu  uuppaaccaarraa  
ddiimmuullaaii  ddaann  mmeennyyaakkssiikkaann  pprroosseessiinnyyaa..  AAkkhhiirrnnyyaa  uuppaaccaarraa  ppuunn  ddiimmuullaaii..  SSeebbuuaahh  iirriinnggaann  
mmuunnccuull  ddaarrii  ddaallaamm  kkaammppuu..  BBaarriissaann  ppaalliinngg  ddeeppaann  aaddaallaahh  dduuaa  oorraanngg  ppeerreemmppuuaann  rreemmaajjaa,,  
kkeemmuuddiiaann  tteeppaatt  ddii  bbeellaakkaannggnnyyaa  aaddaallaahh  sseeoorraanngg  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  ddaarrii  kkeeppaallaa  ssaammppaaii  bbaaggiiaann  
ppiinnggggaannggnnyyaa  tteerrttuuttuupp  oolleehh  kkaaiinn..  HHaannyyaa  bbaaggiiaann  wwaajjaahh  ssaajjaa  yyaanngg  ttaammppaakk  ddaarrii  ppeerreemmppuuaann  
tteerrsseebbuutt..  BBaaggiiaann  ddeeppaann  ddaann  bbeellaakkaanngg  iirriinnggaann  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  ddiikkaawwaall  oolleehh  eemmppaatt  oorraanngg  llaakkii--
llaakkii  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  ttoommbbaakk,,  yyaanngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  bbaaggiiaann  uujjuunngg  ttoommbbaakk  tteerrsseebbuutt  ddiiiikkaattkkaann  
kkaaiinn  bbeerrwwaarrnnaa  oorraannggee  uunnttuukk  ttoommbbaakk  yyaanngg  ddii  ddeeppaann  ddaann  hhiijjaauu  ttuuaa  uunnttuukk  ttoommbbaakk  yyaanngg  ddii  
bbeellaakkaanngg  sseebbaaggaaii  ttaannddaa  bbaahhwwaa  ttoommbbaakk  tteerrsseebbuutt  ppeerreemmppuuaann  ddaann  llaakkii--llaakkii..    

MMeerreekkaa  bbeerrjjaallaann  ttaannppaa  mmeenngggguunnaakkaann  aallaass  kkaakkii  ddaann  ttaakk  ssaattuu  oorraanngg  ppuunn  yyaanngg  bbeerrbbiiccaarraa..  
MMeerreekkaa  ttaammppaakknnyyaa  aakkaann  mmeennuujjuu  ssuuaattuu  tteemmppaatt..  SSaayyaa  ppuunn  mmeennggiikkuuttiinnyyaa..  KKeerruummuunnaann  ttaammppaakk  
ddii  sseekkiittaarr  ppiinnggggiirraann  jjaallaann  yyaanngg  bbeerrddeebbuu  mmeennyyaakkssiikkaann  pprroosseessii  nnggaalluu  aaiiqq..  SSuuaarraa  aallaatt  mmuussiikk  
ttrraaddiissiioonnaall  ggeennddaanngg  bbeelleeqq  yyaanngg  ddiimmaaiinnkkaann  oolleehh  kkuurraanngg  lleebbiihh  2255  oorraanngg  ttuurruutt  mmeennyyeemmaarraakkkkaann  
ssuuaassaannaa  ddaann  mmeennaarriikk  ppeerrhhaattiiaann  ppeennoonnttoonn..  IIrriinnggaann  tteerrsseebbuutt  ppuunn  ttiibbaa  ddii  sseebbuuaahh  dduussuunn,,  sseetteellaahh  
bbeerrjjaallaann  bbeebbeerraappaa  mmeetteerr..  KKeerruummuunnaann  sseemmaakkiinn  rraammaaii  ddii  tteemmppaatt  iittuu..  TTookkoohh  aaddaatt  ddaann  sseeoorraanngg  
ppeemmuuddaa  tteellaahh  mmeennuunngggguu  kkeeddaattaannggaann  mmeerreekkaa..    

PPeerreemmppuuaann  yyaanngg  bbeerrsseelliimmuutt  kkaaiinn,,  ddiiaappiitt  dduuaa  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  bbeerraaddaa  ppaaddaa  bbaarriissaann  
tteerrddeeppaann,,  kkeemmuuddiiaann  dduudduukk  bbeerrhhaaddaapp--hhaaddaappaann  ddeennggaann  ppeemmuuddaa  yyaanngg  bbeerruussiiaa  sseekkiittaarr  2200--aann  
iittuu..  PPeemmuuddaa  tteerrsseebbuutt  mmeennggaammbbiill  sseeppoottoonngg  bbaammbbuu  yyaanngg  bbaaggiiaann  lluubbaannggnnyyaa  ddiittuuttuuppii  oolleehh  
ddaauunn..  PPaannjjaanngg  bbaammbbuu  iittuu  sseekkiittaarr  3300  ccmm  ddaann  bbeerrddiiaammeetteerr  sseekkiittaarr  55  ccmm..  BBaammbbuu  iittuu  sseeppeerrttiinnyyaa  
bbeerriissii  aaiirr  kkaarreennaa  bbaaggiiaann  lluuaarrnnyyaa  mmaassiihh  tteerrlliihhaatt  bbaassaahh..  BBaammbbuu  iittuu  ddiittaarruuhh  ddaallaamm  sseejjeenniiss  
tteemmppaatt  nnaassii  ddaarrii  aannyyaammaann  bbaammbbuu  ((bbaakkuull  nnaassii))..  PPeemmuuddaa  ttaaddii  kkeemmuuddiiaann  mmeemmbbeerriikkaann  bbaammbbuu  
bbeerriissii  aaiirr  tteerrsseebbuutt  kkeeppaaddaa  ppeerreemmppuuaann  bbeerrsseelliimmuutt  kkaaiinn  ssaammbbiill  mmeenngguuccaappkkaann  sseerraahh  tteerriimmaa  
yyaanngg  ddiibbiimmbbiinngg  oolleehh  ttookkoohh  aaddaatt  yyaanngg  bbeerrppaakkaaiiaann  ppuuttiihh  ddaann  ssaappuuqq  yyaanngg  jjuuggaa  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh..  
SSeerraahh  tteerriimmaa  ddiiuuccaappkkaann  ddeennggaann  bbaahhaassaa  BBaayyaann,,  yyaanngg  bbaaggiiaann  aakkhhiirrnnyyaa  tteerrddeennggaarr  sseeppeerrttii  
‘‘ssiillaaqq,,  tteerriimmaa  ttaannggggaapp,,  ssiillaaqq’’  ddaann  ddiiuuccaappkkaann  ddeennggaann  ssuuaarraa  yyaanngg  llaannttaanngg..  PPeerreemmppuuaann  iittuu  
mmeenneerriimmaa  bbaammbbuu  sseerraayyaa  mmeenngguuccaappkkaann  sseerraahh  tteerriimmaa  ddeennggaann  bbaahhaassaa  BBaayyaann,,  kkeemmuuddiiaann  
mmeennggggeennddoonnggnnyyaa  sseeppeerrttii  bbaayyii..    

PPeerreemmppuuaann  bbeerrsseelliimmuutt  kkaaiinn  bbeerrssaammaa  ppeemmuuddaa  iittuu  ddiiiikkuuttii  ppaarraa  ppeennggiirriinngg  llaaiinnnnyyaa  
kkeemmbbaallii  kkee  kkaammppuu  ddeennggaann  ffoorrmmaassii  bbaarriissaann  yyaanngg  ssaammaa..  PPeemmuuddaa  yyaanngg  mmeemmbbeerriikkaann  aaiirr  ttaaddii  
ppuunn  iikkuutt  kkee  ddaallaamm  bbaarriissaann  tteeppaatt  ddii  bbeellaakkaanngg  ppeerreemmppuuaann  bbeerrsseelliimmuutt  kkaaiinn,,  ssaammbbiill  mmeemmiikkuull  
bbaakkuull  ddaarrii  aannyyaammaann  bbaammbbuu..  BBaakkuull  tteerrsseebbuutt  ddiissaannggggaa  oolleehh  eemmppaatt  bbuuaahh  ttaallii  ddaarrii  bbeennaanngg  yyaanngg  
bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh,,  sseemmeennttaarraa  ppeemmiikkuullnnyyaa  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  sseeppoottoonngg  kkaayyuu  ddeennggaann  ppaannjjaanngg  sseekkiittaarr  
sseetteennggaahh  mmeetteerr..  IIrriinnggaann  iittuu  kkeemmbbaallii  bbeerrjjaallaann  mmeennuujjuu  kkaammppuu  ddeennggaann  kkhhiiddmmaatt..  SSaayyaa  ttiiddaakk  ttaauu  
ppeerrssiiss  kkee  mmaannaa  aaiirr  tteerrsseebbuutt  ddiibbaawwaa  sseetteellaahh  ttiibbaa  ddii  kkaammppuu..    
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NNoo..  OObbsseerrvvaassii  ::    0044  

OObbjjeekk  ppeennggaammaattaann  ::  PPuussttaakkaa  //  LLoonnttaarr  ((MM  11))  

WWaakkttuu  ppeennggaammaattaann  ::  1111::5511  WWIITTAA  

HHaarrii  ddaann  ttaannggggaall  ::  KKaammiiss,,    2233  JJuunnii  22001111  

TTeemmppaatt    ::  BBeerruuggaaqq  ddeeppaann  kkaammppuu  LLoollooaann  

OObbsseerrvveerr  ::  LL..  MMuuhh..  AArriiff  

 

 

PPeennccaattaattaann  OObbsseerrvvaassii  IInntteerrpprreettaassii//kkooddiinngg  
  LLoonnttaarr  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  bbaammbboooo  yyaanngg  ddiippoottoonngg  ddeennggaann  kkeetteebbaallaann  

tteerrtteennttuu  
  PPaannjjaannggnnyyaa  sseekkiittaarr  3300  ccmm  
  LLeebbaarrnnyyaa  sseekkiittaarr  11,,55  ccmm  
  MMaassiinngg--mmaassiinngg  ppoottoonnggaann  bbaammbbuu  tteerrsseebbuutt  ddiissaattuukkaann  ddeennggaann  sseeuuttaass  

ttaallii  
  TTuulliissaann  ddaallaamm  lloonnttaarr  mmeenngggguunnaakkaann  hhuurruuff  aakkssaarraa  jjaawwaa..  
  LLoonnttaarr  ddiittaarruuhh  ddii  ddaallaamm  sseeppoottoonngg  bbaammbbuu  ((kkeellookk))  

  

  
  
  
  
LLoonnttaarr  mmeennjjaaddii  ssuummbbeerr  
ppeennggeettaahhuuaann  ppeennggaannuutt  
wweettuu  tteelluu  

  

HHaassiill  PPeennggaammaattaann  MMeettaappoorr,,  LLoonnttaarr  

  

PPuussttaakkaa  aattaauu  LLoonnttaarr  mmeerruuppaakkaann  kkuummppuullaann  ppoottoonnggaann  bbaammbbuu  yyaanngg  ddiissaattuukkaann  oolleehh  
sseeuuttaass  ttaallii..  PPaannjjaanngg  lloonnttaarr  tteerrsseebbuutt  ±±  3300  ccmm,,  sseeddaannggkkaann  lleebbaarrnnyyaa  ±±  11,,55  ccmm..  LLoonnttaarr  tteerrsseebbuutt  
bbeerriissii  ttuulliissaann  yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  aakkssaarraa  jjaawwaa..  LLoonnttaarr  bbiiaassaannyyaa  ddiissiimmppaann  ddaallaamm  sseeppoottoonngg  
bbaammbbuu  uuttuuhh  yyaanngg  ddiisseebbuutt  ‘‘kkeellôôkk’’..    
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NNoo..  OObbsseerrvvaassii  ::    0055  

OObbjjeekk  ppeennggaammaattaann  ::  UUppaaccaarraa  nngguurriissaanngg  ((RR  33))  

WWaakkttuu  ppeennggaammaattaann  ::  1122::3399  WWIITTAA  

HHaarrii  ddaann  ttaannggggaall  ::  KKaammiiss,,    2233  JJuunnii  22001111  

TTeemmppaatt    ::  BBeerruuggaaqq  ddeeppaann  kkaammppuu  LLoollooaann  

OObbsseerrvveerr  ::  LL..  MMuuhh..  AArriiff  

 

PPeennccaattaattaann  OObbsseerrvvaassii  IInntteerrpprreettaassii//kkooddiinngg  
  KKeerruummuunnaann  oorraanngg  ttaammppaakk  ddii  sseekkiittaarr  sseebbuuaahh  bbeerruuggaaqq  
  BBeerruuggaaqq  tteerrsseebbuutt  mmeemmiilliikkii  eennaamm  ttiiaanngg  ddaann  bbeerraattaapp  iillaallaanngg  
  SSuuaassaannaa  ddii  tteemmppaatt  iittuu  bbeeggiittuu  rraammaaii,,  mmeennuunngggguu  uuppaaccaarraa  ddiillaakkssaannaakkaann  
  TTaammppaakk  bbeebbeerraappaa  oorraanngg  ttuuaa  hhiilliirr  mmuuddiikk  ddii  sseekkiittaarr  tteemmppaatt  uuppaaccaarraa  
  UUppaaccaarraa  ddiillaakkuukkaann  ddii  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii  ddeeppaann  kkaammppuu  LLoollooaann  
  SSeekkeelliilliinngg  BBeerruuggaaqq  tteerrsseebbuutt  ddiittuuttuuppii  ddeennggaann  kkaaiinn  ppuuttiihh  ddeennggaann  ttiinnggggii  

sseetteennggaahh  ddaarrii  ttiiaanngg  bbeerruuggaaqq  sseehhiinnggggaa  oorraanngg  mmaassiihh  bbiissaa  mmeelliihhaatt  kkee  
ddaallaammnnyyaa  

  DDii  ddaallaamm  bbeerruuggaaqq  tteerrddaappaatt  kkoottaakk--kkoottaakk  bbeerrwwaarrnnaa  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  
aannyyaammaann  rroottaann  

  KKoottaakk--kkoottaakk  tteerrsseebbuutt  ddiittuummppuukk  aattaauu  ddiissuussuunn  kkee  aattaass  ppaaddaa  ttiiaanngg  
BBeerruuggaaqq  bbaaggiiaann  tteennggaahh  

  PPaaddaa  ssaallaahh  ssaattuu  ppoojjookk  BBeerruuggaaqq  tteerrsseebbuutt  ((ddii  sseebbeellaahh  kkoottaakk))  jjuuggaa  
tteerrddaappaatt  mmaakkaannaann  yyaanngg  ddii  hhiiaass  ddaann  ddiissuussuunn--ssuussuunn  sseeddeemmiikkaann  rruuppaa  
mmeemmbbeennttuukk  sseeppeerrttii  ppiirraammiiddaa  

  MMaakkaannaann  tteerrsseebbuutt  tteerrddiirrii  ddaarrii  nnaannggkkaa  ddaann  ppiissaanngg  yyaanngg  bbeerraaddaa  ppaaddaa  
ssuussuunnaann  ppaalliinngg  bbaawwaahh,,  kkeemmuuddiiaann  ssuussuunnaann  rreennggggiinnaanngg  yyaanngg  bbaaggiiaann  
aattaassnnyyaa  ddiittuuttuuppii  oolleehh  sseemmaaccaamm  ttooppii  bbeerrbbeennttuukk  kkeerruuccuutt  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  
ddaarrii  aannyyaammaann  bbaammbbuu  

  DDii  bbaawwaahh  ssuussuunnaann  mmaakkaannaann  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  tteerrddaappaatt  sseebbuuaahh  bbaannttaall  
bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  

  BBeebbeerraappaa  tteettuuaa  ddaann  TTookkoohh  aaddaatt  tteellaahh  mmeennggaammbbiill  ppoossiissii  mmaassiinngg--
mmaassiinngg  ddii  ddaallaamm  bbeerruuggaakk  

  MMeerreekkaa  dduudduukk  bbeerrssiillaa  ddaann  bbeerrjjaajjaarr  mmeemmeennuuhhii  ppaannjjaanngg  bbeerruuggaaqq  
  PPaarraa  TTookkoohh  aaddaatt  sseebbaannyyaakk  1100  oorraanngg  ((sseessuuaaii  ddeennggaann  jjuummllaahh  aannaakk  

yyaanngg  ddiikkhhiittaann))  bbeerrkkuummppuull  ddii  ddaallaamm  bbeerruuggaaqq  
  TTookkoohh  aaddaatt  tteerrddiirrii  ddaarrii  kkiiaayyii  ppeenngghhuulluu,,  ppeemmaannggkkuu  bbaayyaann  ttiimmuurr,,  kkiiaayyii  

ssaannttrrii  ddaann  ppaarraa  ppeemmbbeekkeell  
  BBeebbeerraappaa  TTookkoohh  aaddaatt  mmeenngggguunnaakkaann  bbaajjuu  ppuuttiihh  ddaann  ssaappuuqq  bbeerrwwaarrnnaa  

ppuuttiihh  
  TTookkoohh  aaddaatt  llaaiinnnnyyaa  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  bbiiaassaa,,  ssaappuuqq  bbaattiikk,,  kkeerreenngg  

((kkaaiinn  ppaannjjaanngg  yyaanngg  uujjuunnggnnyyaa  mmeemmbbeennttuukk  ssuudduutt)),,  ddaann  ddooddoott  ((kkaaiinn  

  
  RRiittuuaall--rriittuuaall  aaddaatt  tteettaapp  

ddiippeerrttaahhaannkkaann  
  
  
  [[EEkksspprreessii  IIddeennttiittaass  

kkoolleekkttiiff]]  
PPeellaakkssaannaaaann  rriittuuaall  
nngguurriissaanngg  yyaanngg  
ssaarraatt  ddeennggaann  uunnssuurr--
uunnssuurr  ssiinnkkrreettiiss  
  
  

  AAddaa  ppeerrbbeeddaaaann  ccaarraa  
bbeerrppaakkaaiiaann  bbaaiikk  llaakkii--
llaakkii  mmaauuppuunn  
ppeerreemmppuuaann  
[[ccaarraa  bbeerrppaakkaaiiaann  
mmeennuunnjjuukkkkaann  ssttrraattaa  
ssoossiiaall]]  
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ppaannjjaanngg  yyaanngg  jjuuggaa  ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  ppiinnggggaanngg,,  ttaappii  bbaaggiiaann  bbaawwaahhnnyyaa  
bbeerraaddaa  ddii  aattaass  kkeerreenngg))  

  BBeebbeerraappaa  TTookkoohh  aaddaatt  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  tteennggaahh  ttiiddaakk  mmeenngggguunnaakkaann  bbaajjuu  
((bbeerrtteellaannjjaanngg  ddaaddaa)),,  hhaannyyaa  ssaappuuqq,,  kkeerreenngg,,  ddaann  ddooddoott  

  DDii  ddeeppaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  TTookkoohh  aaddaatt  ssuuddaahh  tteerrsseeddiiaa  wwaaddaahh  ddaarrii  
kkuunniinnggaann  yyaanngg  bbeerriissii  bbeennaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh,,  ddaann  tteemmppuurruunngg  kkeellaappaa  
yyaanngg  bbeerriissii  aaiiqq  mmeell--mmeell  ((aaiirr  hhaassiill  bbaassuuhhaann  lloonnttaarr//kkrraawwiittaann  ssaattuu  hhaarrii  
sseebbeelluummnnyyaa))  sseerrttaa  gguunnttiinngg  

  MMeerreekkaa  mmeennuunngggguu  uuppaaccaarraa  ddiimmuuaallaaii  
  DDuuaa  oorraanngg  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  kkeemmbbeenn  ddaann  mmaassiinngg--

mmaassiinngg  mmeenngggguunnaakkaann  jjoowwoonngg  ((iikkaatt  kkeeppaallaa))  mmeemmbbuukkaa  kkoottaakk--kkoottaakk  
tteerrsseebbuutt  ddaann  mmeennggeelluuaarrkkaann  iissiinnyyaa  

  PPeerreemmppuuaann  yyaanngg  ssaattuu  mmeenngggguunnaakkaann  jjoowwoonngg  bbeerrwwaarrnnaa  bbiirruu,,  
sseeddaannggkkaann  yyaanngg  ssaattuunnyyaa  mmeenngggguunnaakkaann  jjoowwoonngg  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  ((iinnaaqq  
bbeelliiyyaann))  

  SSeetteellaahh  ppaarraa  tteettuuaa  mmeemmppeerrssiiaappkkaann  ppeerraallaattaann--ppeerraallaattaann  uuppaaccaarraa  ppuunn  
ddiimmuullaaii  

  KKeerruummuunnaann  sseemmaakkiinn  rraammaaii  ddii  sseekkiittaarr  bbeerruuggaaqq  
  SSeettiiaapp  aannaakk  yyaanngg  ssuuddaahh  ddiikkhhiittaann  ddiibbaawwaa  mmaassuukk  oolleehh  oorraanngg  ttuuaannyyaa  

sseeccaarraa  bbeerrggiilliirraann  kkee  ddaallaamm  bbeerruuggaaqq  
  SSuuaarraa  ttaannggiiss  aannaakk--aannaakk  iittuu  iikkuutt  mmeennaammbbaahh  hhiirruukk  ppiikkuukk  aaccaarraa  tteerrsseebbuutt  
  PPaarraa  tteettuuaa  ddaann  oorraanngg  ttuuaa  aannaakk  iittuu  mmeennccoobbaa  uunnttuukk  mmeennddiiaammkkaann  ssii  

aannaakk  
  IInnaaqq  bbeelliiyyaann  mmuullaaii  mmeennggaalluunnggkkaann  bbeennaanngg--bbeennaanngg  yyaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  

ddaann  uuaanngg  bboolloonngg  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddaallaamm  kkoottaakk  kkeeppaaddaa  sseeoorraanngg  aannaakk  
  BBeennaanngg  tteerrsseebbuutt  tteerrddiirrii  ddaarrii  bbeennaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  kkuunniinngg  ddaann  bbeennaanngg  

yyaanngg  bbeerrwwaarrnnaa--wwaarrnnii  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  sseebbaaggaaii  ttaallii  uuaanngg  bboolloonngg..  
  TTookkoohh  aaddaatt  kkeemmuuddiiaann  mmeenneeppuukk--nneeppuukk  kkeeppaallaa  aannaakk,,  tteeppaatt  ddii  bbaaggiiaann  

uubbuunn--uubbuunn  ddeennggaann  aaiiqq  mmeell--mmeell  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ddaallaamm  tteemmppuurruunngg  
kkeellaappaa  

  SSeetteellaahh  iittuu,,  TTookkoohh  aaddaatt  mmeellaakkuukkaann  ggeerraakkaann--ggeerraakkaann  ttaannggaann  tteerrtteennttuu  
  sseebbaaggiiaann  rraammbbuutt  aannaakk  tteerrsseebbuutt  llaalluu  ddiigguunnttiinngg  ddaann  ddii  ttaarruuhh  kkeeddaallaamm  

tteemmppuurruunngg  kkeellaappaa  ttaaddii  
  SSeetteellaahh  sseemmuuaa  TTookkoohh  aaddaatt  mmeellaakkuukkaann  uuppaaccaarraa  nngguurriissaanngg,,  sseettiiaapp  aannaakk  

kkeemmbbaallii  ddiibbaawwaa  mmaassuukk  sseeccaarraa  bbeerrggiilliirraann  kkeeddaallaamm  bbeerruuggaaqq  
  IInnaaqq  bbeelliiyyaann  mmeennaattaa  bbeennaanngg--bbeennaanngg  yyaanngg  ddiiwwaarrnnaaii  sseeccaarraa  oorrggaanniikk  
  BBeennaanngg--bbeennaanngg  tteerrsseebbuutt  kkeemmuuddiiaann  ddiissooddoorrkkaann  kkeeppaaddaa  KKiiaayyii  

ppeenngghhuulluu  
  KKiiaayyii  ppeenngghhuulluu  mmeemmeeggaanngg  bbeennaanngg  tteerrsseebbuutt  bbeerrssaammaa  iinnaaqq  bbeelliiyyaann  
  KKiiaayyii  ppeenngghhuulluu  llaalluu  mmeemmoottoonngg  bbeennaanngg  iittuu  mmeenngggguunnaakkaann  ppiissaauu  kkeecciill  
  PPeenngguulluu  mmeemmoottoonngg  bbeennaanngg  tteerrsseebbuutt  ddeennggaann  ggeerraakkaann--ggeerraakkaann  tteerrtteennttuu  

sseebbaannyyaakk  ttiiggaa  kkaallii  ddaann  ddeennggaann  bbaaggiiaann  ppiissaauu  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  
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  PPoottoonnggaann  bbeennaanngg  tteerrsseebbuutt  llaalluu  ddiicceelluuppkkaann  oolleehh  IInnaaqq  BBeelliiyyaann  kkee  
ddaallaamm  wwaaddaahh  ddaarrii  kkuunniinnggaann  yyaanngg  jjuuggaa  bbeerriissii  aaiiqq  mmeell--mmeell  

  BBaaggiiaann  uubbuunn--uubbuunn  aannaakk  kkeemmuuddiiaann  ddiitteeppuukk--tteeppuukk  ddeennggaann  bbaaggiiaann  
uujjuunngg  bbeennaanngg  tteerrsseebbuutt  

  PPrroosseess  iittuu  jjuuggaa  ddiillaakkuukkaann  sseeccaarraa  bbeerrggiilliirraann  kkeeppaaddaa  sseettiiaapp  aannaakk  
  AAnnaakk  yyaanngg  tteellaahh  sseelleessaaii  kkeemmuuddiiaann  dduudduukk  ddiippaannggkkuuaann  oorraanngg  ttuuaa  

mmaassiinngg--mmaassiinngg  yyaanngg  bbeerrhhaaddaapp--hhaaddaappaaaann  ddeennggaann  ppaarraa  TTookkoohh  aaddaatt  
  OOrraanngg  ttuuaa  aannaakk  kkeemmuuddiiaann  bbeerrssaallaammaann  ddeennggaann  ppaarraa  TTookkoohh  aaddaatt  
  KKeettiikkaa  bbeerrssaallaammaann,,  oorraanngg  ttuuaa  aannaakk  jjuuggaa  mmeennyyeerraahhkkaann  aammpplloopp  

bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  ddaann  bbeerriissii  uuaanngg  kkeeppaaddaa  ppaarraa  TTookkoohh  aaddaatt  
  OOrraanngg  ttuuaa  aannaakk  mmeenngguuccaapp  ssaallaammuuaallaaiikkuumm,,  llaalluu  TTookkoohh  aaddaatt  

mmeennjjaawwaabb  wwaallaaiikkuummssaallaamm  
  KKeemmuuddiiaann  oorraanngg  ttuuaa  aannaakk  ddaann  TTookkoohh  aaddaatt  bbeerrssaammaa--ssaammaa  mmeenngguuccaapp  

aallllaahhuummaassaallii  mmuuhhaammaadd    
  SSeetteellaahh  oorraanngg  ttuuaa  aannaakk  mmeennyyaallaammii  ppaarraa  TTookkoohh  aaddaatt,,  aannaakk--aannaakk  yyaanngg  

ddiikkhhiittaann  ddiibbaarriinnggkkaann  bbeerrjjeejjeerr  ddii  bbeerruuggaaqq  llaaiinnnnyyaa  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  
sseebbeellaahh  bbeerrgguuaaqq  tteemmppaatt  uuppaaccaarraa  nngguurriissaanngg  ddiillaakkuukkaann  

  PPaarraa  TTookkoohh  aaddaatt,,  sseetteellaahh  bbeerrssaallaamm--ssaallaammaann  kkeemmuuddiiaann  mmeenniinnggggaallkkaann  
bbeerruuggaaqq  

  
 
 

HHaassiill  PPeennggaammaattaann  UUppaaccaarraa  NNgguurriissaanngg  
  

  UUppaaccaarraa  NNgguurriissaanngg  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  uuppaaccaarraa  ddaarrii  sseerraannggkkaaiiaann  uuppaaccaarraa  aaddaatt  yyaanngg  
tteerrddaappaatt  ppaaddaa  aaccaarraa  KKhhiittaannaann..  NNgguurriissaanngg  ddiillaakkssaannaakkaann  ppaaddaa  hhaarrii  kkee--66  ––  sseetteellaahh  uuppaaccaarraa  
KKhhiittaannaann  ddiillaakkuukkaann  ––  ddaann  ddiillaakkssaannaakkaann  ddii  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii  ddeeppaann  kkaammppuu  LLoollooaann..  
BBeerruuggaaqq  tteerrsseebbuutt  mmeemmiilliikkii  eennaamm  ttiiaanngg  ddaann  bbeerraattaapp  iillaallaanngg..  SSeettiiaapp  ssiissiinnyyaa  ddiittuuttuuppii  oolleehh  kkaaiinn  
ppaannjjaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  yyaanngg  ddiibbeennttaannggkkaann  ddaarrii  ttiiaanngg  ssaattuu  kkee  ttiiaanngg  llaaiinnnnyyaa,,  ddeennggaann  ttiinnggggii  
sseetteennggaahh  ttiiaanngg  bbeerruuggaaqq  sseehhiinnggggaa  oorraanngg  mmaassiihh  ddaappaatt  mmeelliihhaatt  kkee  ddaallaammnnyyaa..  KKoottaakk--kkoottaakk  
bbeerrwwaarrnnaa  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  aannyyaammaann  rroottaann  ddiittuummppuukk  aattaauu  ddiissuussuunn  kkee  aattaass  ppaaddaa  ttiiaanngg  
BBeerruuggaaqq  bbaaggiiaann  tteennggaahh..  MMaakkaannaann  yyaanngg  ddiiddeekkoorraassii  ddaann  ddiissuussuunn  sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa  mmeemmbbeennttuukk  
ppiirraammiidd  jjuuggaa  tteerrddaappaatt  ppaaddaa  ssaallaahh  ssaattuu  ppoojjookk  BBeerruuggaaqq  tteerrsseebbuutt  ((sseebbeellaahh  kkoottaakk)),,  yyaanngg  ddiisseebbuutt  
ddeennggaann  AAnnddaanngg--aannddaanngg..  AAnnddaanngg--aannddaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  nnaannggkkaa  ddaann  ppiissaanngg  yyaanngg  bbeerraaddaa  ppaaddaa  
ssuussuunnaann  ppaalliinngg  bbaawwaahh,,  kkeemmuuddiiaann  ssuussuunnaann  kkeedduuaa  tteerrddiirrii  ddaarrii  rreennggggiinnaanngg  yyaanngg  bbaaggiiaann  aattaassnnyyaa  
ddiittuuttuuppii  oolleehh  sseemmaaccaamm  ttooppii  bbeerrbbeennttuukk  kkeerruuccuutt  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  aannyyaammaann  bbaammbbuu  ((ppaalliinngg  
aattaass))..  AAnnddaanngg--aannddaanngg  ddiilleettaakkkkaann  ddii  aattaass  bbaannttaall  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh,,  ddaann  ddiibbuuaatt  sseebbaaggaaii  
ppeenngghhoorrmmaattaann  tteerrhhaaddaapp  PPuussttaakkaa  ((lloonnttaarr)),,  yyaanngg  sseebbeelluumm  ddiibbaaccaa  ddaann  ddiibbaassuuhh,,  bbeerrsseemmaayyaamm  ddii  
bbaawwaahh  bbaannttaall  tteerrsseebbuutt..  MMaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann  mmeemmppeerrccaayyaaii  bbaahhwwaa  PPuussttaakkaa  tteerrmmaassuukk  bbeennddaa  
kkeerraammaatt,,  sseehhiinnggggaa  ppeemmbbaaccaaaannnnyyaa  ddiillaakkuukkaann  ppaaddaa  wwaakkttuu--wwaakkttuu  tteerrtteennttuu  ssaajjaa,,  ssaallaahh  ssaattuunnyyaa  
uuppaaccaarraa  KKhhiittaannaann..    OOrraanngg  BBaayyaann  mmeennyyeebbuutt  aaiirr  hhaassiill  bbaassuuhhaann  ppuussttaakkaa  tteerrsseebbuutt  sseebbaaggaaii  ‘‘AAiiqq  
mmeell--mmeell’’,,  yyaanngg  ddiiyyaakkiinnii  bbeerrttuuaahh  ddaann  mmeemmbbaawwaa  bbeerrkkaahh..  
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  MMaassyyaarraakkaatt  tteellaahh  bbeerrkkuummppuull  ddii  bbeerruuggaaqq  tteerrsseebbuutt,,  bbeebbeerraappaa  kkeerruummuunnaann  jjuuggaa  ttaammppaakk  ddii  
sseekkiittaarr  bbeerruuggaaqq  mmeennuunngggguu  uuppaaccaarraa  ddiimmuullaaii..  SSuuaassaannaa  ddii  tteemmppaatt  iittuu  bbeeggiittuu  rraammaaii..  PPaarraa  tteettuuaa  
ddaann  TTookkoohh  aaddaatt  tteellaahh  bbeerrkkuummppuull  ddii  ddaallaamm  bbeerruuggaaqq  ddaann  dduudduukk  bbeerrssiillaa  sseeccaarraa  bbeerrjjeejjeerr  
mmeemmeennuuhhii  ssiissii  ppaannjjaanngg  bbeerruuggaaqq..  TTookkoohh  aaddaatt  yyaanngg  aakkaann  mmeellaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  NNgguurriissaanngg  
bbeerrjjuummllaahh  1100  ((sseeppuulluuhh))  oorraanngg,,  sseessuuaaii  ddeennggaann  jjuummllaahh  aannaakk  yyaanngg  ddiikkhhiittaann..  SSaayyaa  mmeennccaarrii  
tteemmppaatt  yyaanngg  kkoonndduussiiff  uunnttuukk  mmeennggaammaattii  mmeerreekkaa..  TTookkoohh--TTookkoohh  aaddaatt  yyaanngg  dduudduukk  ddaallaamm  
bbeerruuggaaqq  tteerrddiirrii  ddaarrii  PPeemmaannggkkuu  AAddaatt  BBaayyaann  AAgguunngg,,  KKiiaayyii  PPeenngghhuulluu,,  ddaann  KKiiaayyii  SSaannttrrii  sseerrttaa  
TTooaaqq  TTuurruunn..  PPeemmaannggkkuu  AAddaatt  BBaayyaann  AAgguunngg  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  bbaattiikk  bbiiaassaa  bbeerrwwaarrnnaa  
ccookkllaatt,,  ssaappuuqq  bbaattiikk  ((kkaaiinn  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ddiikkeeppaallaa  ddeennggaann  bbeennttuukk  tteerrtteennttuu)),,  kkeerreenngg  ((kkaaiinn  
ppaannjjaanngg  yyaanngg  ddiippaakkaaii  ddaarrii  ppiinnggggaanngg  ssaammppaaii  bbeettiiss  ddaann  uujjuunnggnnyyaa  ddiibbuuaatt  mmeerruunncciinngg//bbeerrssuudduutt)),,  
sseerrttaa  ddooddoott  ((ssaammaa  sseeppeerrttii  kkeerreenngg,,  tteettaappii  uujjuunnggnnyyaa  ttiiddaakk  ddiibbuuaatt  mmeerruunncciinngg  ddaann  bbaaggiiaann  
bbaawwaahhnnyyaa  lleebbiihh  ppeennddeekk  ddaarrii  kkeerreenngg))..  KKiiaayyii  PPeenngghhuulluu  ddaann  KKiiaayyii  SSaannttrrii  mmeenngggguunnaakkaann  ssaappuuqq  
bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh,,  bbaajjuu  ppuuttiihh,,  kkeerreenngg,,  ddaann  ddooddoott..  RRaattaa--rraattaa  mmeerreekkaa  mmeenngggguunnaakkaann  ddooddoott  
bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  ddeennggaann  mmoottiiff  kkoottaakk--kkoottaakk,,  ddaann  kkeerreenngg    bbeerrwwaarrnnaa  mmeerraahh..  KKiiaayyii  PPeenngghhuulluu  
sseennddiirrii  mmeenngggguunnaakkaann  ddooddoott  bbeerrwwaarrnnaa  mmeerraahh  ttuuaa..  TTeerrddaappaatt  ppeerrbbeeddaaaann  bbeennttuukk  ssaappuuqq  yyaanngg  
ddiigguunnaakkaann  KKiiaayyii  PPeenngghhuulluu  ddaann  KKiiaayyii  SSaannttrrii..  KKiiaayyii  PPeenngghhuulluu  bbeerrbbeennttuukk  lliinnggkkaarraann  ddaann  
ddiisseebbuutt  ddaassttaarr  kkaagguunnggaann,,  sseemmeennttaarraa  KKiiaayyii  SSaannttrrii  bbeerrbbeennttuukk  hhaammppiirr  ssaammaa  ddeennggaann  mmooddeell  
ssaappuuqq--ssaappuuqq  bbiiaassaa..  TTookkoohh  aaddaatt  llaaiinnnnyyaa  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiinn  aaddaatt  bbiiaassaa,,  ddaann  bbeebbeerraappaa  oorraanngg  
yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  tteennggaahh  ttiiddaakk  mmeenngggguunnaakkaann  bbaajjuu..  
  WWaaddaahh  ddaarrii  kkuunniinnggaann  yyaanngg  bbeerriissii  bbeennaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh,,  ddaann  tteemmppuurruunngg  kkeellaappaa  yyaanngg  
bbeerriissii  aaiiqq  mmeell--mmeell  ((aaiirr  hhaassiill  bbaassuuhhaann  lloonnttaarr//kkrraawwiittaann  ssaattuu  hhaarrii  sseebbeelluummnnyyaa))  sseerrttaa  gguunnttiinngg,,  
ssuuddaahh  tteerrsseeddiiaa  ddii  ddeeppaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  TTookkoohh  aaddaatt..  DDuuaa  oorraanngg  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  
mmeenngggguunnaakkaann  kkeemmbbeenn  ddaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  mmeenngggguunnaakkaann  jjoowwoonngg  ((iikkaatt  kkeeppaallaa  bbeerrbbeennttuukk  
lliinnggkkaarraanngg  bbaaggii  ppeerreemmppuuaann))  mmeemmbbuukkaa  kkoottaakk--kkoottaakk  ddaarrii  aannyyaammaann  rroottaann  tteerrsseebbuutt  ddaann  
mmeennggeelluuaarrkkaann  iissiinnyyaa..    KKoottaakk  tteerrsseebbuutt  bbeerriissii  bbeennaanngg  yyaanngg  ddiiwwaarrnnaaii  sseeccaarraa  oorrggaanniikk,,  sseerrttaa  
kkaalluunngg  kkeeppeenngg  ssuussuukk  ((uuaanngg  bboolloonngg))..  PPeerreemmppuuaann  yyaanngg  ssaattuu  mmeenngggguunnaakkaann  jjoowwoonngg  bbeerrwwaarrnnaa  
bbiirruu,,  sseeddaannggkkaann  yyaanngg  ssaattuunnyyaa  mmeenngggguunnaakkaann  jjoowwoonngg  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  ((IInnaaqq  bbeelliiyyaann))..    

SSeettiiaapp  aannaakk  yyaanngg  ssuuddaahh  ddiikkhhiittaann  ddiibbaawwaa  mmaassuukk  oolleehh  oorraanngg  ttuuaannyyaa  sseeccaarraa  bbeerrggiilliirraann  kkee  
ddaallaamm  bbeerruuggaaqq..  SSuuaarraa  ttaannggiiss  mmeerreekkaa  mmeennaammbbaahh  hhiirruukk  ppiikkuukk  ssuuaassaannaa  ddii  ssaannaa..  IInnaaqq  bbeelliiyyaann  
kkeemmuuddiiaann  mmeennggaalluunnggkkaann  bbeennaanngg--bbeennaanngg  yyaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ddaann  uuaanngg  bboolloonngg..  BBeennaanngg  tteerrsseebbuutt  
tteerrddiirrii  ddaarrii  bbeennaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  kkuunniinngg  ddaann  bbeennaanngg  yyaanngg  bbeerrwwaarrnnaa--wwaarrnnii  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  
sseebbaaggaaii  ttaallii  uunnttuukk  mmeennggiikkaatt  bbeebbeerraappaa  uuaanngg  bboolloonngg..  TTookkoohh  aaddaatt  mmeenneeppuukk--nneeppuukk  kkeeppaallaa  
aannaakk,,  tteeppaatt  ppaaddaa  bbaaggiiaann  uubbuunn--uubbuunn  ddeennggaann  aaiiqq  mmeell--mmeell  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ddaallaamm  tteemmppuurruunngg  
kkeellaappaa,,  llaalluu  sseebbaaggiiaann  rraammbbuutt  aannaakk  tteerrsseebbuutt  ddiigguunnttiinngg  ddaann  ddii  ttaarruuhh  kkeemmbbaallii  kkee  ddaallaamm  
tteemmppuurruunngg  kkeellaappaa  tteerrsseebbuutt..  TTookkoohh  aaddaatt  mmeellaakkuukkaann  ggeerraakkaann--ggeerraakkaann  tteerrtteennttuu  sseebbeelluumm  
mmeenngggguunnttiinngg  rraammbbuutt  aannaakk..  SSeekkiillaass  ssaayyaa  mmeennggaammaattii  TTookkoohh  aaddaatt  mmeennjjiillaatt  jjaarrii  tteennggaahhnnyyaa  
kkeemmuuddiiaann  mmeennggoolleesskkaannnnyyaa  ppaaddaa  bbaaggiiaann  ppeerruutt  sseebbeellaahh  kkaannaann  ((ppaaddaa  bbaaggiiaann  ggiinnjjaall)),,  lleehheerr,,  
bbaaggiiaann  bbaawwaahh  kkeellooppaakk  mmaattaa,,  ddaann  bbaaggiiaann  bbeellaakkaanngg  tteelliinnggaa..  MMaassiinngg--mmaassiinngg  TTookkoohh  aaddaatt  
mmeellaakkuukkaann  hhaall  yyaanngg  ssaammaa  tteerrhhaaddaapp  aannaakk--aannaakk  llaaiinnnnyyaa  sseeccaarraa  bbeerrggiilliirraann..    

SSeetteellaahh  sseemmuuaa  TTookkoohh  aaddaatt  mmeellaakkuukkaann  uuppaaccaarraa  nngguurriissaanngg,,  sseettiiaapp  aannaakk  kkeemmbbaallii  ddiibbaawwaa  
mmaassuukk  sseeccaarraa  bbeerrggiilliirraann  kkee  ddaallaamm  bbeerruuggaaqq..  IInnaaqq  bbeelliiyyaann  mmeennaattaa  bbeennaanngg--bbeennaanngg  yyaanngg  
ddiiwwaarrnnaaii  sseeccaarraa  oorrggaanniikk,,  kkeemmuuddiiaann  ddiissooddoorrkkaann  kkeeppaaddaa  KKiiaayyii  ppeenngghhuulluu..  KKiiaayyii  PPeenngghhuulluu  
mmeemmeeggaanngg  bbeennaanngg  tteerrsseebbuutt  bbeerrssaammaa  iinnaaqq  bbeelliiyyaann,,  llaalluu  mmeemmoottoonngg  bbeennaanngg  iittuu  mmeenngggguunnaakkaann  
ppiissaauu  kkeecciill..  PPeenngghhuulluu  mmeemmoottoonngg  bbeennaanngg  tteerrsseebbuutt  ddeennggaann  ttiiggaa  ggeerraakkaann  ddaann  ddeennggaann  bbaaggiiaann  
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ppiissaauu  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa..  BBaaggiiaann  uujjuunngg  ((hhaassiill  ppoottoonnggaann))  bbeennaanngg  tteerrsseebbuutt  llaalluu  ddiicceelluuppkkaann  oolleehh  
IInnaaqq  BBeelliiyyaann  kkee  ddaallaamm  wwaaddaahh  ddaarrii  kkuunniinnggaann  yyaanngg  jjuuggaa  bbeerriissii  aaiiqq  mmeell--mmeell..  UUbbuunn--uubbuunn  aannaakk  
kkeemmuuddiiaann  ddiitteeppuukk--tteeppuukk  ddeennggaann  bbaaggiiaann  uujjuunngg  bbeennaanngg  tteerrsseebbuutt..  PPrroosseessii  mmeemmoottoonngg  kkaaiinn  
tteerrsseebbuutt  hhaannyyaa  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  KKiiaayyii  PPeenngghhuulluu  bbeerrssaammaa  IInnaaqq  bbeelliiyyaann,,  sseeccaarraa  bbeerrggiilliirraann  
kkeeppaaddaa  sseettiiaapp  aannaakk..    

AAnnaakk  yyaanngg  tteellaahh  sseelleessaaii  kkeemmuuddiiaann  dduudduukk  ddiippaannggkkuuaann  oorraanngg  ttuuaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  yyaanngg  
bbeerrhhaaddaapp--hhaaddaappaann  ddeennggaann  ppaarraa  TTookkoohh  aaddaatt..  SSuuaarraa  ttaannggiiss  bbeebbeerraappaa  aannaakk  mmaassiihh  tteerrddeennggaarr..  
OOrraanngg  ttuuaa  aannaakk  kkeemmuuddiiaann  bbeerrssaallaammaann  ddeennggaann  ppaarraa  TTookkoohh  aaddaatt  ssaammbbiill  mmeennyyeerraahhkkaann  aammpplloopp  
bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  yyaanngg  bbeerriissii  uuaanngg  kkeeppaaddaa  sseettiiaapp  TTookkoohh  aaddaatt..  OOrraanngg  ttuuaa  aannaakk  mmeenngguuccaapp  
ssaallaammuuaallaaeekkuumm,,  llaalluu  TTookkoohh  aaddaatt  mmeennjjaawwaabb  wwaallaaeekkuummssaallaamm  kkeettiikkaa  bbeerrssaallaammaann,,  sseetteellaahh  iittuu,,  
oorraanngg  ttuuaa  aannaakk  ddaann  TTookkoohh  aaddaatt  bbeerrssaammaa--ssaammaa  mmeenngguuccaapp  aallllaahhuummaassaallii  mmuuhhaammaadd..    

SSeetteellaahh  oorraanngg  ttuuaa  aannaakk  mmeennyyaallaammii  ppaarraa  TTookkoohh  aaddaatt,,  aannaakk--aannaakk  yyaanngg  ddiikkhhiittaann  
ddiibbaarriinnggkkaann  sseeccaarraa  bbeerrjjeejjeerr  ddii  bbeerruuggaaqq  llaaiinnnnyyaa  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  sseebbeellaahh  bbeerrgguuaaqq  tteemmppaatt  
uuppaaccaarraa  nngguurriissaanngg  ddiillaakkuukkaann..  PPaarraa  TTookkoohh  aaddaatt  ppuunn,,  sseetteellaahh  bbeerrssaallaamm--ssaallaammaann  kkeemmuuddiiaann  
mmeenniinnggggaallkkaann  bbeerruuggaaqq..  UUppaaccaarraa  ppuunn  sseelleessaaii..  
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NNoo..  OObbsseerrvvaassii  ::  0066  

OObbjjeekk  ppeennggaammaattaann  ::  KKaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr  ((MM  22))  

WWaakkttuu  ppeennggaammaattaann  ::  1166::3311  WWIITTAA  

HHaarrii  ddaann  ttaannggggaall  ::  KKaammiiss,,    3300  JJuunnii  22001111  

TTeemmppaatt    ::  KKaammppuu  

OObbsseerrvveerr  ::  LL..  MMuuhh..  AArriiff  

 

PPeennccaattaattaann  OObbsseerrvvaassii  IInntteerrpprreettaassii//kkooddiinngg  
  SSuuaassaannaa  kkaammppuu  kkeettiikkaa  iittuu  ssaannggaatt  sseeppii  
  BBeebbeerraappaa  eekkoorr  aannjjiinngg  hhiilliirr  mmuuddiikk  ddii  sseekkiittaarr  kkaammppuu  
  KKaammppuu  tteerrsseebbuutt  tteerrlleettaakk  ddii  dduussuunn  BBaayyaann  TTiimmuurr  
  KKaammppuu  ddiikkeelliilliinnggii  ppaaggaarr  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  aannyyaammaann  bbaammbbuu  

sseebbaaggaaii  bbaattaass  ddeennggaann  rruummaahh--rruummaahh  yyaanngg  aaddaa  ddiisseekkiittaarrnnyyaa  
  PPiinnttuu  mmaassuukk  tteerrlleettaakk  ddii  sseettiiaapp  ssiissii  kkaammppuu  ((uuttaarraa,,  sseellaattaann,,  ttiimmuurr,,  

ddaann  bbaarraatt))  
  PPiinnttuu  mmaassuukk  kkaammppuu  sseebbeellaahh  sseellaattaann,,  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ppiinnttuu  

mmaassuukk  uuttaammaa,,  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  bbaattuu--bbaattuu  yyaanngg  bbeerruunnddaakk  
mmeemmbbeennttuukk  ttaannggggaa  

  MMeemmaassuukkii  hhaallaammaann  ddeeppaann  kkaammppuu  tteerrddaappaatt  eemmppaatt  bbuuaahh  bbeerruuggaaqq  
ddeennggaann  ppoossiissii  dduuaa  bbeerruuggaaqq  sseebbeellaahh  kkiirrii  ddaann  dduuaa  bbeerruuggaaqq  
sseebbeellaahh  kkaannaann  

  AAttaapp  mmaassiinngg--mmaassiinngg  bbeerruuggaaqq  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  iillaallaanngg  ((ssiirraapp))  
  PPoonnddaassii  ttiiggaa  bbeerruuggaaqq  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  ttaannaahh  ddaann  bbaattuu,,  sseerrttaa  

mmeemmiilliikkii  ttiinnggggii  yyaanngg  ssaammaa..  SSaattuu  bbeerruuggaaqq  mmeemmiilliikkii  ppoonnddaassii  
yyaanngg  lleebbiihh  ttiinnggggii  ddaann  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  sseemmeenn  ddaann  ttaannaahh..    

  MMaassiinngg--mmaassiinngg  bbeerruuggaaqq  tteerrddiirrii  ddaarrii  eennaamm  ttiiaanngg  
  TTiiaanngg--ttiiaanngg  bbeerruuggaaqq  tteerrsseebbuutt  bbeerrddiirrii  ddii  aattaass  bbaattuu  
  BBaaggiiaann  tteennggaahh  hhaallaammaann  tteerrddaappaatt  eemmppaatt  ppoohhoonn  yyaanngg  ttiinnggggii  

mmeemmbbuuaatt  tteedduuhh  ssuuaassaannaa  ddii  sseekkiittaarr  hhaallaammaann  
  HHaallaammaann  kkeedduuaa  jjuuggaa  ddiibbaattaassii  oolleehh  ppaaggaarr  bbaammbbuu  ddaann  bbaaggiiaann  

bbaawwaahhnnyyaa  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  ssuussuunnaann  bbaattuu  
  PPiinnttuu  mmaassuukk  hhaallaammaann  kkeedduuaa  jjuuggaa  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  bbaattuu  yyaanngg  

bbeerruunnddaakk  
  DDii  ddaallaamm  hhaallaammaann  kkeedduuaa  tteerrddaappaatt  dduuaa  bbuuaahh  bbeerruuggaaqq  ddaann  ssaattuu  

bbuuaahh  bbaanngguunnaann  rruummaahh  bbaammbbuu  yyaanngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  bbeerraattaapp  
ssiirraapp..  MMaassiinngg--mmaassiinngg  bbeerruuggaaqq  tteerrlleettaakk  ddii  sseebbeellaahh  bbaarraatt  ddaann  
sseebbeellaahh  uuttaarraa  rruummaahh  bbaammbbuu..  

  TTiiaanngg--ttiiaanngg  bbeerruuggaaqq  ppaaddaa  hhaallaammaann  kkeedduuaa  jjuuggaa  tteerrddiirrii  ddaarrii  
eennaamm  ttiiaanngg  ddaann  bbeerrddiirrii  ddii  aattaass  bbaattuu  

  HHaallaammaann  kkeettiiggaa  jjuuggaa  tteerrddaappaatt  bbeerruuggaaqq  ddii  ddeekkaatt  ppiinnttuu  mmaassuukk  

  
  KKeebbeerraaddaaaann  kkaammppuu  sseebbaaggaaii  

ppeenniinnggggaallaann  lleelluuhhuurr  tteettaapp  
ddiippeerrttaahhaannkkaann  
[[kkeeuunniikkaann  kkeelloommppookk]]  

  
  
  SSiimmbbooll  kkeekkuuaattaann  AAddaatt  
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ddeennggaann  eennaamm  ttiiaanngg  ddaann  bbeerrddiirrii  ddii  aattaass  bbaattuu,,  sseerrttaa  bbeerraattaapp  
ssiirraapp//llaallaanngg..  

  DDii  bbeerruuggaaqq  tteerrsseebbuutt  tteerrddaappaatt  ppaappaann  ((wwhhiitteebbooaarrdd))  tteemmppaatt  
mmeennuulliiss  ssuussuunnaann  aaccaarraa  sseettiiaapp  uuppaaccaarraa  aaddaatt..  

  PPaaddaa  bbaaggiiaann  aattaass  ppaappaann  tteerrsseebbuutt,,  tteerrppaammppaanngg  ppoosstteerr  TTGGHH..  
AAbbdduull  MMaajjiidd  

  PPaaggaarr  bbaammbbuu  jjuuggaa  mmeemmiissaahhkkaann  aannttaarraa  hhaallaammaann  kkeedduuaa  ddaann  
kkeettiiggaa..  

  PPaaddaa  hhaallaammaann  kkeettiiggaa  tteerrddaappaatt  ttiiggaa  bbuuaahh  rruummaahh  bbaammbbuu  yyaanngg  
bbeerraattaapp  iillaallaanngg,,  yyaanngg  hhaannyyaa  mmeemmiilliikkii  ssaattuu  bbuuaahh  ppiinnttuu  ttaannppaa  
jjeennddeellaa  ddaann  vveennttiillaassii..  

  BBaanngguunnaann  tteerrttuuttuupp  iittuu  kkiirraa--kkiirraa  sseelluuaass  4400  mm²²  
  PPiinnttuu  mmaassuukk  rruummaahh  iittuu  ppuunn  ssaannggaatt  rreennddaahh  
  TTiinnggggii  ppiinnttuu  sseekkiittaarr  00,,55  mmeetteerr..  
  SSeekkiittaarr  kkaammppuu  tteerrddaappaatt  rruummaahh  ppeenndduudduukk  yyaanngg  ssuuddaahh  

ppeerrmmaanneenn..  
  PPeemmaannggkkuu  aaddaatt  ttiinnggggaall  ddaallaamm  kkaammppuu  tteerrsseebbuutt  
  PPeemmaannggkkuu  aaddaatt  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  yyaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  

ddooddoott,,  lleeaanngg,,  ddaann  ssaappuuqq..  
  KKaammppuu  jjuuggaa  ddiittuunngggguu  oolleehh  sseeoorraanngg  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  ssuuddaahh  ttuuaa  
  PPeerreemmppuuaann  ttuuaa  iittuu  sseeddaanngg  mmeennyyaappuu  ssaammppaahh--ssaammppaahh  ddeeddaauunnaann,,  

ttaammppaakknnyyaa  ddiiaa  yyaanngg  bbeerrttuuggaass  mmeemmeelliihhaarraa  kkeebbeerrssiihhaann  kkaammppuu  
  

  
HHaassiill  PPeennggaammaattaann  MMeettaappoorr,,  KKaammppuu  

  
  KKaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr  mmeerruuppaakkaann  kkoommpplleekk  rruummaahh  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  aannyyaammaann  bbaammbbuu..  
PPaaggaarr  bbaammbbuu  mmeennggeelliilliinnggii  ddaann  mmeemmbbaattaassii  aannttaarraa  kkaammppuu  ddeennggaann  ppeerruummaahhaann  ppeenndduudduukk  ddii  
sseekkiittaarrnnyyaa..  KKaammppuu  tteerrddiirrii  ddaarrii  ttiiggaa  bbaaggiiaann,,  yyaaiittuu  bbaaggiiaann  ddeeppaann  ((hhaallaammaann  ddeeppaann)),,  tteennggaahh  
((hhaallaammaann  kkeedduuaa)),,  ddaann  bbaaggiiaann  ddaallaamm  ((hhaallaammaann  kkeettiiggaa))..  EEmmppaatt  bbuuaahh  bbeerruuggaaqq  ddeennggaann  ppoossiissii  
dduuaa  bbeerruuggaaqq  sseebbeellaahh  kkiirrii  ddaann  dduuaa  bbeerruuggaaqq  sseebbeellaahh  kkaannaann  tteerrddaappaatt  ddii  hhaallaammaann  aattaauu  bbaaggiiaann  
ddeeppaann..  MMaassiinngg--mmaassiinngg  bbeerruuggaaqq  tteerrsseebbuutt  mmeemmiilliikkii  eennaamm  ttiiaanngg  ddaann  bbeerraattaapp  iillaallaanngg,,  sseerrttaa  
bbeerrddiirrii  ddii  aattaass  ppoonnddaassii  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  ttaannaahh  ddaann  bbaattuu..  PPoohhoonn--ppoohhoonn  ttiinnggggii  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  
bbaaggiiaann  tteennggaahh  hhaallaammaann  mmeennaammbbaahh  kkeessaakkrraallaann  ddaann  kkeesseejjuukkaann  ddaallaamm  kkaammppuu  tteerrsseebbuutt..    

HHaallaammaann  kkeedduuaa  jjuuggaa  ddiibbaattaassii  oolleehh  ppaaggaarr  bbaammbbuu  ddeennggaann  bbaaggiiaann  ddeeppaann,,  ddaann  bbaaggiiaann  
bbaawwaahhnnyyaa  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  ssuussuunnaann  bbaattuu..  DDuuaa  bbuuaahh  bbeerruuggaaqq  ddaann  ssaattuu  bbuuaahh  bbaanngguunnaann  rruummaahh  
bbaammbbuu  yyaanngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  bbeerraattaapp  ssiirraapp  bbeerraaddaa  ddii  hhaallaammaann  kkeedduuaa..  MMaassiinngg--mmaassiinngg  
bbeerruuggaaqq  tteerrlleettaakk  ddii  sseebbeellaahh  bbaarraatt  ddaann  sseebbeellaahh  uuttaarraa  rruummaahh  bbaammbbuu  tteerrsseebbuutt  ddaann  jjuuggaa  bbeerraattaapp  
iillaallaanngg,,  sseerrttaa  mmeemmiilliikkii  eennaamm  ttiiaanngg..  HHaallaammaann  aattaauu  bbaaggiiaann  kkeettiiggaa  mmeerruuppaakkaann  bbaaggiiaann  uuttaammaa  
ddaarrii  kkaammppuu,,  yyaanngg  jjuuggaa  ddiibbaattaassii  oolleehh  ppaaggaarr  bbaammbbuu  ddeennggaann  hhaallaammaann  kkeedduuaa..  SSaattuu  bbuuaahh  
bbeerruuggaaqq  bbeerraaddaa  ppaass  ddii  bbaaggiiaann  ddeeppaann  ppiinnttuu  mmaassuukk,,  sseerrttaa  ttiiggaa  bbuuaahh  rruummaahh  bbaammbbuu  yyaanngg  
bbeerraattaapp  iillaallaanngg,,  yyaanngg  hhaannyyaa  mmeemmiilliikkii  ssaattuu  bbuuaahh  ppiinnttuu  ttaannppaa  jjeennddeellaa  ddaann  vveennttiillaassii..  SSeettiiaapp  
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rruummaahh  mmeemmiilliikkii  ttiinnggggii  sseekkiittaarr  22,,55  mm,,  sseeddaannggkkaann  ttiinnggggii  ppiinnttuunnyyaa  sseekkiittaarr  00,,55  mm  sseehhiinnggggaa  
oorraanngg  hhaarruuss  mmeennuunndduukk  kkeettiikkaa  mmeemmaassuukkiinnyyaa..  

KKaammppuu  mmeerruuppaakkaann  tteemmppaatt  ttiinnggggaall  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  wweettuu  tteelluu,,  yyaanngg  mmeennjjaabbaatt..  SSeebbuuttaann  
ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  yyaanngg  ttiinnggggaall  ddaallaamm  kkaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr  aaddaallaahh  PPeemmaannggkkuu  AAddaatt  BBaayyaann  
AAgguunngg  ddaann  LLookkaaqq  PPeennyyuunnaatt..  PPeemmaannggkkuu  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  yyaanngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  
ddiisseebbuutt  ssaappuuqq,,  kkeerreenngg,,  ddaann  ddooddoott..  MMeennaarriikknnyyaa  kkaammppuu  tteerrsseebbuutt  ddiittuunngggguu  oolleehh  sseeoorraanngg  
ppeerreemmppuuaann..  KKeettiikkaa  ssaayyaa  kkee  ssaannaa  bbeerrssaammaa  sseeoorraanngg  ttookkoohh  aaddaatt,,  ssuuaassaannaa  ddii  kkaammppuu  ttaammppaakk  
sseeppii..  SSeeoorraanngg  ppeerreemmppuuaann  ttuuaa  sseeddaanngg  mmeemmbbeerrssiihhkkaann  ddaauunn--ddaauunn  kkeerriinngg  yyaanngg  bbeerrjjaattuuhhaann  ddii  
hhaallaammaann  bbaaggiiaann  ddeeppaann..  
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NNoo..  OObbsseerrvvaassii  ::  0077  

OObbjjeekk  ppeennggaammaattaann  ::  MMaassjjiidd  KKuunnoo  BBaayyaann  BBeelleeqq  ((MM  33))  

WWaakkttuu  PPeennggaammaattaann  ::  1166::4433  WWIITTAA  

HHaarrii  ddaann  ttaannggggaall  ::  KKaammiiss,,    3300  JJuunnii  22001111  

TTeemmppaatt    ::  KKoommpplleekk  mmaassjjiidd  KKuunnoo  

OObbsseerrvveerr  ::  LL..  MMuuhh..  AArriiff  

 

PPeennccaattaattaann  OObbsseerrvvaassii  IInntteerrpprreettaassii//kkooddiinngg  
  MMaassjjiidd  tteerrlleettaakk  ddii  sseebbeellaahh  sseellaattaann  ddeessaa  bbaayyaann  
  BBaaggiiaann  ddeeppaann  ppiinnttuu  mmaassuukk  mmaassjjiidd,,  tteerrppaammppaanngg  ppaappaann  nnaammaa  

yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  kkaayyuu  ddaann  bbeerrccaatt  ppuuttiihh    
  BBaaggiiaann  aattaassnnyyaa  bbeerraattaapp  sseenngg  
  PPaappaann  nnaammaa  tteerrsseebbuutt  bbeerrbbeennttuukk  ppeerrsseeggii  ppaannjjaanngg  ddeennggaann  uukkuurraann  

sseekkiittaarr  11  ××  00,,55  mm  
  TTuulliissaann  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ppaaddaa  ppaappaann  nnaammaa  tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh  

‘‘MMaassjjiidd  KKuunnoo  BBaayyaann  BBeelleeqq’’..  
    PPaaddaa  bbaaggiiaann  bbaawwaahh  ttuulliissaann  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  tteerrddaappaatt  iissii  ppaassaall  2266  

UUUU  RR..II..  NNoo..  55  ttaahhuunn  11999922  tteennttaanngg  bbeennddaa  ccaaggaarr  bbuuddaayyaa..  
  PPiinnttuu  ggeerrbbaanngg  mmaassuukk  MMaassjjiidd  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  bbeessii  ddaann  sseebbaaggiiaann  

ddiikkeelliilliinnggii  oolleehh  ppaaggaarr  tteemmbbookk  
  SSeebbeellaahh  kkiirrii  ppiinnttuu  mmaassuukk  tteerrddaappaatt  dduuaa  bbuuaahh  bbaanngguunnaann  bbaarruu  

yyaanngg  ppeerrmmaanneenn  
  DDii  ssaammppiinngg  bbaanngguunnaann  tteerrsseebbuutt  tteerrddaappaatt  ssaattuu  bbuuaahh  bbeerruuggaaqq  

ddeennggaann  eennaamm  ttiiaanngg  ddaann  bbeerraattaapp  ggeenntteenngg  
  KKoommpplleekk  mmaassjjiidd  kkuunnoo  aaddaallaahh  ddaaeerraahh  bbeerrbbuukkiitt  ddaann  ddiittuummbbuuhhii  

bbaannyyaakk  ppoohhoonn  
  MMaassjjiidd  iittuu  sseennddiirrii  tteerrlleettaakk  ddii  aattaass  bbuukkiitt  tteerrsseebbuutt  
  PPeeppoohhoonnaann  ddiisseekkiittaarr  kkoommpplleekk  mmaassjjiidd  mmeemmbbuuaatt  ssuuaassaannaa  sseekkiittaarr  

mmaassjjiidd  ttaammppaakk  tteedduuhh  
  KKoommpplleekk  mmaassjjiidd  jjuuggaa  ddiikkeelliilliinnggii  oolleehh  rruummaahh  ppeenndduudduukk  ddaann  

llaahhaann  ppeerrttaanniiaann//ssaawwaahh  
  SSaawwaahh--ssaawwaahh  ddiisseekkiittaarr  mmaassjjiidd  tteerrlliihhaatt  iinnddaahh  ddeennggaann  bbeennttuukk  

yyaanngg  bbeerruunnddaakk  
  JJaallaann  mmeennuujjuu  mmaassjjiidd  bbeerruuppaa  ttrroottooaarr  ddaann  bbeebbaattuuaann  
    MMaassjjiidd  mmeerruuppaakkaann  bbaanngguunnaann  ppeerrsseeggii  eemmppaatt  ddeennggaann  lluuaass  

sseekkiittaarr  5500  mm²²  ddaann  ttiinnggggii  sseekkiittaarr  22,,55  mm..  
  KKoonnssttrruukkssii  mmaassjjiidd  tteerrddiirrii  ddaarrii  kkaayyuu,,  aannyyaammaann  bbaammbbuu,,  ddaann  iijjuukk  
  MMaassjjiidd  kkuunnoo  bbeerrllaannttaaii  ttaannaahh,,  sseemmeennttaarraa  ppoonnddaassii  bbaaggiiaann  lluuaarrnnyyaa  

tteerrddiirrii  ddaarrii  ssuussuunnaann  bbeebbaattuuaann  
  DDiinnddiinngg  mmaassjjiidd  bbeerruuppaa  bbeeddeegg  aattaauu  aannyyaammaann  bbaammbbuu  

  KKeebbeerraaddaaaann  mmaassjjiidd  kkuunnoo  
sseebbaaggaaii  ppeenniinnggggaallaann  
sseejjaarraahh  tteettaapp  
ddiippeerrttaahhaannkkaann  mmaassyyaarraakkaatt  
BBaayyaann  ((SSiimmbbooll  IIddeennttiittaass  
ssoossiiaall))  
  

  SSeeccaarraa  hhuukkuumm  ‘‘MMaassjjiidd  
KKuunnoo  BBaayyaann  BBeelleeqq’’  
ddiilliinndduunnggii  ppaassaall  2266  UUUU  
RR..II..  NNoo..  55  ttaahhuunn  11999922  
tteennttaanngg  bbeennddaa  ccaaggaarr  
bbuuddaayyaa..  
  

  KKoommpplleekk  mmaakkaamm  mmeennjjaaddii  
bbuukkttii  ppeenngghhoorrmmaattaann  
tteerrhhaaddaapp  ppaarraa  lleelluuhhuurr  
[[KKaarraakkttrriissttiikk  AAnniimmiissmmee--
DDiinnaammiissmmee]]  
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  AAttaapp  mmaassjjiidd  tteerrddiirrii  ddaarrii  dduuaa  ssuussuunn  yyaanngg  bbeerrbbeennttuukk  lliimmaass  sseeggii  
eemmppaatt  

  BBaaggiiaann  aattaapp  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  ppoottoonnggaann  bbaammbbuu  yyaanngg  ddiittuummppuukk--
ttuummppuukk  ddiisseebbuutt  ssaanntteekk  

    SSeemmeennttaarraa  sseettiiaapp  bbaaggiiaann  ssuudduutt  aattaapp  tteerrsseebbuutt  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  iijjuukk  
  PPaaddaa  ppuunnccaakk  aattaapp  mmaassjjiidd  tteerrddaappaatt  kkuubbaahh  ddaarrii  ppaahhaattaann  kkaayyuu  

yyaanngg  bbeerrbbeennttuukk  sseeppeerrttii  oorraanngg  yyaanngg  ddiippooccoonngg  yyaanngg  ddiisseebbuutt  
mmuulloo--mmuulloo  

  MMaassjjiidd  mmeerruuppaakkaann  bbaanngguunnaann  tteerrttuuttuupp  yyaanngg  hhaannyyaa  mmeemmiilliikkii  
ssaattuu  bbuuaahh  ppiinnttuu  mmaassuukk,,  hhaammppiirr  ssaammaa  ddeennggaann  bbaanngguunnaann  yyaanngg  
tteerrddaappaatt  ddaallaamm  kkaammppuu  

  PPiinnttuu  mmaassjjiidd  jjuuggaa  ssaannggaatt  rreennddaahh  
  TTiinnggggii  ppiinnttuu  sseekkiittaarr  00,,55  mm  
  DDii  ddeeppaann  ppiinnttuu  mmaassuukk  tteerrddaappaatt  tteemmppaatt  aaiirr  ((ttuunnggkkuu))  ddaarrii  ttaannaahh  

yyaanngg  ddiitteemmppaattkkaann  ddii  aattaass  ppoohhoonn  kkaayyuu  ddeennggaann  ssiimmppaanngg  ttiiggaa  
  DDii  ddaallaamm  mmaassjjiidd  tteerrddaappaatt  eemmppaatt  bbuuaahh  ttiiaanngg  yyaanngg  bbeerrffuunnggssii  

sseebbaaggaaii  ppeennyyaannggggaa  bbaaggiiaann  aattaapp  
  RRaannggkkaa  aattaapp  bbaaggiiaann  ddaallaamm  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  kkaayyuu  ddaann  bbeerroonnggggaa  
  DDii  tteennggaahh--tteennggaahh  ttiiaanngg  tteerrsseebbuutt  tteerrddaappaatt  bbeedduukk  yyaanngg  ddiiggaannttuunngg  
  BBeedduugg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  kkaayyuu  yyaanngg  ddii  lluubbaannggii  bbaaggiiaann  tteennggaahhnnyyaa  
  SSeettiiaapp  lluubbaanngg  kkeemmuuddiiaann  ddiittuuttuupp  ddeennggaann  kkuulliitt  kkeerrbbaauu  yyaanngg  

ddiikkeerriinnggkkaann  
  KKuulliitt  kkeerrbbaauu  tteerrsseebbuutt  ddiiiikkaatt  oolleehh  rroottaann  
  DDii  bbeellaakkaanngg  bbeedduugg  tteerrddaappaatt  mmiimmbbaarr  yyaanngg  jjuuggaa  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  

kkaayyuu    
  MMiimmbbaarr  tteerrsseebbuutt  bbeerrbbeennttuukk  sseeppeerrttii  kkuurrssii  
  BBaaggiiaann  aattaass  mmiimmbbaarr  tteerrddaappaatt  uukkiirraann  bbeerrbbeennttuukk  nnaaggaa  bbeerrwwaarrnnaa  

ppuuttiihh  ddaann  sseehheellaaii  kkaaiinn  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  sseebbaaggaaii  ppeennuuttuupp  
  PPaaddaa  rraannggkkaa  aattaapp  bbaaggiiaann  ddaallaamm  tteerrddaappaatt  ppaattuunngg  kkaayyuu  yyaanngg  

tteerrddiirrii  ddaarrii  ppaattuunngg  bbuurruunngg  //  uunnggggaass  ppaaddaa  ssiissii  sseebbeellaahh  bbaarraatt,,  iikkaann  
hhiiuu  //  mmaammaalliiaa  ppaaddaa  ssiissii  sseebbeellaahh  sseellaattaann,,  jjuuggaa  ppaattuunngg  
kkeellaappaa,,ppaaddii,,kkaappaass  ppaaddaa  ssiissii  sseebbeellaahh  ttiimmuurr..  

  SSeebbeellaahh  uuttaarraa  mmaassjjiidd  tteerrddaappaatt  kkoommpplleekk  mmaakkaamm  yyaanngg  tteerrddiirrii  
ddaarrii  ttiiggaa  bbuuaahh  bbaanngguunnaann  

  MMaassiinngg--mmaassiinngg  bbaanngguunnaann  mmaakkaamm  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  bbeerruuppaa  rruummaahh  
bbaammbbuu  

  DDuuaa  mmaakkaamm  mmeenngghhaaddaapp  sseellaattaann  ddaann  bbeerraattaapp  llaannddee  ((bbaammbbuu  
ppaannjjaanngg  yyaanngg  ddiibbeellaahh  dduuaa)),,  sseeddaannggkkaann  ssaattuu  mmaakkaamm  mmeenngghhaaddaapp  
kkee  ttiimmuurr  ddaann  bbeerraattaapp  ssaanntteekk..    

  PPaaddaa  kkeedduuaa  mmaakkaamm  tteerrsseebbuutt,,  ppoossiissii  kkeeppaallaa  ddaann  kkaakkii  hhaannyyaa  
ddiittaannddaaii  ddeennggaann  bbaattuu..  

  SSeebbeellaahh  sseellaattaann  tteerrddaappaatt  dduuaa  bbuuaahh  kkoommpplleekk  mmaakkaamm  yyaanngg  jjuuggaa  
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bbeerruuppaa  rruummaahh  bbaammbbuu  ddaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  bbeerraattaapp  ssaanntteekk  ddaann  
llaannddee        

  SSeebbeellaahh  ttiimmuurr  llaauutt  jjuuggaa  tteerrddaappaatt  ssaattuu  bbuuaahh  kkoommpplleekk  mmaakkaamm,,  
sseemmeennttaarraa  sseebbeellaahh  bbaarraattnnyyaa  mmeerruuppaakkaann  mmaakkaamm--mmaakkaamm  uummuumm..  
  

 

HHaassiill  PPeennggaammaattaann  MMeettaappoorr,,  MMaassjjiidd  KKuunnoo  ddaann  KKoommpplleekk  MMaakkaamm  
  

  PPeenngguunnjjuunngg  yyaanngg  ddaattaanngg  ddaarrii  aarraahh  bbaarraatt  ppuullaauu  LLoommbbookk  aakkaann  mmeenneemmuukkaann  kkoommpplleekk  
mmaassjjiidd  kkuunnoo  ddaann  mmaakkaamm  tteerrlleettaakk  ddii  sseebbeellaahh  kkiirrii  jjaallaann  aassppaall  uuttaammaa,,  bbeebbeerraappaa  mmeetteerr  ddaarrii  
ggaappuurraa  ddeessaa  bbaayyaann..  MMaassjjiidd  kkuunnoo  ddaann  kkoommpplleekk  mmaakkaamm  bbeerraaddaa  ddii  aattaass  bbuukkiitt  yyaanngg  ddiittuummbbuuhhii  
oolleehh  ppeeppoohhoonnaann  yyaanngg  rriinnddaanngg..  PPoohhoonn--ppoohhoonn  tteerrsseebbuutt  mmeennaammbbaahh  kkeeaassrriiaann  lliinnggkkuunnggaann  
sseekkiittaarr  mmaassjjiidd  kkuunnoo  ddaann  mmaakkaamm,,  ddii  ssaammppiinngg  ddiikkeelliilliinnggii  oolleehh  llaahhaann  ppeerrttaanniiaann  yyaanngg  bbeerruunnddaakk..  
  SSeebbeelluumm  mmeemmaassuukkii  ppiinnttuu  ggeerrbbaanngg  mmaassjjiidd,,  ssaayyaa  mmeennggaammaattii  sseebbuuaahh  ppaappaann  nnaammaa  yyaanngg  
tteerrbbuuaatt  ddaarrii  kkaayyuu  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  ddaann  bbeerraattaapp  sseenngg..  PPaappaann  nnaammaa  yyaanngg  bbeerrbbeennttuukk  ppeerrsseeggii  
ppaannjjaanngg  ddeennggaann  uukkuurraann  sseekkiittaarr  11  ××  00,,55  mm  tteerrsseebbuutt  mmeennggiinnffoorrmmaassiikkaann  bbaahhwwaa  mmaassjjiidd  kkuunnoo  
tteerrmmaassuukk  kkee  ddaallaamm  bbeennddaa  ccaaggaarr  bbuuddaayyaa  yyaanngg  ddiilliinndduunnggii  ppeemmeerriinnttaahh  ddii  bbaawwaahh  UUnnddaanngg--
UUnnddaanngg  RR..II..  NNoo..55  ttaahhuunn  11999922  ppaassaall  2266..  MMeemmaassuukkii  mmaassjjiidd  kkuunnoo  ssaayyaa  ddiissuugguuhhii  oolleehh  
ppeemmaannddaannggaann  aallaamm  yyaanngg  iinnddaahh,,  ddii  ssaammppiinngg  ttaattaa  lleettaakknnyyaa  yyaanngg  mmeennaarriikk,,  lliinnggkkuunnggaann  sseekkiittaarr  
mmaassjjiidd  jjuuggaa  ddiihhiiaassii  oolleehh  ppeeppoohhoonnaann  yyaanngg  mmeemmbbuuaatt  ssuuaassaannaa  yyaanngg  ssaayyaa  rraassaakkaann  mmeennjjaaddii  
sseejjuukk..  
  JJaallaann  yyaanngg  ssaayyaa  lleewwaattii  mmeennuujjuu  mmaassjjiidd  kkuunnoo  bbeerruuppaa  ttrroottooaarr  ddaann  bbeebbaattuuaann..  SSeebbeellaahh  kkiirrii  
ppiinnttuu  ggeerrbbaanngg,,  tteeppaattnnyyaa  ddii  sseebbeellaahh  uuttaarraa  dduuaa  bbuuaahh  bbaanngguunnaann  ppeerrmmaanneenn,,  tteerrddaappaatt  sseebbuuaahh  
bbeerruuggaaqq,,  ddeennggaann  lluuaass  sseekkiittaarr  22  mm²²..  BBeerruuggaaqq  tteerrsseebbuutt  mmeemmiilliikkii  eennaamm  ttiiaanngg  ddaann  bbeerraattaapp  
ggeenntteenngg..  SSeemmbbaarrii  mmeennggaammaattii  lliinnggkkuunnggaann  sseekkiittaarr,,  ssaayyaa  bbeerrjjaallaann  mmeelleewwaattii  ttrroottooaarr  yyaanngg  
mmeemmbbeennttuukk  ttaannggggaa  kkee  aarraahh  mmaassjjiidd  kkuunnoo  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  ppuunnccaakk  bbuukkiitt..  AAkkhhiirrnnyyaa  ssaayyaa  ppuunn  
ttiibbaa  ddii  ddeeppaann  mmaassjjiidd  yyaanngg  ddiiyyaakkiinnii  sseebbaaggaaii  mmaassjjiidd  ppeerrttaammaa  ddii  ppuullaauu  LLoommbbookk..  

MMaassjjiidd  kkuunnoo  mmeerruuppaakkaann  bbaanngguunnaann  ppeerrsseeggii  eemmppaatt  ddeennggaann  lluuaass  sseekkiittaarr  5500  mm²²  ddaann  ttiinnggggii  
sseekkiittaarr  22,,55  mm..  KKoonnssttrruukkssii  bbaanngguunnaann  mmaassjjiidd  kkuunnoo  tteerrddiirrii  ddaarrii  ttaannaahh,,  kkaayyuu,,  bbaammbbuu,,  ddaann  iijjuukk,,  
sseerrttaa  sseellaalluu  ddaallaamm  kkeeaaddaaaann  tteerrttuuttuupp  rraappaatt..  MMaassjjiidd  tteerrsseebbuutt  bbeerrddiirrii  ddii  aattaass  ppoonnddaassii  ttaannaahh  yyaanngg  
ssiissii--ssiissiinnyyaa  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  ssuussuunnaann  bbeebbaattuuaann..  LLaannttaaii  mmaassjjiidd  ppuunn  mmaassiihh  mmeenngggguunnaakkaann  ttaannaahh,,  
sseeddaannggkkaann  ddiinnddiinnggnnyyaa  bbeerruuppaa  bbeeddeegg  aattaauu  aannyyaammaann  bbaammbbuu..  BBaaggiiaann  aattaappnnyyaa  tteerrddiirrii  ddaarrii  dduuaa  
ssuussuunn  ddaann  bbeerrbbeennttuukk  lliimmaass  sseeggii  eemmppaatt,,  sseekkiillaass  mmiirriipp  sseeppeerrttii  aattaapp  mmaassjjiidd--mmaassjjiidd  JJaawwaa..  AAttaapp  
tteerrsseebbuutt  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  ppoottoonnggaann  bbaammbbuu  yyaanngg  ddiittuummppuukk--ttuummppuukk,,  ddiisseebbuutt  ‘‘ssaanntteekk’’,,  sseemmeennttaarraa  
sseettiiaapp  ssuudduutt--ssuudduutt  aattaappnnyyaa  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  iijjuukk..  PPaaddaa  ppuunnccaakk  mmaassjjiidd  tteerrddaappaatt  ppaahhaattaann  kkaayyuu  
yyaanngg  ttaammppaakknnyyaa  bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  kkuubbaahh  mmaassjjiidd  yyaanngg  uukkuurraannnnyyaa  ttiiddaakk  bbeessaarr,,  lleebbiihh  mmiirriipp  
sseeppeerrttii  oorraanngg  yyaanngg  ddiibbuunnggkkuuss  ddeennggaann  kkaaiinn  kkaaffaann..  

MMaassjjiidd  kkuunnoo  hhaannyyaa  mmeemmiilliikkii  ssaattuu  bbuuaahh  ppiinnttuu  mmaassuukk  yyaanngg  ttiinnggggiinnyyaa  sseekkiittaarr  00,,55  mm,,  
sseehhiinnggggaa  oorraanngg  yyaanngg  mmeemmaassuukkiinnyyaa  hhaarruuss  mmeemmbbuunnggkkuukk..  TTeemmppaatt  aaiirr  ddaarrii  ttaannaahh  lliiaatt  
((sseemmaaccaamm  bbeejjaannaa//kkeennddii  ddeennggaann  uukkuurraann  bbeessaarr))  ddiitteemmppaattkkaann  ddii  bbaaggiiaann  ddeeppaann  mmaassjjiidd,,  ppeerrssiiss  
ddiisseebbeellaahh  kkaannaann  ppiinnttuu  mmaassuukk..  SSaayyaa  mmuullaaii  mmeennggaammaattii  bbaaggiiaann  ddaallaamm  mmaassjjiidd  yyaanngg  ccuukkuupp  
ggeellaapp  kkaarreennaa  mmeemmaanngg  ttiiddaakk  aaddaa  ppeenneerraannggaann..  UUddaarraa  ddii  ddaallaamm  mmaassjjiidd  tteerraassaa  lleemmbbaabb..  EEmmppaatt  
bbuuaahh  ttiiaanngg  kkaayyuu  yyaanngg  bbeerrddiiaammeetteerr  sseekkiittaarr  4400  ccmm  bbeerrddiirrii  tteeggaakk  ddii  bbaaggiiaann  ddaallaamm  mmaassjjiidd  ddaann  
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bbeerrffuunnggssii  uunnttuukk  mmeennyyaannggggaa  bbaaggiiaann  aattaapp  yyaanngg  bbeerroonnggggaa..  SSeebbuuaahh  bbeedduugg  tteerrggaannttuunngg  ppaaddaa  
rraannggkkaa  aattaapp  ddaann  tteerrlleettaakk  ddii  tteennggaahh--tteennggaahh  kkeeeemmppaatt  ttiiaanngg  tteerrsseebbuutt..  BBeedduugg  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  
ddaallaamm  mmaassjjiidd  kkuunnoo  mmeerruuppaakkaann  sseejjeenniiss  aallaatt  ppuukkuull  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  kkaayyuu  yyaanngg  bbaaggiiaann  
tteennggaahhnnyyaa  ddiilluubbaannggii..  SSeettiiaapp  lluubbaanngg  kkaayyuu  tteerrsseebbuutt  kkeemmuuddiiaann  ddiittuuttuupp  ddeennggaann  kkuulliitt  hheewwaann  
((kkeerrbbaauu  aattaauu  ssaappii))  yyaanngg  ddiikkeerriinnggkkaann  ddaann  ddiiiikkaatt  ddeennggaann  rroottaann..  

SSeebbuuaahh  mmiimmbbaarr  kkaayyuu,,  yyaanngg  lleebbiihh  mmiirriipp  ddeennggaann  kkuurrssii,,  bbeerraaddaa  ddii  bbeellaakkaanngg  bbeedduugg,,  
tteeppaattnnyyaa  ddii  sseebbeellaahh  kkaannaann  tteemmppaatt  iimmaamm..  BBaaggiiaann  aattaass  mmiimmbbaarr  tteerrsseebbuutt  tteerrppaahhaatt  uukkiirraann  yyaanngg  
bbeerrbbeennttuukk  sseeppeerrttii  kkeeppaallaa  nnaaggaa..  UUkkiirraann  tteerrsseebbuutt  ddii  ccaatt  ddeennggaann  wwaarrnnaa  ppuuttiihh..  SSaayyaa  kkeemmuuddiiaann  
mmeennggaarraahhkkaann  ppaannddaannggaann  kkee  aattaass,,  kkee  bbaaggiiaann  aattaapp  yyaanngg  bbeerroonnggggaa..  BBeebbeerraappaa  ppaattuunngg  kkaayyuu  
ddeennggaann  bbeennttuukk  hheewwaann  ddeennggaann  kkhhiiddmmaatt  bbeerrtteennggggeerr  ppaaddaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  rraannggkkaa  aattaapp  bbaaggiiaann  
ddaallaamm..  PPaattuunngg  tteerrsseebbuutt  tteerrddiirrii  ddaarrii  sseebbuuaahh  ppaattuunngg  bbuurruunngg  ppaaddaa  ssiissii  sseebbeellaahh  bbaarraatt,,  dduuaa  bbuuaahh  
iikkaann  hhiiuu//mmaammaalliiaa  ppaaddaa  ssiissii  sseebbeellaahh  sseellaattaann,,  sseebbuuaahh  ppaattuunngg  uunnggggaass  ppaaddaa  ssiissii  sseebbeellaahh  uuttaarraa,,  
sseerrttaa  dduuaa  bbuuaahh  iikkaann  ppaaddaa  ssiissii  sseebbeellaahh  ttiimmuurr..  

DDaaeerraahh  yyaanngg  bbeerrbbuukkiitt  iittuu  ttiiddaakk  hhaannyyaa  mmeennyyuugguuhhkkaann  bbaanngguunnaann  sseebbuuaahh  mmaassjjiidd  yyaanngg  
bbeeaarrssiitteekkttuurr  JJaawwaa,,  tteettaappii  jjuuggaa  kkoommpplleekk  mmaakkaamm  yyaanngg  ddiihhoorrmmaattii  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann..  
PPeenngghhoorrmmaattaann  tteerrsseebbuutt  ttaammppaakk  ddaarrii  bbaanngguunnaann  rruummaahh  bbaammbbuu  yyaanngg  mmeennaauunnggii  mmaakkaamm--
mmaakkaamm  tteerrsseebbuutt..  KKoommpplleekk  mmaakkaamm  iittuu  tteerrlleettaakk  ddii  sseebbeellaahh  uuttaarraa,,  ttiimmuurr  llaauutt,,  ddaann  sseebbeellaahh  
sseellaattaann  mmaassjjiidd  kkuunnoo..  SSeebbeellaahh  uuttaarraa  mmaassjjiidd  tteerrddaappaatt  ttiiggaa  bbuuaahh  kkoommpplleekk  mmaakkaamm  yyaanngg  bbeerruuppaa  
rruummaahh  bbaammbbuu..  DDuuaa  bbuuaahh  mmaakkaamm  mmeenngghhaaddaapp  sseellaattaann  ((kkaarreennaa  ppiinnttuunnyyaa  mmeenngghhaaddaapp  kkee  aarraahh  
sseellaattaann))  ddaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  bbeerraattaapp  bbaammbbuu  yyaanngg  ddiibbeellaahh  mmeennjjaaddii  dduuaa  bbaaggiiaann  ddaann  lleebbiihh  
ppaannjjaanngg  ddaarrii  aattaapp  mmaassjjiidd  kkuunnoo  ((ssaanntteekk)),,  ddii  sseebbuutt  ‘‘llaannddee’’..  BBaanngguunnaann  mmaakkaamm  llaaiinnnnyyaa  
mmeenngghhaaddaapp  kkee  ttiimmuurr  ddaann  mmeerruuppaakkaann  rruummaahh  bbaammbbuu  yyaanngg  bbeerraattaapp  ssaammaa  ddeennggaann  mmaassjjiidd  kkuunnoo,,  
yyaaiittuu  ssaanntteekk..    

SSeebbeellaahh  sseellaattaann  mmaassjjiidd  jjuuggaa  tteerrddaappaatt  dduuaa  bbuuaahh  bbaanngguunnaann  mmaakkaamm  yyaanngg  jjuuggaa  bbeerruuppaa  
rruummaahh  bbaammbbuu..  MMaassiinngg--mmaassiinngg  bbeerraattaapp  ssaanntteekk  ddaann  llaannddee..  KKeedduuaa  mmaakkaamm  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  
mmeenngghhaaddaapp  kkee  sseellaattaann..  MMaakkaamm  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii  sseebbeellaahh  ttiimmuurr  llaauutt  hhaannyyaa  tteeddiirrii  ddaarrii  ssaattuu  
bbaanngguunnaann  rruummaahh  bbaammbbuu  ddaann  bbeerraattaapp  llaannddee  ddaann  iijjuukk,,  sseemmeennttaarraa  mmaakkaamm  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii  
sseebbeellaahh  bbaarraatt  mmeerruuppaakkaann  mmaakkaamm  uummuumm..  KKoommpplleekk  mmaakkaamm  tteerrsseebbuutt  mmeemmiilliikkii  uukkuurraann  
ppaannjjaanngg  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa--bbeeddaa,,  ttaammppaakknnyyaa  sseessuuaaii  ddeennggaann  jjuummllaahh  mmaakkaamm  ddii  ddaallaammnnyyaa..  
MMeemmaanngg  ddii  ddaallaamm  bbaanngguunnaann--bbaanngguunnaann  rruummaahh  bbaammbbuu  tteerrsseebbuutt  tteerrddaappaatt  dduuaa  aattaauu  lleebbiihh  
mmaakkaamm,,  yyaanngg  hhaannyyaa  ddiittaannddaaii  ddeennggaann  bbaattuu  uunnttuukk  mmeenneennttuukkaann  ppoossiissii  aannttaarraa  kkeeppaallaa  ddaann  kkaakkii  
oorraanngg  yyaanngg  ddiimmaakkaammkkaann  ddii  ssaannaa..    
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NNoo..  OObbsseerrvvaassii  ::  0088  

OObbjjeekk  PPeennggaammaattaann  ::  SSuubbjjeekk  11  

WWaakkttuu  ppeennggaammaattaann  ::  1177::1100  WWIITTAA  

TTeemmppaatt    ::  DDeessaa  BBaayyaann  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  JJuummaatt,,  11  JJuullii  22001111  

OObbsseerrvveerr  ::  LL..  MMuuhh..  AArriiff  

 
 

NNoo  IItteemm  
PPeennggaammaattaann  

PPeennccaattaattaann  OObbsseerrvvaassii  SSeettiinngg//RRuuaanngg  IInntteerrpprreettaassii//  
kkooddiinngg  

11..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
22..  

  
  
  
  
  
  
  

GGaammbbaarraann  
SSuubbjjeekk  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
IInntteerraakkssii  
ddeennggaann  
mmaassyyaarraakkaatt  

  
  

  
  
  

GGaammbbaarraann  FFiissiikk::  
  RRaammbbuutt  ppuuttiihh  mmeennuuttuuppii  sseebbaaggiiaann  

bbeessaarr  kkeeppaallaa  ssuubbjjeekk  
  SSuubbjjeekk  bbeerruussiiaa  sseekkiittaarr  8800--aann  
  SSuubbjjeekk  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  ttiinnggggii  ddeennggaann  

ppoossttuurr  ttuubbuuhh  sseeddaanngg  
  TTiinnggggii  ssuubbjjeekk  sseekkiittaarr  114400--aann  ccmm  
  SSuubbjjeekk  bbeerrkkuulliitt  ssaawwoo  mmaattaanngg  
  MMuulluutt  ddaann  lliiddaahh  ssuubbjjeekk  ttaammppaakk  

bbeerrwwaarrnnaa  kkeemmeerraahhaann  
  GGiiggii  bbaaggiiaann  ddeeppaann  jjuuggaa  ttaammppaakk  

mmeerraahh  ddaann  bbeerrwwaarrnnaa  kkeehhiittaammaann  
  sseegguummppaall  tteemmbbaakkaauu  tteerrsseelliipp  ddiiaannttaarraa  

kkeedduuaa  bbiibbiirr  ssuubbjjeekk  
  ssuubbjjeekk  sseeddiikkiitt  mmeemmbbuunnggkkuukk  kkeettiikkaa  

bbeerrjjaallaann  
  

  kkaaiinn  bbaattiikk  ppaannjjaanngg  ddeennggaann  bbaaggiiaann  
uujjuunngg  yyaanngg  ddiibbeennttuukk  mmeerruunncciinngg  
yyaanngg  ddiisseebbuutt  ppoottoonn  kkeerreenngg  aaddaallaahh  
ppaakkaaiiaann  sseehhaarrii--hhaarrii  ssuubbjjeekk  

  
  
  
  
AAkkttiivviittaass  sseehhaarrii--hhaarrii::  
  SSeehhaarrii--hhaarrii  ssuubbjjeekk  bbaannyyaakk  

bbeerriinntteerraakkssii  bbaaiikk  ddeennggaann  kkeelluuaarrggaa  
mmaauuppuunn  ppeenndduudduukk  sseetteemmppaatt  
tteerruuttaammaa  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  uuppaaccaarraa  
aattaauu  rriittuuaall--rriittuuaall  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  

  AAkkttiivviittaass  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  

  OObbsseerrvvaassii  
ddiillaakkuukkaann  kkeettiikkaa  
ppeenneelliittii  
mmeellaakkuukkaann  
wwaawwaannccaarraa  

  
  SSeettiiaapp  ppeenneelliittii  

mmeellaakkuukkaann  
wwaawwaannccaarraa,,  
ssuubbjjeekk  sseellaalluu  
sseeddaanngg  mmeennyyiirriihh  

  
  
  DDaallaamm  pprroosseess  

wwaawwaannccaarraa  ddaann  
bbeebbeerraappaa  
ppeerrtteemmuuaann  
ppeenneelliittii  ddeennggaann  
ssuubbjjeekk,,  ssuubbjjeekk  
sseellaalluu  
mmeenngggguunnaakkaann  
kkaaiinn  ppaannjjaanngg  
((kkeerreenngg))  sseebbaaggaaii  
ppaakkaaiiaann  sseehhaarrii--
hhaarrii  

  
  
  
  
  
  
  
  

  TTiiddaakk  aaddaa  
ppeerrbbeeddaaaann  
ffiissiikk  kkhhuussuuss  
yyaanngg  
mmeemmbbeeddaakkaann  
kkeelloommppookk  
WWaakkttuu  LLiimmaa  
ddaann  WWeettttuu  
TTeelluu  
  

  SSuubbjjeekk  ssuukkaa  
mmeennyyiirriihh  
sseebbaaggaaiimmaannaa  
iiddeennttiittaass  
sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  
oorraanngg  ttuuaa  
SSaassaakk,,  
LLoommbbookk    

  
  EEkksspprreessii  

iiddeennttiittaass  
ppeerrssoonnaall  
mmeellaalluuii  ccaarraa  
bbeerrppaakkaaiiaann  

  
  

  
  AAkkttiivviittaass  

sseehhaarrii--hhaarrii  
lleebbiihh  bbaannyyaakk  
ddii  rruummaahh  
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ddiirruummaahh  
  SSeesseekkaallii  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  mmeenngguunnjjuunnggii  

ssaawwaahhnnyyaa  
  
TTeemmppaatt  ttiinnggggaall::  
  SSuubbjjeekk  ttiinnggggaall  ddii  dduussuunn  bbaayyaann  ttiimmuurr  
  rruummaahh  ssuubbjjeekk  mmeerruuppaakkaann  bbaanngguunnaann  

ppeerrmmaanneenn  yyaanngg  tteerrlleettaakk  tteeppaatt  ddii  
ddeeppaann  SSDD  NN  22  bbaayyaann  

  bbaanngguunnaann  rruummaahh  mmeenngghhaaddaapp  kkee  aarraahh  
bbaarraatt  bbeerrhhaaddaappaann  ddeennggaann  SSDD  NN  22  
BBaayyaann  

  BBeebbeerraappaa  rruummaahh  ppeenndduudduukk  ddii  sseekkiittaarr  
rruummaahh  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  mmeerruuppaakkaann  
bbaanngguunnaann  ppeerrmmaanneenn  

  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  rruummaahh--rruummaahh  
tteerrsseebbuutt  mmeenngghhaaddaapp  aarraahh  yyaanngg  ssaammaa  
yyaaiittuu  aarraahh  bbaarraatt  

  ssuubbjjeekk  mmeemmiilliikkii  kkiiooss  kkeecciill  ddii  ddeeppaann  
rruummaahhnnyyaa  

  sseebbuuaahh  ttrruukk  bbeerrwwaarrnnaa  kkuunniinngg  sseellaalluu  
tteerrppaarrkkiirr  sseettiiaapp  ssoorree  mmeennjjeellaanngg  ddii  
ddeeppaann  rruummaahh  

  bbaaggiiaann  ddeeppaann  rruummaahh  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  
tteerrddaappaatt  ppeerraallaattaann  mmeenneennuunn  yyaanngg  
bbiiaassaannyyaa  ddiigguunnaakkaann  oolleehh  iissttrrii  ssuubbjjeekk  

  BBaaggiiaann  ddeeppaann  rruummaahh  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  
tteerrddaappaatt  ppeerraallaattaann  mmeenneennuunn  yyaanngg  
bbiiaassaannyyaa  ddiigguunnaakkaann  oolleehh  iissttrrii  ssuubbjjeekk  

  bbaaggiiaann  bbeellaakkaanngg  rruummaahh  tteerrddaappaatt  
bbeerruuggaaqq  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  eennaamm  ttiiaanngg  
ddaann  bbeerraattaapp  ssiirraapp  

  bbeerrbbeeddaa  ddeennggaann  rruummaahh,,  bbeerruuggaaqq  
sseennddiirrii  mmeenngghhaaddaapp  aarraahh  uuttaarraa--
sseellaattaann  

  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  bbeerruuggaaqq  ddii  BBaayyaann  
mmeenngghhaaddaapp  kkee  aarraahh  yyaanngg  ssaammaa,,  yyaaiittuu  
uuttaarraa--sseellaattaann  

  

  
  
  
  
  

  DDuussuunn  BBaayyaann  
TTiimmuurr  tteerrmmaassuukk  
BBaayyaann  BBeelleeqq  
yyaanngg  mmeennjjaaddii  
ppuussaatt  WWeettttuu  tteelluu..  
MMaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  
ttiinnggggaall  ddii  BBaayyaann  
TTiimmuurr    aaddaallaahh  
ppaarraa  aarriissttookkrraatt  
aattaauu  ggoolloonnggaann  
nniinnggrraatt..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  BBeerruuggaaqq  bbiiaassaannyyaa  

bbeerrffuunnggssii  uunnttuukk  
mmeenneerriimmaa  ttaammuu,,  
tteemmppaatt  
bbeerrkkuummppuull  ddaann  
bbeerrcceennggkkrraammaa,,  
ddaann  kkaaddaanngg--
kkaaddaanngg  uunnttuukk  
ttiidduurr..  

  
  
  
  
  IIddeennttiiffiikkaassii  

ddiirrii  sseebbaaggaaii  
bbaannggssaawwaann  
[[IIddeennttiittaass  
PPeerrssoonnaall]]  
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NNoo..  OObbsseerrvvaassii  ::  0099  

OObbjjeekk  ppeennggaammaattaann  ::  SSuubbjjeekk  22  

WWaakkttuu  ppeennggaammaattaann  ::  0099::1188  WWIITTAA  

TTeemmppaatt    ::  LLookkaassii  ppeemmbbaanngguunnaann  PPuussaakkaa  SSeebbaayyaa  TTaannttaa,,  ddeessaa  KKaarraannggbbaajjoo  

HHaarrii  &&  ttaannggggaall  ::  JJuummaatt,,  1144  JJuullii  22001111  

OObbsseerrvveerr  ::  LL..  MMuuhh..  AArriiff  

  
NNoo  IItteemm  

PPeennggaammaattaann  
PPeennccaattaattaann  OObbsseerrvvaassii  SSeettiinngg//RRuuaanngg  IInntteerrpprreettaassii//  

kkooddiinngg  
11..  AAkkttiivviittaass  ssuubbjjeekk    

ddaallaamm  SSoossiiaall--
KKeemmaassyyaarraakkaattaann  
  

  LLookkaassii  ppeemmbbaanngguunnaann  bbeerraaddaa  ttiiddaakk  
jjaauuhh  ddaarrii  jjaallaann  mmaassuukk  ddeessaa  bbaayyaann  

  LLookkaassii  ppeemmbbaanngguunnaann  mmeerruuppaakkaann  
ddaaeerraahh  llaappaanngg  yyaanngg  sseeppeerrttiinnyyaa  bbaarruu  
ddiibbuukkaa  

  BBeebbeerraappaa  rruummaahh  ppeenndduudduukk  tteerrddaappaatt  
ddiisseekkiittaarr  llookkaassii  ppeemmbbaanngguunnaann  

  TTaammppaakk  bbeebbeerraappaa  bbaanngguunnaann  yyaanngg  
ssttrruukkttuurrnnyyaa  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  tteerrbbuuaatt  
ddaarrii  bbaammbbuu  ddaann  kkaayyuu  

  AAddaa  ttiiggaa  bbuuaahh  bbaanngguunnaann  yyaanngg  
tteerrddiirrii  ddaarrii  ssaattuu  bbuuaahh  rruummaahh  
bbaammbbuu,,  ssaattuu  bbuuaahh  bbaanngguunnaann  
ppeerrmmaanneenn,,  ddaann  ssaattuu  bbuuaahh  bbeerruuggaaqq  
yyaanngg  bbeerrttiiaanngg  eennaamm  

  KKoonnssttrruukkssii  bbaanngguunnaann  tteerrsseebbuutt  
tteerrddiirrii  ddaarrii  bbaammbbuu  sseebbaaggaaii  ddiinnddiinngg,,  
kkaayyuu  ((tteerrbbuuaatt  ddaarrii  bbaammbbuu))  sseebbaaggaaii  
rraannggkkaa,,  ddaann  iillaallaanngg//ssiirraapp  sseebbaaggaaii  
aattaappnnyyaa  

  KKeennddaarraaaann  bbeerrmmoottoorr  ((mmoobbiill  ddaann  
mmoottoorr))  tteerrppaarrkkiirr  ddii  sseekkiittaarr  llookkaassii  

  PPaarraa  ppeesseessrrttaa  tteellaahh  hhaaddiirr  ddaallaamm  
rraannggkkaa  ppeerreessmmiiaann  bbaanngguunnaann  
eecchhootteecchhnnoollooggyy  PPuussaakkaa  SSeebbaayyaa  
TTaannttaa  

  SSeebbaaggiiaann  ppeesseerrttaa  mmeenngggguunnaakkaann  
ppaakkaaiiaann  aaddaatt  

  KKeesseenniiaann  ttrraaddiissiioonnaall  yyaaiittuu  ggaammeellaann  
ddaann  ccuuppaakk  jjuuggaa  iikkuutt  mmeemmeerriiaahhkkaann  
aaccaarraa  

  BBeebbeerraappaa  ppoolliissii  ddaann  wwaarrttaawwaann  jjuuggaa  

AAccaarraa  ppeerreessmmiiaann  
PPuussaakkaa  SSeebbaayyaa  
TTaannttaa  yyaanngg  ddiihhaaddiirrii  
oolleehh  ppeemmeerriinnttaahh  
ttiinnggkkaatt  II  ddaann  IIII,,  
bbeebbeerraappaa  ttookkoohh  
aaddaatt,,  ddaann  
ppeerrwwaakkiillaann  ddaarrii  
bbeebbeerraappaa  NNeeggaarraa..  
  
PPeemmbbaanngguunnaann  
tteerrsseebbuutt  
mmeenniimmbbuullkkaann  pprroo  
ddaann  kkoonnttrraa,,  aannttaarraa  
ttookkoohh  aaddaatt  bbaayyaann  
ddeennggaann  kkaarraannggbbaajjoo..  
  
  
  
  
  
  

  LLooyyaalliittaass  
ddaann  
kkoohheessiiffiittaass  
kkeelloommppookk    

  
  UUssaahhaa  

mmeemmppeerrttaahhaann
kkaann  aaddaatt  

  
  
  EEkksspprreessii  

iiddeennttiittaass  
kkoolleekkttiiff  
mmeellaalluuii  ccaarraa  
bbeerrppaakkaaiinn  
((ppaakkaaiiaann  
aaddaatt))  

  
  
  MMooddeell  

IInntteerraakkssii  
ssoossiiaall  

  
  

  IIddeennttiittaass  
yyaanngg  
ddiittoonnjjoollkkaann  
yyaaiittuu  
iiddeennttiittaass  
ppeerrssoonnaall  
sseebbaaggaaii  
ttookkoohh  aaddaatt    
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ttaammppaakk  ddii  ssaannaa  
  MMeerreekkaa  mmeennuunngggguu  aaccaarraa  aakkaann  

ddiimmuullaaii  ddii  bbaawwaahh  sseebbuuaahh  tteerroopp  
sseemmbbaarrii  mmeennoonnttoonn  kkeesseenniiaann  ccuuppaakk  

  bbeebbeerraappaa  mmaassyyaarraakkaatt  jjuuggaa  tteerrlliihhaatt  
bbeerrkkuummppuull  ddii  sseekkiittaarr  llookkaassii  iikkuutt  
mmeelliihhaatt  jjaallaannnnyyaa  aaccaarraa  

  TTaammppaakk  ppeesseerrttaa  ttiiddaakk  hhaannyyaa  ddaarrii  
ddaallaamm  nneeggeerrii  jjuuggaa  tteerrddaappaatt  
bbeebbeerraappaa  ppeesseerrttaa  ddaarrii  lluuaarr  nneeggeerrii  

  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  
lleennggkkaapp,,  kkeerreenngg  ((kkaaiinn  ppaannjjaanngg  yyaanngg  
uujjuunnggnnyyaa  bbeerrbbeennttuukk  rruunncciinngg))  
bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm,,  bbaajjuu  bbaattiikk  lleennggaann  
ppaannjjaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt,,  ddaann  
ssaappuuqq  ((iikkaatt  kkeeppaallaa))  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  

  SSuubbjjeekk  dduudduukk  ddii  bbaaggiiaann  bbeellaakkaanngg  
bbeerrssaammaa  bbeebbeerraappaa  ttookkoohh  aaddaatt  ddaann  
bbeebbeerraappaa  wwaarrggaa  BBaayyaann  yyaanngg  ttuurruutt  
hhaaddiirr  

  DDii  ssaannaa  ttaammppaakk  kkiiaayyii  PPeenngghhuulluu  ddaann  
PPeemmaannggkkuu  AAddaatt  BBaayyaann  AAgguunngg  

  SSuubbjjeekk  mmeennggoobbrrooll  ddeennggaann  ppeesseerrttaa  
llaaiinn  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  sseebbeellaahhnnyyaa    

  SSeetteellaahh  bbeebbeerraappaa  llaammaa,,  aaccaarraa  ppuunn  
ddii  mmuullaaii  ddaann  bbeerrjjaallaann  sseessuuaaii  ddeennggaann  
uurruuttaann  aaccaarraa  

  KKeettiikkaa  ttookkoohh  aaddaatt  ddiibbeerriikkaann  wwaakkttuu  
uunnttuukk  mmeemmbbeerriikkaann  aassppiirraassii,,  SSuubbjjeekk  
bbeerrssaammaa  RR..  IIttrraawwaattii  mmeewwaakkiillii  
ttookkoohh  aaddaatt  BBaayyaann  mmeennyyaammppaaiikkaann  
kkeettiiddaakksseettuujjuuaann  ppeerriihhaall  ppeemm--
bbaanngguunnaann  EEcchhootteeccnnoollooggyy  PPuussaakkaa  
SSeebbaayyaa  TTaannttaa  sseebbaaggaaii  ppuussaatt  aaddaatt  

  SSuubbjjeekk  bbeerrbbiiccaarraa  ddeennggaann  ssuuaarraa  
yyaanngg  tteeggaass  ddaann  llaannttaanngg  

  SSuuaassaannaa  mmeennjjaaddii  ppaannaass,,  kkaarreennaa  
tteerrjjaaddii  ppeerrddeebbaattaann  aannttaarraa  ttookkoohh  
aaddaatt  ((ssuubbjjeekk))  ddeennggaann  ppeerrwwaakkiillaann  
gguubbeerrnnuurr  NNTTBB  ((sseekkddaa))  

  SSeekkddaa  mmeennccoobbaa  mmeennjjeellaasskkaann  ppookkookk  
ppeerrmmaassaallaahhaannnnyyaa  

  SSuubbjjeekk  ttaammppaakknnyyaa  tteettaapp  ppaaddaa  
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ppeennddiirriiaannnnyyaa  ddaann  llaannggssuunngg  ppuullaanngg  
kkee  bbaayyaann  ttaannppaa  mmeennuunngggguu  aaccaarraa  
bbeerraakkhhiirr  

  SSeekkddaa  bbeerruussaahhaa  mmeenncceeggaahh  
kkeeppeerrggiiaann  ssuubbjjeekk  nnaammuunn  ssuubbjjeekk  
tteettaapp  bbeerrjjaallaann  mmeenniinnggggaallkkaann  llookkaassii  
aaccaarraa  

  WWaarrggaa  BBaayyaann  ddaann  ttookkoohh  aaddaatt  yyaanngg  
hhaaddiirr  jjuuggaa  mmeennggiikkuuttii  ssuubbjjeekk  ddii  
bbeellaakkaanngg  

  SSeemmeennttaarraa  aaccaarraa  ppeerreessmmiiaann  
bbaanngguunnaann  ppuussaakkaa  sseebbaayyaa  ttaannttaa  
kkeemmuuddiiaann  ddiillaannjjuuttkkaann  ddeennggaann  
ppeenngggguunnttiinnggaann  ppiittaa  oolleehh  sseekkddaa  

  AAccaarraa  sseellaannjjuuttnnyyaa  aaddaallaahh  
ppeennggeennaallaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt,,  bbaahhaann--
bbaahhaann  ppeemmbbuuaattaann  bbaanngguunnaann,,  ddeemmoo  
ppeemmbbuuaattaann  kkaayyuu  sseebbaaggaaii  rraannggkkaa  
bbaanngguunnaann,,  ppeennaannaammaann  ppoohhoonn  ddaann  
sseebbaaggaaiinnyyaa..  

  

HHaassiill  PPeennggaammaattaann  AAkkttiiffiittaass  SSuubbjjeekk  
  

PPuussaatt  kkeebbeerrddaayyaaaann  wwaarrggaa  ddaann  kkeebbuuddaayyaaaann  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  kkaabbuuppaatteenn  lloommbbookk  uuttaarraa,,  
PPuussaakkaa  SSeebbaayyaa  TTaannttaa  mmeenniimmbbuullkkaann  pprroo  ddaann  kkoonnttrraa  aannttaarraa  ttookkoohh  aaddaatt  BBaayyaann  ddaann  
KKaarraannggbbaajjoo..  PPeemmbbaanngguunnaann  tteerrsseebbuutt  ddiissppoonnssoorrii  oolleehh  SSaannttiirrii  FFoonnddaattiioonn,,  AAlliiaannssii  MMaassyyaarraakkaatt  
AAddaatt  NNuussaannttaarraa  ((AAMMAANN)),,  PPeemmeerriinnttaahh  KKLLUU,,  ddaann  BBPPTTPP  DDeennppaassaarr..  LLookkaassii  ppeemmbbaanngguunnaann  
yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii  ddeessaa  KKaarraannggbbaajjoo  ––  bbeebbeerraappaa  mmeetteerr  sseebbeelluumm  mmeemmaassuukkii  ddeessaa  BBaayyaann  ––  
ddiimmaakkssuuddkkaann  sseebbaaggaaii;;  ((aa))  ppeenneelliittiiaann  ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann  tteekknnoollooggii  aarrssiitteekkttuurr  ttrraaddiissiioonnaall  ddaann  
bbeerrbbaahhaann  bbaakkuu  llookkaall;;  ((bb))  ppuussaatt  ppeennggeelloollaaaann  ppeennggeettaahhuuaann  llookkaall//mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  KKLLUU;;  ddaann  
((cc))  ppuussaatt  iinnffoorrmmaassii  ddaann  kkeebbuuddaayyaaaann  sseerrttaa  ppeerruubbaahhaann  iikklliimm  aaggrraarriiss  KKLLUU..    

KKoonnssttrruukkssii  bbaanngguunnaann,,  yyaanngg  rreennccaannaannyyaa  aakkaann  ddiirreessmmiikkaann  oolleehh  gguubbeerrnnuurr  NNTTBB  
tteerrsseebbuutt  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  bbaahhaann--bbaahhaann  aallaammii  bbeerrbbaassiiss  llookkaall  sseeppeerrttii  bbaammbbuu,,  bbaattuu  aappuunngg,,  ddaann  
ssiirraapp//iillaallaanngg..  RRaannggkkaa  bbaanngguunnaann  ppuunn  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  bbaammbbuu  yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  tteekkhhnniikk  
llaammiinnaassii  sseehhiinnggggaa  mmeemmbbeennttuukk  bbaallookk  kkaayyuu..  LLookkaassii  ppeemmbbaanngguunnaann  sseennddiirrii  bbeerruuppaa  ttaannaahh  
llaappaanngg  yyaanngg  sseeppeerrttiinnyyaa  bbaarruu  ddiibbuukkaa..  BBeebbeerraappaa  rruummaahh  ppeenndduudduukk  jjuuggaa  tteerrddaappaatt  ddii  sseekkiittaarr  
llookkaassii..  TTeerrddaappaatt  ttiiggaa  bbuuaahh  bbaanngguunnaann  yyaanngg  ssuuddaahh  bbeerrddiirrii,,  yyaaiittuu  ssaattuu  bbuuaahh  rruummaahh  bbaammbbuu,,  ssaattuu  
bbuuaahh  bbaanngguunnaann  ppeerrmmaanneenn,,  ddaann  ssaattuu  bbuuaahh  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  bbeerrttiiaanngg  eennaamm..    

SSeekkiittaarr  ppuukkuull  0099::3300,,  1144  JJuullii  22001111,,  bbeebbeerraappaa  ttookkoohh  aaddaatt  ((PPeemmaannggkkuu  AAddaatt  BBaayyaann  
AAgguunngg,,  KKiiaayyii  PPeenngghhuulluu,,  PPeemmaannggkkuu  KKaarraannggssaallaahh,,  ddaann  ttookkoohh  aaddaatt  llaaiinnnnyyaa))  bbeerrkkuummppuull..  
MMeerreekkaa  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt,,  sseebbaaggaaiimmaannaa  sseebbaaggaaiiaann  bbeessaarr  ppeesseerrttaa  yyaanngg  hhaaddiirr..  
MMaassiinngg--mmaassiinngg  kkeennddaarraaaann  ssuuddaahh  tteerrppaarrkkiirr  ddii  tteemmppaattnnyyaa..  BBeebbeerraappaa  wwaarrttaawwaann  ddaann  ppoolliissii  jjuuggaa  
ttaammppaakk  ddii  ssaannaa..  KKeerruummuunnaann  mmaassyyaarraakkaatt  jjuuggaa  tteerrlliihhaatt  ddii  sseekkiittaarr  llookkaassii  uunnttuukk  iikkuutt  
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mmeennyyaakkssiikkaann  jjaallaannnnyyaa  aaccaarraa,,  aappaallaaggii  ddii  ssaannaa  sseekkiittaarr  ttuujjuuhh  oorraanngg  yyaanngg  mmeemmaaiinnkkaann  ggaammeellaann  
mmeennaarriikk  ppeerrhhaattiiaann  mmeerreekkaa..  KKeesseenniiaann  ttrraaddiissiioonnaall  CCuuppaakk  GGrraannttaanngg  ppuunn  ttuurruutt  mmeemmeerriiaahhkkaann  
aaccaarraa  ppeerreessmmiiaann  tteerrsseebbuutt..  PPeesseerrttaa  yyaanngg  hhaaddiirr  jjuuggaa  ttiiddaakk  hhaannyyaa  ppaarraa  ppeesseerrttaa  ddaallaamm  nneeggeerrii,,  
tteettaappii  ttaammppaakk  jjuuggaa  bbeebbeerraappaa  ppeesseerrttaa  ddaarrii  lluuaarr  nneeggeerrii..  KKaammii  mmeennuunngggguu  aaccaarraa  aakkaann  ddiimmuullaaii  ddii  
bbaawwaahh  tteerroopp  sseemmbbaarrii  ddiihhiibbuurr  oolleehh  CCuuppaakk  GGrraannttaanngg..    

SSuubbjjeekk  sseennddiirrii  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  lleennggkkaapp,,  kkeerreenngg  ((kkaaiinn  ppaannjjaanngg  yyaanngg  
uujjuunnggnnyyaa  ddiibbeennttuukk  mmeerruunncciinngg  ––  mmeennggkkeerreenngg  ppeennjjoonngg))  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm,,  bbaajjuu  bbaattiikk  lleennggaann  
ppaannjjaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt,,  ddooddoott  ddaann  ssaappuuqq  ((iikkaatt  kkeeppaallaa))  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm..  SSuubbjjeekk  dduudduukk  ddii  
bbaaggiiaann  bbeellaakkaanngg  bbeerrssaammaa  ttookkoohh  aaddaatt  ddaann  bbeebbeerraappaa  wwaarrggaa  BBaayyaann  yyaanngg  ttuurruutt  hhaaddiirr..  SSeetteellaahh  
mmeennuunngggguu  bbeebbeerraappaa  llaammaa  aaccaarraa  ppuunn  ddiimmuullaaii  ddaann  bbeerrjjaallaann  sseessuuaaii  ddeennggaann  uurruuttaann  aaccaarraa..    

KKeettiikkaa  ttookkoohh  aaddaatt  ddiibbeerriikkaann  wwaakkttuu  uunnttuukk  mmeemmbbeerriikkaann  aassppiirraassii,,  SSuubbjjeekk  bbeerrssaammaa  RR..  
IIttrraawwaattii  mmeewwaakkiillii  ttookkoohh  aaddaatt  BBaayyaann  ddaann  LLoollooaann  mmeennyyaammppaaiikkaann  kkeettiiddaakksseettuujjuuaann  ddeennggaann  
ssuuaarraa  yyaanngg  tteeggaass  ddaann  llaannttaanngg  ppeerriihhaall  ppeemmbbaanngguunnaann  EEcchhootteeccnnoollooggyy  PPuussaakkaa  SSeebbaayyaa  TTaannttaa  
sseebbaaggaaii  ppuussaatt  aaddaatt..  SSuuaassaannaa  ppuunn  mmeennjjaaddii  ppaannaass,,  kkaarreennaa  tteerrjjaaddii  ppeerrddeebbaattaann  aannttaarraa  ttookkoohh  aaddaatt  
((ssuubbjjeekk))  ddeennggaann  ppeerrwwaakkiillaann  gguubbeerrnnuurr  NNTTBB  ((SSeekkddaa))  yyaanngg  mmeennccoobbaa  mmeennjjeellaasskkaann  ppookkookk  
ppeerrmmaassaallaahhaannnnyyaa..  SSuubbjjeekk  ttaammppaakknnyyaa  tteettaapp  ppaaddaa  ppeennddiirriiaannnnyyaa  ddaann  llaannggssuunngg  mmeenniinnggggaallkkaann  
aaccaarraa  ttaannppaa  mmeennuunngggguu  aaccaarraa  bbeerraakkhhiirr..  WWaarrggaa  BBaayyaann  ddaann  ttookkoohh  aaddaatt  yyaanngg  hhaaddiirr  jjuuggaa  
mmeennggiikkuuttii  kkeeppeerrggiiaann  ssuubbjjeekk..  SSeekkddaa  bbeerruussaahhaa  mmeenncceeggaahh  kkeeppeerrggiiaann  ssuubbjjeekk  nnaammuunn  ssuubbjjeekk  
tteettaapp  bbeerrjjaallaann  mmeenniinnggggaallkkaann  llookkaassii  aaccaarraa..    

SSeemmeennttaarraa  aaccaarraa  ppeerreessmmiiaann  bbaanngguunnaann  PPuussaakkaa  SSeebbaayyaa  TTaannttaa  kkeemmuuddiiaann  ddiillaannjjuuttkkaann  
ddeennggaann  ppeenngggguunnttiinnggaann  ppiittaa  oolleehh  sseekkddaa..  AAccaarraa  sseellaannjjuuttnnyyaa  aaddaallaahh  ppeennggeennaallaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt,,  
bbaahhaann--bbaahhaann  ppeemmbbuuaattaann  bbaanngguunnaann,,  ddeemmoo  ppeemmbbuuaattaann  kkaayyuu  sseebbaaggaaii  rraannggkkaa  bbaanngguunnaann  ddeennggaann  
tteekkhhnniikk  llaammiinnaassii,,  ppeennaannaammaann  ppoohhoonn  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  
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NNoo..  OObbsseerrvvaassii  ::  1100  

OObbjjeekk  ppeennggaammaattaann  ::  SSuubbjjeekk  11  

WWaakkttuu  ppeennggaammaattaann  ::  0099::4477  WWIITTAA  

TTeemmppaatt    ::  HHuuttaann  aaddaatt  MMaannddaallaa  

HHaarrii  &&  ttaannggggaall  ::  JJuummaatt,,  1155  JJuullii  22001111  

OObbsseerrvveerr  ::  LL..  MMuuhh..  AArriiff  

 

NNoo  IItteemm  
PPeennggaammaattaann  

PPeennccaattaattaann  OObbsseerrvvaassii  SSeettiinngg//RRuuaanngg  IInntteerrpprreettaassii//  
kkooddiinngg  

11..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AAkkttiivviittaass  ssuubbjjeekk    
ddaallaamm  SSoossiiaall--
KKeemmaassyyaarraakkaattaann  
  

  JJaallaann  mmeennuujjuu  hhuuttaann  mmeerruuppaakkaann  
jjaallaann  ttaannaahh  bbeerrbbaattuu  yyaanngg  
mmeennaannjjaakk  

  KKeerruummuunnaann  tteerrlliihhaatt  ddii  jjaallaann  
mmaassuukk  mmeennuujjuu  hhuuttaann  aaddaatt  

  DDii  ssaannaa  tteerrlliihhaatt  bbeebbeerraappaa  ttookkoohh  
aaddaatt,,  aappaarraatt  ddeessaa,,  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt  

  MMeerreekkaa  mmeennuunngggguu  kkeeddaattaannggaann  
DDeeppuuttii  IIIIII  kkeemmeennttrriiaann  lliinnggkkuunnggaann  
hhiidduupp  

  SSuuaarraa  ggeennddaanngg  bbeelleeqq  tteerrddeennggaarr  ddii  
bbaaggiiaann  bbeellaakkaanngg,,  mmeennaarriikk  
ppeerrhhaattiiaann  bbeebbeerraappaa  mmaassyyaarraakkaatt  
sseekkiittaarr  uunnttuukk  mmeelliihhaattnnyyaa  

  DDii  aannttaarraa  kkeerruummuunnaann  iittuu,,  SSuubbjjeekk  
mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  
lleennggkkaapp,,    

  KKeerreenngg  ((kkaaiinn  ppaannjjaanngg  yyaanngg  
uujjuunnggnnyyaa  bbeerrbbeennttuukk  rruunncciinngg))  
bbeerrwwaarrnnaa  mmeerraahh  ttuuaa  yyaanngg  
mmeerruuppaakkaann  kkaaiinn  kkhhaass  BBaayyaann  

  DDooddoott  ((kkaaiinn  ppaannjjaanngg  yyaanngg  
ddiilliinnggkkiiaarrkkaann  ddii  aattaass  kkeerreenngg))  
bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  ddaann  bbeerrmmoottiiff  
ggaarriiss--ggaarriiss  

  BBaajjuu  aaddaatt  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  ddaann  
ssaappuuqq  ((iikkaatt  kkeeppaallaa))  bbeerrwwaarrnnaa  
ccookkllaatt  

  SSuubbjjeekk  bbeerrddiirrii  ddii  sseebbeellaahh  kkaannaann  
bbaarriissaann  ppeemmuuddaa  ddaann  ppeemmuuddii  yyaanngg  
jjuuggaa  bbeerrppaakkaaiiaann  aaddaatt  

KKuunnjjuunnggaann  DDeeppuuttii  
IIIIII  KKeemmeennttrriiaann  
LLiinnggkkuunnggaann  HHiidduupp  
((KKLLHH))  ddii  PPaawwaanngg  
MMaannddaallaa  yyaanngg  
mmeennddaappaatt  ppeerriinnggkkaatt  
II  ddaallaamm  lloommbbaa  
iirriiggaassii  ppeerrttaanniiaann  ssee--
NNTTBB  
  
HHuuttaann  aaddaatt  
mmaannddaallaa  
mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  
ssaattuu  hhuuttaann  yyaanngg  
bbeerraaddaa  ddii  bbaawwaahh  
yyuurriiddiikkssii  aaddaatt..  
HHuuttaann  iinnii  
ddiilleennggkkaappii  ddeennggaann  
aawwiikk--aawwiikk  aattaauu  
aattuurraann--aattuurraann  
  
HHuuttaann  mmaannddaallaa  
mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  
ssaattuu  hhuuttaann  aaddaatt  
yyaanngg  tteerrddaappaatt  
bbeebbeerraappaa  mmaattaa  aaiirr..  
AAiirr  tteerrsseebbuutt  
ddiikkeelloollaann  ddaann  
ddiimmaannffaaaattkkaann  
uunnttuukk  iirriiggaassii  
ppeerrttaanniiaann  
  

  LLooyyaalliittaass  
tteerrhhaaddaapp  
kkeelloommppookk  

  
  

  MMooddeell  
IInntteerraakkssii  ssoossiiaall  

  
  

  IIddeennttiittaass  yyaanngg  
ddiittoonnjjoollkkaann  
yyaaiittuu  IIddeennttiittaass  
KKoolleekkttiiff  

  
  

  KKoonnssttrruukkssii  
cciittrraa  ppoossiittiiff  
iiddeennttiittaass  
ssoossiiaall  mmeellaalluuii  
hhuukkuumm  aaddaatt  
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  PPeemmuuddaa  ddaann  ppeemmuuddii  mmeemmaakkaaii  
kkaaiinn  yyaanngg  mmeennuuttuuppii  bbaaggiiaann  ddaaddaa,,  
ddaann  sseebbaaggiiaann  kkaaiinn  iittuu  ddiigguunnaakkaann  
uunnttuukk  mmeennuuttuupp  bbaaggiiaann  bbaahhuu  ddaann  
ttaannggaann  sseebbeellaahh  kkiirrii  ((mmeennyyaammppuurr))  

  PPaarraa  ppeemmuuddii  jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  
sseejjeenniiss  ttooppii  ddaarrii  kkaaiinn  yyaanngg  
bbeerrwwaarrnnaa--wwaarrnnii  ddaann  bbeerrbbeennttuukk  
ssiilliinnddeerr  yyaanngg  ddiisseebbuutt  jjoonngg  

  BBeebbeerraappaa  ssttaaffff  ddeessaa  jjuuggaa  
mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  

  DDuuaa  ppeemmuuddaa  bbeerraaddaa  ddii  ddeeppaann  
mmeemmbbaawwaa  ttoommbbaakk  ddaann  ppeemmuuddii  ddii  
bbaarriissaann  tteennggaahh  mmeemmbbaawwaa  wwaaddaahh  
ddaarrii  kkuunniinnggaann  yyaanngg  bbeerriissii  bbaahhaann--
bbaahhaann  mmeennyyiirriihh  ((kkaappuurr,,  ddaauunn  
ssiirriihh,,  ddaann  ppiinnaanngg))  

  WWaaddaahh  tteerrsseebbuutt  ddiittuuttuuppii  kkaaiinn  
yyaanngg  bbeerrwwaarrnnaa--wwaarrnnii  

  SSeekkeelloommppookk  oorraanngg  jjuuggaa  ttaammppaakk  
mmeemmaaiinnkkaann  aallaatt  mmuussiikk  ttrraaddiissiioonnaall  
ggeennddaanngg  bbeelleeqq  ddii  bbeellaakkaanngg  
bbaarriissaann  ppeemmuuddaa  ddaann  ppeemmuuddii  
tteerrsseebbuutt  mmeerraammaaiikkaann  

  DDaarrii  kkeejjaauuhhaann  rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  
IIIIII  ppuunn  tteellaahh  tteerrlliihhaatt,,  mmeerreekkaa  
bbeerrjjaallaann  kkaakkii  mmeenneelluussuurrii  jjaallaann  
yyaanngg  mmeennaannjjaakk  mmeennuujjuu  llookkaassii  
ppeennyyaammbbuuttaann    

  SSeetteellaahh  rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  
ddaattaanngg  ddii  llookkaassii,,  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  
mmeemmbbaawwaa  wwaaddaahh  tteerrsseebbuutt  
kkeemmuuddiiaann  mmeennyyaammbbuutt  ddeennggaann  
bbaahhaassaa  bbaayyaann  ssaammbbiill  mmeennyyeerraahh--
kkaann  bbaahhaann--bbaahhaann  mmeennyyiirriihh,,  
kkeemmuuddiiaann  mmeennggaalluunnggkkaann  sseehheellaaii  
sseelleennddaanngg  

  RRoommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  ppuunn  ddiiaajjaakk  
mmeemmaassuukkii  hhuuttaann  aaddaatt  mmaannddaallaa  

  DDii  ddeeppaann  ppiinnttuu  mmaassuukk  hhuuttaann  
tteerrppaammaappaanngg  dduuaa  bbuuaahh  ppaappaann  
iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  kkaayyuu  

  IInnffoorrmmaassii  tteerrsseebbuutt  bbeerriissii  aattuurraann--

  
KKuunnjjuunnggaann  DDeeppuuttii  
IIIIII  KKeemmeennttrriiaann  
LLiinnggkkuunnggaann  HHiidduupp  
((KKLLHH))  ddii  PPaawwaanngg  
MMaannddaallaa  uunnttuukk  
mmeenniinnjjaauu  ddaann  
mmeelliihhaatt  sseeccaarraa  
llaannggssuunngg  mmaattaa  aaiirr  
yyaanngg  aaddaa  ddii  hhuuttaann  
MMaannddaallaa..  
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HHaassiill  PPeennggaammaattaann  AAkkttiivviittaass  SSuubbjjeekk  

  
SSuuaassaannaa  ddii  jjaallaann  mmeennuujjuu  hhuuttaann  ccuukkuupp  rraammaaii..  HHaarrii  iittuu,,  1155  JJuullii  22001111  ddeessaa  BBaayyaann  

kkeeddaattaannggaann  ttaammuu  ddaarrii  rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  KKeemmeennttrriiaann  LLiinnggkkuunnggaann  HHiidduupp  ((KKLLHH))..  MMeerreekkaa  
iinnggiinn  mmeelliihhaatt  llaannggssuunngg  hhuuttaann  aaddaatt  ––  ddaallaamm  bbaahhaassaa  sseetteemmppaatt  ddiisseebbuutt  ppaawwaanngg  aaddaatt  ––  MMaannddaallaa  

aattuurraann  yyaanngg  hhaarruuss  ddiippaattuuhhii  
mmaassyyaarraakkaatt  bbeesseerrttaa  ssaannkkssiinnyyaa  

  PPaappaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  kkeedduuaa  
bbeerriissii  tteennttaanngg  ssuummbbeerr  mmaattaa  aaiirr  
yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ddaallaamm  hhuuttaann  aaddaatt  
mmaannddaallaa,,  ppeennggoollaahhaann  aaiirr,,  ddaann  
ppeenngggguunnaaaann  aaiirr  

  SSoorraanngg  ssttaaffff  mmeennjjeellaasskkaann  kkeeppaaddaa  
rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  mmeennggeennaaii  
aawwiikk--aawwiikk  hhuuttaann  aaddaatt  

  RRoommbboonnggaann  ppuunn  ttiibbaa  ddii  ddaallaamm  
hhuuttaann  yyaanngg  ddiissaammbbuutt  oolleehh  sseejjeenniiss  
ddrraammaa  aattaauu  ppeerrttuunnjjuukkaann  cceerriittaa  
rraakkyyaatt  tteennttaanngg  ccuuppaakk  ggrraannttaanngg  

  SSuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  dduudduukk  bbeerrssiillaa  
((lleesseehhaann))  bbeerrhhaaddaappaann  ddeennggaann  
kkeeppaallaa  ddeessaa  bbaayyaann  ddaann  mmeennggiikkuuttii  
jjaallaannnnyyaa  aaccaarraa  

  AAccaarraa  ppuunn  ddiimmuullaaii,,  yyaanngg  ddiibbuukkaa  
oolleehh  sseeoorraanngg  ppeemmuuddii  yyaanngg  
mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  yyaanngg  
sseekkaalliigguuss  bbeerrttiinnddaakk  sseebbaaggaaii  MMCC  

  SSuuaarraa  tteeppuukk  ttaannggaann  mmaassyyaarraakkaatt  
yyaanngg  hhaaddiirr  mmeemmbbuuaatt  ssuuaassaannaa  
mmeennjjaaddii  rraammaaii,,  aappaallaaggii  sseetteellaahh  
kkeeppaallaa  ddeessaa  bbaayyaann  mmeenncceerriittaakkaann  
sseejjaarraahh  hhuuttaann  aaddaatt  mmaannddaallaa  

  AAccaarraa  ddeemmii  aaccaarraa  ppuunn  tteellaahh  
sseelleessaaii  sseessuuaaii  ddeennggaann  uurruuttaannnnyyaa  

  AAccaarraa  ddiittuuttuupp  ddeennggaann  ppeennaannaammaann  
ppoohhoonn  ddii  hhuuttaann  aaddaatt  mmaannddaallaa  

  RRoommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  kkeemmuuddiiaann  
mmeelliihhaatt  bbeebbeerraappaa  ssuummbbeerr  aaiirr  yyaanngg  
aaddaa  ddii  hhuuttaann  aaddaatt  mmaannddaallaa  

  SSuuaarraa  ggeennddaanngg  bbeelleeqq  kkeemmbbaallii  
ddiittaabbuuhh  uunnttuukk  mmeemmeerriiaahhkkaann  ddaann  
mmeerraammaaiikkaann  ssuuaassaannaa  
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yyaanngg  ddiinnoobbaattkkaann  sseebbaaggaaii  ppeemmeennaanngg  II  lloommbbaa  ppeerrlliinndduunnggaann  mmaattaa  aaiirr  ((ppeerrmmaattaa))  ttiinnggkkaatt  
pprroovviinnssii  NNTTBB..    

JJaallaann  mmeennuujjuu  hhuuttaann  iittuu  sseennddiirrii  bbeerruuppaa  jjaallaann  ttaannaahh  yyaanngg  bbeerrbbaattuu  ddaann  bbeerrddeebbuu..  DDii  ssaannaa  
tteerrlliihhaatt  bbeebbeerraappaa  ttookkoohh  aaddaatt,,  aappaarraatt  ddeessaa,,  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  sseeddaanngg  mmeennuunngggguu  
kkeeddaattaannggaann  rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII..  SSuuaarraa  ggeennddaanngg  bbeelleeqq  tteerrddeennggaarr  ddii  bbaaggiiaann  bbeellaakkaanngg,,  
mmeennaarriikk  ppeerrhhaattiiaann  bbeebbeerraappaa  mmaassyyaarraakkaatt  sseekkiittaarr  uunnttuukk  mmeelliihhaattnnyyaa..  KKeerruummuunnaann  ppuunn  sseemmaakkiinn  
rraammaaii..  DDii  aannttaarraa  kkeerruummuunnaann  iittuu,,  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  lleennggkkaapp,,  kkeerreenngg  ((kkaaiinn  
ppaannjjaanngg  yyaanngg  uujjuunnggnnyyaa  bbeerrbbeennttuukk  rruunncciinngg))  bbeerrwwaarrnnaa  mmeerraahh  ttuuaa  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  kkaaiinn  kkhhaass  
BBaayyaann,,  ddooddoott  ((kkaaiinn  ppaannjjaanngg  yyaanngg  ddiilliinnggkkiiaarrkkaann  ddii  aattaass  kkeerreenngg))  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  ddaann  bbeerrmmoottiiff  
ggaarriiss--ggaarriiss,,  ddaann  bbaajjuu  aaddaatt  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  sseerrttaa  ssaappuuqq  ((iikkaatt  kkeeppaallaa))  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt..  SSuubbjjeekk  
bbeerrddiirrii  ddii  sseebbeellaahh  kkaannaann  bbaarriissaann  ppeemmuuddaa  ddaann  ppeemmuuddii  yyaanngg  jjuuggaa  bbeerrppaakkaaiiaann  aaddaatt  yyaanngg  
sseeppeerrttiinnyyaa  bbeerrttuuggaass  sseebbaaggaaii  ppeennyyaammbbuutt  ttaammuu..    

PPeemmuuddaa  ddaann  ppeemmuuddii  iittuu  mmeemmaakkaaii  kkaaiinn  yyaanngg  mmeennuuttuuppii  bbaaggiiaann  ddaaddaa,,  ddaann  sseebbaaggiiaann  
kkaaiinn  iittuu  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeennuuttuupp  bbaaggiiaann  bbaahhuu  ddaann  ttaannggaann  sseebbeellaahh  kkiirrii  ((mmeennyyaammppuurr))..  PPaarraa  
ppeemmuuddii  jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  sseejjeenniiss  ttooppii  ddaarrii  kkaaiinn  yyaanngg  bbeerrwwaarrnnaa--wwaarrnnii  ddaann  bbeerrbbeennttuukk  
ssiilliinnddeerr  yyaanngg  ddiisseebbuutt  jjoonngg..  BBeebbeerraappaa  ssttaaffff  ddeessaa  jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt..  DDuuaa  
ppeemmuuddaa  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  ddeeppaann  mmeemmbbaawwaa  ttoommbbaakk  ddaann  ppeemmuuddii  ddii  bbaarriissaann  tteennggaahh  mmeemmbbaawwaa  
wwaaddaahh  ddaarrii  kkuunniinnggaann  yyaanngg  bbeerriissii  bbaahhaann--bbaahhaann  mmeennyyiirriihh  ((kkaappuurr,,  ddaauunn  ssiirriihh,,  ddaann  ppiinnaanngg))..  
WWaaddaahh  tteerrsseebbuutt  ddiittuuttuuppii  kkaaiinn  yyaanngg  bbeerrwwaarrnnaa--wwaarrnnii..    

DDaarrii  kkeejjaauuhhaann  rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  ppuunn  tteellaahh  tteerrlliihhaatt,,  mmeerreekkaa  bbeerrjjaallaann  kkaakkii  
mmeenneelluussuurrii  jjaallaann  yyaanngg  mmeennaannjjaakk  mmeennuujjuu  llookkaassii  ppeennyyaammbbuuttaann..  SSeetteellaahh  rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  
ddaattaanngg  ddii  llookkaassii,,  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  wwaaddaahh  tteerrsseebbuutt  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyaammbbuutt  ddeennggaann  
bbaahhaassaa  bbaayyaann  ssaammbbiill  mmeennyyeerraahhkkaann  bbaahhaann--bbaahhaann  mmeennyyiirriihh,,  kkeemmuuddiiaann  mmeennggaalluunnggkkaann  sseehheellaaii  
sseelleennddaanngg..  MMeennuurruutt  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  ssaayyaa  ppeerroolleehh,,  ttiinnddaakkaann  tteerrsseebbuutt  mmeerruuppaakkaann  aaddaatt  BBaayyaann  
ddaallaamm  ppeennyyaammbbuuttaann  ttaammuu  ppeennttiinngg..  RRoommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  ppuunn  ddiiaajjaakk  mmeemmaassuukkii  hhuuttaann  aaddaatt  
MMaannddaallaa..    

HHuuttaann  iittuu  ttaammppaakk  bbeeggiittuu  aassrrii  ddeennggaann  ppeemmaannddaannggaann  yyaanngg  bbeerrnnuuaannssaa  hhiijjaauu..  BBaaggiiaann  
ddeeppaann  ppiinnttuu  mmaassuukk  hhuuttaann  tteerrppaammaappaanngg  dduuaa  bbuuaahh  ppaappaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  kkaayyuu..  
IInnffoorrmmaassii  tteerrsseebbuutt  bbeerriissii  aattuurraann--aattuurraann  ((aawwiikk--aawwiikk))  yyaanngg  hhaarruuss  ddiippaattuuhhii  mmaassyyaarraakkaatt  bbeesseerrttaa  
ssaannkkssiinnyyaa..  PPaappaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  kkeedduuaa  bbeerriissii  tteennttaanngg  ssuummbbeerr  mmaattaa  aaiirr  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  
ddaallaamm  hhuuttaann  aaddaatt  MMaannddaallaa,,  ppeennggoollaahhaann  aaiirr,,  ddaann  ppeenngggguunnaaaann  aaiirr..  SSoorraanngg  ssttaaffff  mmeennjjeellaasskkaann  
kkeeppaaddaa  rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  mmeennggeennaaii  aawwiikk--aawwiikk  hhuuttaann  aaddaatt  tteerrsseebbuutt..  RRoommbboonnggaann  ppuunn  
ttiibbaa  ddii  ddaallaamm  hhuuttaann  yyaanngg  ddiissaammbbuutt  oolleehh  sseejjeenniiss  ddrraammaa  aattaauu  ppeerrttuunnjjuukkaann  cceerriittaa  rraakkyyaatt  tteennttaanngg  
CCuuppaakk  GGeerraannttaanngg..    

KKeerruummuunnaann  sseemmaakkiinn  rraammaaii  ddii  ddaallaamm  hhuuttaann..  SSuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  dduudduukk  bbeerrssiillaa  
((lleesseehhaann))  bbeerrhhaaddaappaann  ddeennggaann  kkeeppaallaa  ddeessaa  bbaayyaann  sseetteellaahh  mmeemmaassuukkii  tteemmppaatt  aaccaarraa,,  ddaann  
mmeennggiikkuuttii  bbeerrllaannggssuunnggnnyyaa  aaccaarraa..  AAccaarraa  ppuunn  ddiimmuullaaii,,  yyaanngg  ddiibbuukkaa  oolleehh  sseeoorraanngg  ppeemmuuddii  
yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  yyaanngg  sseekkaalliigguuss  bbeerrttiinnddaakk  sseebbaaggaaii  MMCC..  SSuuaarraa  tteeppuukk  ttaannggaann  
mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  hhaaddiirr  mmeemmbbuuaatt  ssuuaassaannaa  mmeennjjaaddii  rraammaaii,,  aappaallaaggii  sseetteellaahh  kkeeppaallaa  ddeessaa  bbaayyaann  
mmeenncceerriittaakkaann  sseejjaarraahh  hhuuttaann  aaddaatt  MMaannddaallaa..  AAccaarraa  ddeemmii  aaccaarraa  ppuunn  tteellaahh  sseelleessaaii  sseessuuaaii  ddeennggaann  
uurruuttaannnnyyaa..  AAccaarraa  ddiittuuttuupp  ddeennggaann  ppeennaannaammaann  ppoohhoonn  ddii  hhuuttaann  aaddaatt  mmaannddaallaa..  RRoommbboonnggaann  
DDeeppuuttii  IIIIII  kkeemmuuddiiaann  mmeelliihhaatt  bbeebbeerraappaa  ssuummbbeerr  aaiirr  yyaanngg  aaddaa  ddii  hhuuttaann  aaddaatt  MMaannddaallaa..  SSuuaarraa  
ggeennddaanngg  bbeelleeqq  kkeemmbbaallii  ddiittaabbuuhh  uunnttuukk  mmeemmeerriiaahhkkaann  ddaann  mmeerraammaaiikkaann  ssuuaassaannaa..    
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NNoo..  OObbsseerrvvaassii  ::  1111  

OObbjjeekk  ppeennggaammaattaann  ::  SSuubbjjeekk  22  

WWaakkttuu  ppeennggaammaattaann  ::  0099::4477  WWIITTAA  

TTeemmppaatt    ::  HHuuttaann  aaddaatt  MMaannddaallaa  

HHaarrii  &&  ttaannggggaall  ::  JJuummaatt,,  1155  JJuullii  22001111  

OObbsseerrvveerr  ::  LL..  MMuuhh..  AArriiff  

 
NNoo  IItteemm  

PPeennggaammaattaann  
PPeennccaattaattaann  OObbsseerrvvaassii  SSeettiinngg//RRuuaanngg  IInntteerrpprreettaassii//  

kkooddiinngg  
11..  AAkkttiivviittaass  

ssuubbjjeekk    ddaallaamm  
SSoossiiaall--
KKeemmaassyyaarraakkaa
ttaann  
  

  JJaallaann  mmeennuujjuu  hhuuttaann  mmeerruuppaakkaann  jjaallaann  
ttaannaahh  bbeerrbbaattuu  yyaanngg  mmeennaannjjaakk  

  KKeerruummuunnaann  tteerrlliihhaatt  ddii  jjaallaann  mmaassuukk  
mmeennuujjuu  hhuuttaann  aaddaatt  

  DDii  ssaannaa  tteerrlliihhaatt  bbeebbeerraappaa  ttookkoohh  aaddaatt,,  
aappaarraatt  ddeessaa,,  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt  

  MMeerreekkaa  mmeennuunngggguu  kkeeddaattaannggaann  DDeeppuuttii  
IIIIII  KKeemmeennttrriiaann  LLiinnggkkuunnggaann  HHiidduupp  

  SSuuaarraa  ggeennddaanngg  bbeelleeqq  tteerrddeennggaarr  ddii  
bbaaggiiaann  bbeellaakkaanngg,,  mmeennaarriikk  ppeerrhhaattiiaann  
bbeebbeerraappaa  mmaassyyaarraakkaatt  sseekkiittaarr  uunnttuukk  
mmeelliihhaattnnyyaa  

  DDii  aannttaarraa  kkeerruummuunnaann  iittuu,,  SSuubbjjeekk  
mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  lleennggkkaapp,,    

  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  
lleennggkkaapp,,  kkeerreenngg  ((kkaaiinn  ppaannjjaanngg  yyaanngg  
uujjuunnggnnyyaa  bbeerrbbeennttuukk  rruunncciinngg)),,  ddooddoott  
((kkaaiinn  ppaannjjaanngg  yyaanngg  ddiilliinnggkkiiaarrkkaann  ddii  
aattaass  kkeerreenngg))  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  ddaann  
bbeerrmmoottiiff  ggaarriiss--ggaarriiss,,  bbaajjuu  aaddaatt,,  ddaann  
ssaappuuqq  ((iikkaatt  kkeeppaallaa))  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  

  PPeemmuuddaa  ddaann  ppeemmuuddii  mmeemmaakkaaii  kkaaiinn  
yyaanngg  mmeennuuttuuppii  bbaaggiiaann  ddaaddaa,,  ddaann  
sseebbaaggiiaann  kkaaiinn  iittuu  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  
mmeennuuttuupp  bbaaggiiaann  bbaahhuu  ddaann  ttaannggaann  
sseebbeellaahh  kkiirrii  ((mmeennyyaammppuurr))  

  PPaarraa  ppeemmuuddii  jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  
sseejjeenniiss  ttooppii  ddaarrii  kkaaiinn  yyaanngg  bbeerrwwaarrnnaa--
wwaarrnnii  ddaann  bbeerrbbeennttuukk  ssiilliinnddeerr  yyaanngg  
ddiisseebbuutt  jjoonngg  

  BBeebbeerraappaa  ssttaaffff  ddeessaa  jjuuggaa  
mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  

KKuunnjjuunnggaann  DDeeppuuttii  
IIIIII  KKeemmeennttrriiaann  
LLiinnggkkuunnggaann  HHiidduupp  
((KKLLHH))  ddii  PPaawwaanngg  
MMaannddaallaa  yyaanngg  
mmeennddaappaatt  ppeerriinnggkkaatt  
II  ddaallaamm  lloommbbaa  
iirriiggaassii  ppeerrttaanniiaann  ssee--
NNTTBB  
  
HHuuttaann  aaddaatt  
mmaannddaallaa  
mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  
ssaattuu  hhuuttaann  yyaanngg  
bbeerraaddaa  ddii  bbaawwaahh  
yyuurriiddiikkssii  aaddaatt..  
HHuuttaann  iinnii  
ddiilleennggkkaappii  ddeennggaann  
aawwiikk--aawwiikk  aattaauu  
aattuurraann--aattuurraann  
  
HHuuttaann  mmaannddaallaa  
mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  
ssaattuu  hhuuttaann  aaddaatt  
yyaanngg  tteerrddaappaatt  
bbeebbeerraappaa  mmaattaa  aaiirr..  
AAiirr  tteerrsseebbuutt  
ddiikkeelloollaann  ddaann  
ddiimmaannffaaaattkkaann  
uunnttuukk  iirriiggaassii  
ppeerrttaanniiaann  
  
KKuunnjjuunnggaann  DDeeppuuttii  

  LLooyyaalliittaass  
tteerrhhaaddaapp  
kkeelloommppookk  

  
  

  MMooddeell  
IInntteerraakkssii  
ssoossiiaall  

  
  

  IIddeennttiittaass  
yyaanngg  
ddiittoonnjjoollkkaann  
yyaaiittuu  
IIddeennttiittaass  
KKoolleekkttiiff  

  
  

  KKoonnssttrruukkssii  
cciittrraa  ppoossiittiiff  
iiddeennttiittaass  
ssoossiiaall  
mmeellaalluuii  
hhuukkuumm  aaddaatt  
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  DDuuaa  ppeemmuuddaa  bbeerraaddaa  ddii  ddeeppaann  
mmeemmbbaawwaa  ttoommbbaakk  ddaann  ppeemmuuddii  ddii  
bbaarriissaann  tteennggaahh  mmeemmbbaawwaa  wwaaddaahh  ddaarrii  
kkuunniinnggaann  yyaanngg  bbeerriissii  bbaahhaann--bbaahhaann  
mmeennyyiirriihh  ((kkaappuurr,,  ddaauunn  ssiirriihh,,  ddaann  
ppiinnaanngg))  

  WWaaddaahh  tteerrsseebbuutt  ddiittuuttuuppii  kkaaiinn  yyaanngg  
bbeerrwwaarrnnaa--wwaarrnnii  

  SSuubbjjeekk  dduudduukk  bbeerrssiillaa  ddii  ddeeppaann  bbaarriissaann  
ppeemmuuddaa  ddaann  ppeemmuuddaa  iittuu  bbeerrssaammaa  ddee--
nnggaann  kkeeppaallaa  ddeessaa  mmeennuunngggguu  rroommbboo--
nnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  ddaattaanngg  kkee  llookkaassii  

  DDaarrii  kkeejjaauuhhaann  rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  
ppuunn  tteellaahh  tteerrlliihhaatt,,  mmeerreekkaa  bbeerrjjaallaann  
kkaakkii  mmeenneelluussuurrii  jjaallaann  yyaanngg  mmeennaannjjaakk  
mmeennuujjuu  llookkaassii  ppeennyyaammbbuuttaann    

  SSeetteellaahh  rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  ddaattaanngg  
ddii  llookkaassii,,  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  
wwaaddaahh  tteerrsseebbuutt  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyaammbbuutt  
ddeennggaann  bbaahhaassaa  bbaayyaann  ssaammbbiill  
mmeennyyeerraahhkkaann  bbaahhaann--bbaahhaann  mmeennyyiirriihh,,  
kkeemmuuddiiaann  mmeennggaalluunnggkkaann  sseehheellaaii  
sseelleennddaanngg  

  RRoommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  ppuunn  ddiiaajjaakk  
mmeemmaassuukkii  hhuuttaann  aaddaatt  mmaannddaallaa  

  DDii  ddeeppaann  ppiinnttuu  mmaassuukk  hhuuttaann  
tteerrppaammaappaanngg  dduuaa  bbuuaahh  ppaappaann  
iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  kkaayyuu  

  IInnffoorrmmaassii  tteerrsseebbuutt  bbeerriissii  aattuurraann--aattuurraann  
yyaanngg  hhaarruuss  ddiippaattuuhhii  mmaassyyaarraakkaatt  
bbeesseerrttaa  ssaannkkssiinnyyaa  

  PPaappaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  kkeedduuaa  bbeerriissii  
tteennttaanngg  ssuummbbeerr  mmaattaa  aaiirr  yyaanngg  tteerrddaappaatt  
ddii  ddaallaamm  hhuuttaann  aaddaatt  mmaannddaallaa,,  
ppeennggoollaahhaann  aaiirr,,  ddaann  ppeenngggguunnaaaann  aaiirr  

  SSoorraanngg  ssttaaffff  mmeennjjeellaasskkaann  kkeeppaaddaa  
rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  mmeennggeennaaii  aawwiikk--
aawwiikk  hhuuttaann  aaddaatt  

  RRoommbboonnggaann  ppuunn  ttiibbaa  ddii  ddaallaamm  hhuuttaann  
yyaanngg  ddiissaammbbuutt  oolleehh  sseejjeenniiss  ddrraammaa  aattaauu  
ppeerrttuunnjjuukkaann  cceerriittaa  rraakkyyaatt  tteennttaanngg  
ccuuppaakk  ggrraannttaanngg  

  RRoommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  ppuunn  ddiiaajjaakk  

IIIIII  KKeemmeennttrriiaann  
LLiinnggkkuunnggaann  HHiidduupp  
((KKLLHH))  ddii  PPaawwaanngg  
MMaannddaallaa  uunnttuukk  
mmeenniinnjjaauu  ddaann  
mmeelliihhaatt  sseeccaarraa  
llaannggssuunngg  mmaattaa  aaiirr  
yyaanngg  aaddaa  ddii  hhuuttaann  
MMaannddaallaa..  
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mmeemmaassuukkii  hhuuttaann  aaddaatt  mmaannddaallaa  
  SSuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  dduudduukk  bbeerrssiillaa  

((lleesseehhaann))  ddii  ssaammppiinngg  kkiirrii  kkeeppaallaa  ddeessaa  
bbaayyaann  ddaann  mmeennggiikkuuttii  jjaallaannnnyyaa  aaccaarraa  

  AAccaarraa  ppuunn  ddiimmuullaaii,,  yyaanngg  ddiibbuukkaa  oolleehh  
sseeoorraanngg  ppeemmuuddii  yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  
ppaakkaaiiaann  aaddaatt  

  SSuuaarraa  tteeppuukk  ttaannggaann  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  
hhaaddiirr  mmeemmbbuuaatt  ssuuaassaannaa  mmeennjjaaddii  
rraammaaii,,  aappaallaaggii  sseetteellaahh  kkeeppaallaa  ddeessaa  
bbaayyaann  mmeenncceerriittaakkaann  sseejjaarraahh  hhuuttaann  
aaddaatt  mmaannddaallaa  

  AAccaarraa  ddeemmii  aaccaarraa  ppuunn  tteellaahh  sseelleessaaii  
sseessuuaaii  ddeennggaann  uurruuttaannnnyyaa  

  AAccaarraa  ddiittuuttuupp  ddeennggaann  ppeennaannaammaann  
ppoohhoonn  ddii  hhuuttaann  aaddaatt  mmaannddaallaa  

  SSuubbjjeekk  bbeerrssaammaa  ppeerrwwaakkiillaann  DDeeppuuttii  IIIIII  
bbeerrssaammaa--ssaammaa  mmeennaannaamm  ppoohhoonn    

  SSuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  mmeemmppeerrkkeennaallkkaann  
ddaann  mmeennjjeellaasskkaann  ssaallaahh  ssaattuu  kkeesseenniiaann  
ttrraaddiissiioonnaall  BBaayyaann  CCuuppaakk  GGeerraannttaanngg  
kkeeppaaddaa  WWaakkiill  DDeeppuuttii  IIIIII  

  RRoommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  kkeemmuuddiiaann  
mmeelliihhaatt  bbeebbeerraappaa  ssuummbbeerr  aaiirr  yyaanngg  aaddaa  
ddii  hhuuttaann  aaddaatt  mmaannddaallaa  

  SSuuaarraa  ggeennddaanngg  bbeelleeqq  kkeemmbbaallii  ddiittaabbuuhh  
uunnttuukk  mmeemmeerriiaahhkkaann  ddaann  mmeerraammaaiikkaann  
ssuuaassaannaaSSuubbjjeekk  bbeerrssaammaa  wwaakkiill  DDeeppuuttii  
IIIIII  KKLLHH  kkeemmuuddiiaann  bbeerrssaammaa--ssaammaa  
mmeennaannaamm  ppoohhoonn  uunnttuukk  ppeenngghhiijjaauuaann  
hhuuttaann  

  
HHaassiill  PPeennggaammaattaann  AAkkttiivviittaass  SSuubbjjeekk  

  
SSuuaassaannaa  ddii  jjaallaann  mmeennuujjuu  hhuuttaann  ccuukkuupp  rraammaaii..  HHaarrii  iittuu,,  1155  JJuullii  22001111  ddeessaa  BBaayyaann  

kkeeddaattaannggaann  ttaammuu  ddaarrii  rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  KKeemmeennttrriiaann  LLiinnggkkuunnggaann  HHiidduupp  ((KKLLHH))..  MMeerreekkaa  
iinnggiinn  mmeelliihhaatt  llaannggssuunngg  hhuuttaann  aaddaatt  ––  ddaallaamm  bbaahhaassaa  sseetteemmppaatt  ddiisseebbuutt  ppaawwaanngg  aaddaatt  ––  MMaannddaallaa  
yyaanngg  ddiinnoobbaattkkaann  sseebbaaggaaii  ppeemmeennaanngg  II  lloommbbaa  ppeerrlliinndduunnggaann  mmaattaa  aaiirr  ((ppeerrmmaattaa))  ttiinnggkkaatt  
pprroovviinnssii  NNTTBB..    

JJaallaann  mmeennuujjuu  hhuuttaann  iittuu  sseennddiirrii  bbeerruuppaa  jjaallaann  ttaannaahh  yyaanngg  bbeerrbbaattuu  ddaann  bbeerrddeebbuu..  DDii  ssaannaa  
tteerrlliihhaatt  bbeebbeerraappaa  ttookkoohh  aaddaatt,,  aappaarraatt  ddeessaa,,  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  sseeddaanngg  mmeennuunngggguu  
kkeeddaattaannggaann  rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII..  SSuuaarraa  ggeennddaanngg  bbeelleeqq  tteerrddeennggaarr  ddii  bbaaggiiaann  bbeellaakkaanngg,,  
mmeennaarriikk  ppeerrhhaattiiaann  bbeebbeerraappaa  mmaassyyaarraakkaatt  sseekkiittaarr  uunnttuukk  mmeelliihhaattnnyyaa..  KKeerruummuunnaann  ppuunn  sseemmaakkiinn  
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rraammaaii..  DDii  aannttaarraa  kkeerruummuunnaann  iittuu,,  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  lleennggkkaapp,,  kkeerreenngg  ((kkaaiinn  
ppaannjjaanngg  yyaanngg  uujjuunnggnnyyaa  bbeerrbbeennttuukk  rruunncciinngg))  bbeerrwwaarrnnaa  mmeerraahh  ttuuaa  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  kkaaiinn  kkhhaass  
BBaayyaann,,  ddooddoott  ((kkaaiinn  ppaannjjaanngg  yyaanngg  ddiilliinnggkkiiaarrkkaann  ddii  aattaass  kkeerreenngg))  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  ddaann  bbeerrmmoottiiff  
ggaarriiss--ggaarriiss,,  ddaann  bbaajjuu  aaddaatt  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  sseerrttaa  ssaappuuqq  ((iikkaatt  kkeeppaallaa))  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt..  SSuubbjjeekk  
bbeerrddiirrii  ddii  sseebbeellaahh  kkaannaann  bbaarriissaann  ppeemmuuddaa  ddaann  ppeemmuuddii  yyaanngg  jjuuggaa  bbeerrppaakkaaiiaann  aaddaatt  yyaanngg  
sseeppeerrttiinnyyaa  bbeerrttuuggaass  sseebbaaggaaii  ppeennyyaammbbuutt  ttaammuu..    

PPeemmuuddaa  ddaann  ppeemmuuddii  iittuu  mmeemmaakkaaii  kkaaiinn  yyaanngg  mmeennuuttuuppii  bbaaggiiaann  ddaaddaa,,  ddaann  sseebbaaggiiaann  
kkaaiinn  iittuu  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeennuuttuupp  bbaaggiiaann  bbaahhuu  ddaann  ttaannggaann  sseebbeellaahh  kkiirrii  ((mmeennyyaammppuurr))..  PPaarraa  
ppeemmuuddii  jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  sseejjeenniiss  ttooppii  ddaarrii  kkaaiinn  yyaanngg  bbeerrwwaarrnnaa--wwaarrnnii  ddaann  bbeerrbbeennttuukk  
ssiilliinnddeerr  yyaanngg  ddiisseebbuutt  jjoonngg..  BBeebbeerraappaa  ssttaaffff  ddeessaa  jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt..  DDuuaa  
ppeemmuuddaa  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  ddeeppaann  mmeemmbbaawwaa  ttoommbbaakk  ddaann  ppeemmuuddii  ddii  bbaarriissaann  tteennggaahh  mmeemmbbaawwaa  
wwaaddaahh  ddaarrii  kkuunniinnggaann  yyaanngg  bbeerriissii  bbaahhaann--bbaahhaann  mmeennyyiirriihh  ((kkaappuurr,,  ddaauunn  ssiirriihh,,  ddaann  ppiinnaanngg))..  
WWaaddaahh  tteerrsseebbuutt  ddiittuuttuuppii  kkaaiinn  yyaanngg  bbeerrwwaarrnnaa--wwaarrnnii..    

DDaarrii  kkeejjaauuhhaann  rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  ppuunn  tteellaahh  tteerrlliihhaatt,,  mmeerreekkaa  bbeerrjjaallaann  kkaakkii  
mmeenneelluussuurrii  jjaallaann  yyaanngg  mmeennaannjjaakk  mmeennuujjuu  llookkaassii  ppeennyyaammbbuuttaann..  SSeetteellaahh  rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  
ddaattaanngg  ddii  llookkaassii,,  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  wwaaddaahh  tteerrsseebbuutt  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyaammbbuutt  ddeennggaann  
bbaahhaassaa  bbaayyaann  ssaammbbiill  mmeennyyeerraahhkkaann  bbaahhaann--bbaahhaann  mmeennyyiirriihh,,  kkeemmuuddiiaann  mmeennggaalluunnggkkaann  sseehheellaaii  
sseelleennddaanngg..  MMeennuurruutt  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  ssaayyaa  ppeerroolleehh,,  ttiinnddaakkaann  tteerrsseebbuutt  mmeerruuppaakkaann  aaddaatt  BBaayyaann  
ddaallaamm  ppeennyyaammbbuuttaann  ttaammuu  ppeennttiinngg..  RRoommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  ppuunn  ddiiaajjaakk  mmeemmaassuukkii  hhuuttaann  aaddaatt  
MMaannddaallaa..    

HHuuttaann  iittuu  ttaammppaakk  bbeeggiittuu  aassrrii  ddeennggaann  ppeemmaannddaannggaann  yyaanngg  bbeerrnnuuaannssaa  hhiijjaauu..  BBaaggiiaann  
ddeeppaann  ppiinnttuu  mmaassuukk  hhuuttaann  tteerrppaammaappaanngg  dduuaa  bbuuaahh  ppaappaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  kkaayyuu..  
IInnffoorrmmaassii  tteerrsseebbuutt  bbeerriissii  aattuurraann--aattuurraann  ((aawwiikk--aawwiikk))  yyaanngg  hhaarruuss  ddiippaattuuhhii  mmaassyyaarraakkaatt  bbeesseerrttaa  
ssaannkkssiinnyyaa..  PPaappaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  kkeedduuaa  bbeerriissii  tteennttaanngg  ssuummbbeerr  mmaattaa  aaiirr  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  
ddaallaamm  hhuuttaann  aaddaatt  MMaannddaallaa,,  ppeennggoollaahhaann  aaiirr,,  ddaann  ppeenngggguunnaaaann  aaiirr..  SSoorraanngg  ssttaaffff  mmeennjjeellaasskkaann  
kkeeppaaddaa  rroommbboonnggaann  DDeeppuuttii  IIIIII  mmeennggeennaaii  aawwiikk--aawwiikk  hhuuttaann  aaddaatt  tteerrsseebbuutt..  RRoommbboonnggaann  ppuunn  
ttiibbaa  ddii  ddaallaamm  hhuuttaann  yyaanngg  ddiissaammbbuutt  oolleehh  sseejjeenniiss  ddrraammaa  aattaauu  ppeerrttuunnjjuukkaann  cceerriittaa  rraakkyyaatt  tteennttaanngg  
CCuuppaakk  GGeerraannttaanngg..    

KKeerruummuunnaann  sseemmaakkiinn  rraammaaii  ddii  ddaallaamm  hhuuttaann..  SSuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  dduudduukk  bbeerrssiillaa  
((lleesseehhaann))  bbeerrsseebbeellaahhaann  ddeennggaann  kkeeppaallaa  ddeessaa  bbaayyaann  sseetteellaahh  mmeemmaassuukkii  tteemmppaatt  aaccaarraa,,  ddaann  
mmeennggiikkuuttii  bbeerrllaannggssuunnggnnyyaa  aaccaarraa..  AAccaarraa  ppuunn  ddiimmuullaaii,,  yyaanngg  ddiibbuukkaa  oolleehh  sseeoorraanngg  ppeemmuuddii  
yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  yyaanngg  sseekkaalliigguuss  bbeerrttiinnddaakk  sseebbaaggaaii  MMCC..  SSuuaarraa  tteeppuukk  ttaannggaann  
mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  hhaaddiirr  mmeemmbbuuaatt  ssuuaassaannaa  mmeennjjaaddii  rraammaaii,,  aappaallaaggii  sseetteellaahh  kkeeppaallaa  ddeessaa  bbaayyaann  
mmeenncceerriittaakkaann  sseejjaarraahh  hhuuttaann  aaddaatt  MMaannddaallaa..  AAccaarraa  ddeemmii  aaccaarraa  ppuunn  tteellaahh  sseelleessaaii  sseessuuaaii  ddeennggaann  
uurruuttaannnnyyaa..  AAccaarraa  ddiittuuttuupp  ddeennggaann  ppeennaannaammaann  ppoohhoonn  ddii  hhuuttaann  aaddaatt  mmaannddaallaa..  SSuubbjjeekk  bbeerrssaammaa  
ppeerrwwaakkiillaann  DDeeppuuttii  IIIIII  bbeerrssaammaa--ssaammaa  mmeennaannaamm  ppoohhoonn..  SSuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  mmeemmppeerrkkeennaallkkaann  
ddaann  mmeennjjeellaasskkaann  ssaallaahh  ssaattuu  kkeesseenniiaann  ttrraaddiissiioonnaall  BBaayyaann  CCuuppaakk  GGeerraannttaanngg..  RRoommbboonnggaann  
DDeeppuuttii  IIIIII  kkeemmuuddiiaann  mmeelliihhaatt  bbeebbeerraappaa  ssuummbbeerr  aaiirr  yyaanngg  aaddaa  ddii  hhuuttaann  aaddaatt  MMaannddaallaa..  SSuuaarraa  
ggeennddaanngg  bbeelleeqq  kkeemmbbaallii  ddiittaabbuuhh  uunnttuukk  mmeemmeerriiaahhkkaann  ddaann  mmeerraammaaiikkaann  ssuuaassaannaa..   
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NNoo..  OObbsseerrvvaassii  ::  1122  

OObbjjeekk  ppeennggaammaattaann  ::  UUppaaccaarraa  NNggaajjii  MMaakkaamm  NNggaattuurraanngg  UUllaaqq  KKaayyaa  ((RR  33))  

WWaakkttuu  ppeennggaammaattaann  ::  1155::0000  WWIITTAA  

  HHaarrii  ddaann  ttaannggggaall  ::  JJuummaatt,,    1155  jjuullii  22001111  

TTeemmppaatt    ::  KKoommpplleekk  mmaakkaamm  ddii  MMaassjjiidd  KKuunnoo  

OObbsseerrvveerr  ::  LL..  MMuuhh..  AArriiff  

 

PPeennccaattaattaann  OObbsseerrvvaassii  IInntteerrpprreettaassii//kkooddiinngg  
  UUppaaccaarraa  nnggaajjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa  ddiippeerrssiiaappkkaann  ddii  mmaassiinngg--

mmaassiinngg  kkaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr  ddaann  BBaayyaann  BBaarraatt,,  nnaammuunn  ppuussaattnnyyaa  ddii  
kkaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr  

  UUppaaccaarraa  tteerrsseebbuutt  ddiisseelleennggggaarraakkaann  sseellaammaa  ttiiggaa  hhaarrii  bbeerrttuurruutt--ttuurruutt  
yyaaiittuu  hhaarrii  rraabbuu,,  kkaammiiss,,  ddaann  jjuummaatt  

  PPaaddaa  uuppaaccaarraa  nnggaajjii  mmaakkaamm  jjuuggaa  hhaarruuss  ddiiaaddaakkaann  ppeemmoottoonnggaann  kkeerrbbaauu,,  
ppaaddaa  uuppaaccaarraa  yyaanngg  ddiiiikkuuttii  ppeenneelliittii,,  kkeerrbbaauu  ddiissuummbbaannggkkaann  oolleehh  
mmaassyyaarraakkaatt  sseetteemmppaatt  yyaanngg  ppuunnyyaa  kkaauull  ((hhaajjaatt//nnaazzaarr))  kkaarreennaa  mmeerraassaa  
tteellaahh  ddiibbeerriikkaann  kkeenniikkmmaattaann  bbaaiikk  bbeerruuppaa  sseehhaatt  ddaarrii  ssaakkiitt  yyaanngg  
bbeerrkkeeppaannjjaannggaann  mmaauuppuunn  kkeebbaahhaaggiiaaaann  llaaiinnnnyyaa  

  HHaarrii  ppeerrttaammaa,,  hhaarrii  rraabbuu,,  mmeerruuppaakkaann  pprroosseess  ppeemmbbuuaattaann  ppeenniimmbbuunn  
((mmaakkaannaann  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  kkeettaann  ddaann  kkeellaappaa  yyaanngg  ddiibbaakkaarr))  

  HHaarrii  kkeedduuaa,,  hhaarrii  kkaammiiss,,  aaddaallaahh  pprroosseess  ppeemmbbuuaattaann  jjaajjaannaann  ttrraaddiissiioonnaall  
bbeerruuppaa  ddooddooll  ddaann  bbaannggeett  bbeeaaqq  yyaanngg  jjuuggaa  ddiioollaahh  ddaarrii  kkeettaann    

  HHaarrii  kkaammiiss,,  mmaallaamm  jjuummaatt,,  kkiiaayyii  PPeenngghhuulluu  mmeenngguunnjjuunnggii  mmaakkaamm  rreeaaqq  
uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  rriittuuaall  mmeennggoollaamm  ((mmeenngguussaapp))  

  RRiittuuaall  tteerrsseebbuutt  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  mmeenngguussaapp  sseettiiaapp  bbaattuu  ppeennaannddaa  
ppaaddaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  mmaakkaamm  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  mmaakkaamm  rreeaaqq..  

  RRiittuuaall  tteerrsseebbuutt  ttiiddaakk  bboolleehh  mmeenngggguunnaakkaann  ppeenneerraannggaann  ((llaammppuu))  sseellaaiinn  
jjoojjoorr  jjaarraakk  ((sseejjeenniiss  oobboorr  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  mmiinnyyaakk  ppoohhoonn  jjaarraakk  yyaanngg  
ddiilliilliittkkaann  ppaaddaa  sseebbaattaanngg  kkaayyuu))  

  SSeetteellaahh  mmeellaakkuukkaann  rriittuuaall  mmeennggoollaamm,,  kkiiaayyii  PPeenngghhuulluu  mmeelleettaakkkkaann  
sseemmbbeeqq  ((hhaassiill  kkuunnyyaahhaann  ssiirriihh))  ddaann  aaiiqq  mmeell--mmeell  ddii  ddaallaamm  mmaakkaamm  
rreeaaqq..  

  NNggaajjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa  sseennddiirrii  ddiillaakkssaannaakkaann  ppaaddaa  ssoorree  
hhaarrii  bbeerriikkuuttnnyyaa,,  yyaaiittuu  hhaarrii  jjuummaatt  

  KKaammppuu  bbaayyaann  ttiimmuurr  ssuuddaahh  ddiirraammaaiikkaann  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt  sseetteemmppaatt  
uunnttuukk  mmeellaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  nnggaajjii  mmaakkaamm  

  MMeerreekkaa  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt,,  rraattaa--rraattaa  bbeerrwwaarrnnaa  mmeerraahh  ttuuaa  
ddeennggaann  mmoottiiff  ggaarriiss--ggaarriiss  hhiittaamm  ddaann  kkaaiinn  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  ddeennggaann  
mmoottiiff  ggaarriiss--ggaarriiss  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  

  KKeerruummuunnaann  iittuu  tteerrddiirrii  ddaarrii  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann,,  aannaakk--aannaakk,,  

  RRiittuuaall--rriittuuaall  aaddaatt  tteettaapp  
ddiippeerraattaahhaannkkaann  

  
  
  [[EEkksspprreessii  IIddeennttiittaass  

kkoolleekkttiiff]]  
PPeellaakkssaannaaaann  rriittuuaall  
yyaanngg  ssaarraatt  ddeennggaann  
uunnssuurr--uunnssuurr  
ssiinnkkrreettiiss  

  
  
  PPeesseerrttaa  uuppaaccaarraa  tteerrddiirrii  

ddaarrii  aannaakk--aannaakk,,  
rreemmaajjaa,,  ddeewwaassaa,,  ddaann  
oorraanngg  ttuuaa  
[[ssttrraatteeggii  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  
bbuuddaayyaa  mmeellaalluuii  
rreeggeenneerraassii]]  

  
  
  RRiittuuaall  mmeennjjaaddii  

mmeeddiiaa  uunnttuukk  
mmeennjjaaggaa  KKoohheessiivviittaass  
kkeelloommppookk    

  
  
  KKaarraakktteerriissttiikk  

aanniimmiissmm  
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rreemmaajjaa,,  ddeewwaassaa,,  ddaann  oorraanngg  ttuuaa  
  MMeerreekkaa  ttaammppaakk  bbeerrssiiaapp--ssiiaapp  uunnttuukk  mmeemmuullaaii  uuppaaccaarraa  
  BBeebbeerraappaa  oorraanngg  ttuuaa  ttaammppaakk  ssiibbuukk  ddeennggaann  ppeekkeerrjjaaaannnnyyaa  mmaassiinngg--

mmaassiinngg  
  MMaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  ppuunnyyaa  kkaauull  aattaauu  hhaajjaatt,,  lleennggkkaapp  ddeennggaann  ppaakkaaiiaann  

aaddaatt,,  ddaarrii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg  yyaaiittuu  BBaayyaann  TTiimmuurr,,  BBaayyaann  BBaarraatt,,  
KKaarraannggssaallaahh,,  ddaann  PPeellaawwaannggaann,,  bbeerrbbaarriiss  mmeemmaannjjaanngg  kkee  bbeellaakkaanngg  
mmeennuujjuu  mmaassjjiidd  kkuunnoo  ddaann  kkoommpplleekk  mmaakkaamm  ddiisseekkiittaarrnnyyaa  

  BBaarriissaann  tteerrddeeppaann  mmeemmbbaawwaa  nnaammppaann  kkaayyuu  bbeerriissii  dduuppaa//mmeennyyaann,,  uuaanngg  
bboolloonngg  ddaann  ddaauunn  ppiissaanngg,,  yyaanngg  ddiisseebbuutt  mmaassddooaa  

  IIrriinnggaann  tteerrsseebbuutt  tteerrddiirrii  ddaarrii  ppeerreemmppuuaann,,  llaakkii--llaakkii,,  sseerrttaa  aannaakk--aannaakk  
ddaann  bbeerraannggkkaatt  ddaarrii  kkaammppuu  sseeccaarraa  bbeerrggiilliirraann  mmuullaaii  ddaarrii  BBaayyaann  ttiimmuurr,,  
BBaayyaann  BBaarraatt,,  KKaarraannggssaallaahh,,  ddaann  ppllaawwaannggaann  

  PPaarraa  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  yyaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  KKiiaayyii  PPeenngghhuulluu,,  LLeebbee,,  ddaann  
KKiiaayyii  ssaannttrrii  tteellaahh  mmeennuunngggguu  ddii  ddeeppaann  mmaassjjiidd  kkuunnoo    

  BBeebbeerraappaa  kkeerruummuunnaann  jjuuggaa  ttaammppaakk  iikkuutt  mmeennyyaakkssiikkaann  jjaallaannnnyyaa  pprroosseessii  
uuppaaccaarraa  

  MMeerreekkaa  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  ppuuttiihh  ddaann  ssaappuuqq  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  
  SSeetteellaahh  uuttuussaann  ddaarrii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg  ttiibbaa  ddii  mmaassjjiidd  kkuunnoo,,  yyaanngg  

bbeerrttuuggaass  mmeemmbbaawwaa  mmaassddooaa  mmeenngghhaammppiirrii  ppaarraa  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  
sseemmeennttaarraa  iirriinnggaann  llaaiinnnnnnyyaa  bbeerrkkuummppuull  ddii  ddeeppaann  hhaallaammaann  kkoommpplleekk  
mmaakkaamm  sseessaaiitt,,  ttiittii  mmaass  PPeenngghhuulluu,,  ddaann  mmaakkaamm  ssuukkaaddaannaa  ssaammbbiill  
mmeennuunngggguu  rroommbboonnggaann  llaaiinnnnnnyyaa  

  SSeetteellaahh  uuttuussaann  ddaarrii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg  bbeerrkkuummppuull  bbaarruullaahh  nnggaajjii  
mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa  ddiillaakkssaannaakkaann  

  PPeenngghhuulluu,,  LLeebbee,,  ddaann  kkiiaayyii  ssaannttrrii  bbeerrssaammaa  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  
mmeemmbbaawwaa  mmaassddooaa  bbeerrkkuummppuull  ddii  ddeeppaann  mmaakkaamm  rreeaaqq  

  PPeenngghhuulluu  kkeemmuuddiiaann  mmeemmbbuukkaa  ppiinnttuu  mmaakkaamm  rreeaaqq  yyaanngg  sseebbeelluummnnyyaa  
mmeemmbbaaccaa  ddaann  mmeellaakkuukkaann  ggeerraakkaann  tteerrtteennttuu  sseebbaaggaaii  ttaannddaa  
ppeenngghhoorrmmaattaann  tteerrhhaaddaapp  oorraanngg  yyaanngg  ddiimmaakkaammkkaann  ddii  ssaannaa  

  SSeetteellaahh  PPeenngghhuulluu  bbeerraaddaa  ddii  ddaallaamm  mmaakkaamm  rreeaaqq,,  uuttuussaann  ddaarrii  BBaayyaann  
TTiimmuurr  mmeennyyeerraahhkkaann  mmaassddooaa  kkeeppaaddaa  PPeenngghhuulluu  

  PPeenngghhuulluu  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyaammppaaiikkaann  mmaakkssuudd  ddaann  ttuujjuuaann  kkeeppaaddaa  ppaarraa  
lleelluuhhuurr  ddaann  mmeemmbbaaccaa  ddooaa  ddeennggaann  llooggaatt  kkhhaass  BBaayyaann  

  SSeemmuuaa  oorraanngg  yyaanngg  bbeerrkkuummppuull  ddii  ddeeppaann  mmaakkaamm  rreeaaqq  mmeennggaammiinnii,,  
yyaanngg  jjuuggaa  ddeennggaann  llooggaatt  kkhhaass  BBaayyaann  

  SSeetteellaahh  bbeerrddooaa,,  PPeenngghhuulluu  kkeemmuuddiiaann  mmeennggaammbbiill  sseemmbbeeqq  yyaanngg  
ddiilleettaakkkkaann  ppaaddaa  mmaallaamm  sseebbeelluummnnyyaa  ddaann  mmeennuuttuupp  kkeemmbbaallii  ppiinnttuu  
mmaakkaamm  rreeaaqq  

  PPeenngghhuulluu  ddaann  sseemmuuaa  oorraanngg  yyaanngg  bbeerrkkuummppuull  ddii  ddeeppaann  mmaakkaamm  rreeaaqq  
kkeemmuuddiiaann  bbeerrssaallaamm--ssaallaammaann  ssaammbbiill  mmeenngguuccaapp  ‘‘ssaallaammuuaallaaeekkoomm’’  
kkeemmuuddiiaann  ddiijjaawwaabb  ‘‘wwaallaaeekkoommssaallaamm’’  ddaann  oorraanngg  yyaanngg  bbeerrssaallaammaann  
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bbeerrssaammaa--ssaammaa  mmeenngguuccaapp  ‘‘aallhhuummaassaallii  mmuuhhaammaadd’’  
  SSeetteellaahh  pprroosseessii  ddii  mmaakkaamm  rreeaaqq,,  bbaarruullaahh  ddiillaannjjuuttkkaann  ddeennggaann  mmaakkaamm--

mmaakkaamm  llaaiinnnnyyaa  yyaanngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  LLeebbee  ddaann  kkiiaayyii  
ssaannttrrii  ddeennggaann  pprroosseess  yyaanngg  ssaammaa  

  MMaakkaamm--mmaakkaamm  yyaanngg  ddiibbuukkaa  sseeccaarraa  bbeerrttuurruutt--ttuurruutt  aannttaarraa  llaaiinn  mmaakkaamm  
rreeaaqq,,  mmaakkaamm  BBaayyaann  BBaarraatt,,  MMaassjjiidd  KKuunnoo,,  ddaann  mmaakkaamm  TTiittii  MMaass  
PPeenngghhuulluu  ((mmaakkaamm  LLeebbee  AAnnttaassaallaamm))  

  MMaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  bbeerrkkuummppuull  ddii  ddeeppaann  kkoommpplleekk  mmaakkaamm  llaaiinnnnyyaa  
mmeennuunngggguu  ppaarraa  kkaagguunnggaann  tteerrsseebbuutt    

  SSeetteellaahh  sseemmuuaa  mmaakkaamm  ddiibbuukkaa,,  ppaarraa  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  bbeerrkkuummppuull  
bbeerrssaammaa  ddeennggaann  rroommbboonnggaann  llaaiinnnnyyaa  ddii  kkoommpplleekk  mmaakkaamm  TTiittii  MMaass  
PPeenngghhuulluu  

  SSeettiiaapp  oorraanngg  sseeccaarraa  bbeerrggiilliirraann  kkeemmuuddiiaann  mmeemmbbaassuuhh  mmuukkaa,,  ttaannggaann  
ddaann  kkeeppaallaa  ((sseeppeerrttii  oorraanngg  bbeerrwwuudduu’’))  ddeennggaann  aaiiqq  mmeell--mmeell  yyaanngg  ddii  
ttuuaannggkkaann  oolleehh  PPeenngghhuulluu  

  SSeetteellaahh  sseemmuuaa  sseelleessaaii,,  mmeerreekkaa  ppuunn  bbeerrssaallaammaann  ssaammbbiill  mmeennyyeerraahhkkaann  
sseejjuummllaahh  uuaanngg  kkeeppaaddaa  ppaarraa  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  

  PPaarraa  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  kkeemmuuddiiaann  bbeerrkkuummppuull  ddii  ddeeppaann  mmaassjjiidd  kkuunnoo  
mmeennuunngggguu  rroommbboonnggaann  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  mmaakkaannaann  yyaanngg  bbeerraassaall  ddaarrii  
ddaallaamm  kkaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr  ddaann  BBaayyaann  BBaarraatt  

  IIrriinnggaann  ppeemmbbaawwaa  mmaakkaannaann  jjuuggaa  bbeerrbbaarriiss  mmeemmaannjjaanngg  kkee  bbeellaakkaanngg,,  
bbaarriissaann  yyaanngg  tteerrddeeppaann  mmeemmbbaawwaa  mmaassddooaa  

  SSeellaannjjuuttnnyyaa  aaddaallaahh  ppeemmbbaawwaa  cceerreett  ((tteemmppaatt  aaiirr  mmiinnuumm  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  
ddaarrii  ttaannaahh))  ddaann  ppeemmbbaawwaa  nnaammppaann  ddaarrii  kkaayyuu  ddeennggaann  mmeennaarruuhhnnyyaa  ddii  
kkeeppaallaa  

  NNaammppaann  tteerrsseebbuutt  bbeerriissii  mmaakkaannaann  yyaanngg  ddiioollaahh  ppaaddaa  hhaarrii--hhaarrii  
sseebbeelluummnnyyaa  yyaaiittuu  sseeppiirriinngg  nnaassii,,  dduuaa  mmaannggkkuukk  ddaaggiinngg,,  sseeppiirriinngg  ddooddooll  
ddaann  bbaannggeett  bbeeaaqq,,  sseerrttaa  ppeenniiuummbbuunn  

  SSeemmuuaa  yyaanngg  bbeerrttuuggaass  mmeemmbbaawwaa  mmaakkaannaann  aaddaallaahh  llaakkii--llaakkii  
  PPaakkaaiiaann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  ddooddoott  ddaann  lleeaanngg  yyaanngg  kkeedduuaannyyaa  

ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  ppiinnggggaanngg  ssaammppaaii  bbeettiiss  ddaann  bbeerrtteellaannjjaanngg  ddaaddaa  
  SSeetteellaahh  sseemmuuaa  uuttuussaann  yyaanngg  bbeerrttuuggaass  mmeemmbbaawwaa  mmaakkaannaann  kkee  mmaassjjiidd  

kkuunnoo  ttiibbaa,,  ppaarraa  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  ((PPeenngghhuulluu,,  LLeebbee,,  ddaann  eemmppaatt  kkiiaayyii  
ssaannttrrii))  kkeemmuuddiiaann  bbeerrwwuudduu’’  ddaarrii  aaiirr  yyaanngg  tteellaahh  ddiippeerrssiiaappkkaann  ddii  ddeeppaann  
mmaassjjiidd    

  HHaarrii  sseemmaakkiinn  ssoorree,,  bbaahhkkaann  sseennjjaa  mmuullaaii  tteemmppaakk,,  mmeerreekkaa  kkeemmuuddiiaann  
sseemmbbaahhyyaanngg  ddii  ddaallaamm  mmaassjjiidd  yyaanngg  ddiiiimmaammii  oolleehh  kkiiaayyii  PPeenngghhuulluu  

  SSeelleessaaii  sseemmbbaahhyyaanngg,,  PPeenngghhuulluu  mmeennyyiillaaqq  
((mmeenngguunnddaanngg//mmeemmppeerrssiillaakkaann))  ppaarraa  ppeemmbbaawwaa  mmaakkaannaann  mmaassuukk  

  PPeemmbbaawwaa  mmaakkaannaann  mmaassuukk  ssaattuu  ppeerrssaattuu  yyaanngg  sseebbeelluummnnyyaa  hhaarruuss  
mmeennccuuccii  kkaakkii  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  ddaarrii  wwaaddaahh  aaiirr  yyaanngg  tteellaahh  ddiippeerrssiiaappkkaann  
ddii  ddeeppaann  ppiinnttuu  mmaassjjiidd  
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  PPeenngghhuulluu,,  LLeebbee,,  ddaann  ssaattuu  kkiiaayyii  ssaannttrrii  dduudduukk  sseejjaajjaarr  ddii  bbaawwaahh  mmiimmbbaarr  
mmeenngghhaaddaapp  kkee  ttiimmuurr  

  SSeemmeennttaarraa  ttiiggaa  kkiiaayyii  ssaannttrrii  llaaiinnnnyyaa  bbeerraaddaa  ddii  sseebbeellaahh  sseellaattaann  mmaassjjiidd  
ddeennggaann  ppoossiissii  dduuaa  kkiiaayyii  ssaannttrrii  mmeenngghhaaddaapp  sseellaattaann,,  ddaann  ssaattuu  kkiiaayyii  
ssaannttrrii  mmeenngghhaaddaapp  kkee  uuttaarraa  

  MMaassiinngg--mmaassiinngg  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  mmeennddaappaatt  ssaattuu  nnaammppaann  
  KKaarreennaa  ssuuaassaannaa  ddii  ddaallaamm  mmaassjjiidd  ggeellaapp  ssaallaahh  ssaattuu  uuttuussaann  mmeennyyaallaakkaann  

llaammppuu  jjoojjoorr  jjaarraakk  sseebbaaggaaii  aallaatt  ppeenneerraannggaann  
  PPeenngghhuulluu  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyiillaaqq  uunnttuukk  mmeemmbbuukkaa  ttuuttuupp  nnaammppaann  

tteerrsseebbuutt  ddaann  mmeenniikkmmaattii  hhiiddaannggaann  
  PPeenngghhuulluu  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  mmeennyyiicciippii  bbeebbeerraappaa  bbuuttiirr  nnaassii  sseebbaannyyaakk  

ttiiggaa  kkaallii,,  bbaarruullaahh  sseetteellaahh  iittuu  mmeerreekkaa  mmeenniikkmmaattii  hhiiddaannggaann  yyaanngg  aaddaa    
  PPaarraa  ppeemmbbaawwaa  mmaakkaannaann  bbeerrkkuummppuull  mmeennuunngggguu  ppaarraa  ppeemmiimmppiinn  

aaggaammaa  sseelleessaaii  mmeenniikkmmaattii  hhaaiiddaannggaannnnyyaa  ddii  ddaallaamm  mmaassjjiidd  
  SSeelleessaaii  mmeenniikkmmaattii  hhiiddaannggaannnnyyaa,,  ppaarraa  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  kkeemmuuddiiaann  

mmeennggaammbbiill  ddaauunn  ppiissaanngg  yyaanngg  jjuuggaa  ssuuddaahh  ddiippeerrssiiaappkkaann,,  llaalluu  
mmeelleettaakkkkaann  ppeenniimmbbuunn  ddaann  bbeebbeerraappaa  ddooddooll  ddaann  bbaannggeett  bbeeaaqq  

  KKeemmuuddiiaann  ppeemmbbaawwaa  mmaakkaannaann  mmeennyyaallaammii  sseettiiaapp  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  
ddeennggaann  ccaarraa  bbeerrssaallaammaann  kkhhaass  BBaayyaann  ssaammbbiill  mmeennyyeerraahhkkaann  bbeebbeerraappaa  
uuaanngg  

  SSeetteellaahh  iittuu,,  bbaarruullaahh  ppaarraa  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  bbeerrssaallaammaann  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinn  
  UUppaaccaarraa  sseellaannjjuuttnnyyaa  ddiillaannjjuuttkkaann  ddii  ddaallaamm  kkaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr  
  MMaallaamm  tteellaahh  tteerraassaa  sseemmaakkiinn  llaarruutt,,  bbeebbeerraappaa  oorraanngg  mmaassiihh  bbeerrkkuummppuull  

ddii  ddaallaamm  kkaammppuu  mmeennuunngggguu  aaccaarraa  sseellaannjjuuttnnyyaa  
  UUppaaccaarraa  ddiillaannjjuuttkkaann  ddeennggaann  aaccaarraa  mmaakkaann  bbeerrssaammaa  
  PPaarraa  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  ((kkaagguunnggaann)),,  ppeemmaannggkkuu  BBaayyaann  TTiimmuurr  bbeesseerrttaa  

ppaarraa  uunnddaannggaann  ((yyaanngg  bbeerrjjuummllaahh  sseekkiittaarr  1144  oorraanngg))  dduudduukk  bbeerrssaammaa  ddii  
bbeerruuggaaqq  aagguunngg  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ddaallaamm  kkaammppuu  uunnttuukk  mmaakkaann  bbeerrssaammaa  

  SSeebbeelluumm  aaccaarraa  mmaakkaann  bbeerrssaammaa,,  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  ppuunnyyaa  kkaauull  
mmeenngguuttaarraakkaann  mmaakkssuudd  ddaann  ttuujjuuaannnnyyaa  sseeccaarraa  bbeerrggiilliirraann  ddeennggaann  dduudduukk  
ddii  bbaawwaahh  bbeerruuggaaqq  

  SSeetteellaahh  iittuu,,  PPeenngghhuulluu  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyiillaaqq  uunnttuukk  mmeemmbbuukkaa  ppeennuuttuupp  
mmaakkaannaann  uunnttuukk  mmuullaaii  mmeenniikkmmaattiinnyyaa  

  PPeenngghhuulluu  jjuuggaa  mmeennyyiicciippii  bbeebbeerraappaa  bbuuttiirr  nnaassii  sseebbaannyyaakk  ttiiggaa  kkaallii,,  
bbaarruullaahh  mmeerreekkaa  bboolleehh  mmeenniikkmmaattii  hhiiddaannggaann  yyaanngg  aaddaa    

  SSeetteellaahh  ppaarraa  kkaagguunnggaann  ddaann  uunnddaannggaann  mmaakkaann,,  PPeenngghhuulluu  mmeemmbbaaccaa  
ddooaa  ddeennggaann  llooggaatt  kkhhaass  BBaayyaann,,  bbaarruullaahh  sseetteellaahh  iittuu  mmaassyyaarraakkaatt  llaaiinnnnyyaa  
bboolleehh  mmeenniikkmmaattii  hhiiddaannggaann  yyaanngg  aaddaa  

  AAccaarraa  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  ddiisseelliinnggii  ddeennggaann  mmeemmiinnuumm  mmiinnuummaann  ttrraaddiissiioonnaall  
((bbeerreemm))  
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HHaassiill  PPeennggaammaattaann  UUppaaccaarraa  NNggaajjii  MMaakkaamm  NNggaattuurraanngg  UUllaaqq  KKaayyaa    
 
NNggaajjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  rriittuuaall  aaddaatt  WWeettuu  TTeelluu  yyaanngg  

ddiisseelleennggggaarraakkaann  ppaaddaa  ssaaaatt  mmuussiimm  ppaanneenn  ttiibbaa..  NNggaajjii  mmaakkaamm  sseeccaarraa  ssiimmbboolliiss  mmeerruuppaakkaann  
bbeennttuukk  rraassaa  ssuukkuurr  tteerrhhaaddaapp  hhaassiill  ppaanneenn  yyaanngg  ddiippeerroolleehh,,  bbaaiikk  bbaagguuss  mmaauuppuunn  ttiiddaakk,,  sseerrttaa  
ssuuaattuu  ppeenngghhaarraappaann  aaggaarr  hhaassiill  ppaanneenn  bbeerriikkuuttnnyyaa  lleebbiihh  bbaaiikk  llaaggii..  PPeennyyeelleennggggaarraaaann  uuppaaccaarraa  
nnggaajjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa  ddiippeerrssiiaappkkaann  ddii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg  BBaayyaann  TTiimmuurr,,  
BBaayyaann  BBaarraatt,,  PPllaawwaannggaann,,  ddaann  KKaarraannggssaallaahh,,  nnaammuunn  ppuussaattnnyyaa  ddii  kkaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr..    

UUppaaccaarraa  tteerrsseebbuutt  ddiisseelleennggggaarraakkaann  sseellaammaa  ttiiggaa  hhaarrii  bbeerrttuurruutt--ttuurruutt  mmuullaaii  ddaarrii  hhaarrii  rraabbuu,,  
kkaammiiss,,  ddaann  jjuummaatt..  PPeenneennttuuaann  wwaakkttuu  ppeellaakkssaannaaaann  mmeennggaaccuu  ppaaddaa  ssiisstteemm  ppeennaannggggaallaann  yyaanngg  
ddiimmiilliikkii  sseennddiirrii  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann,,  yyaaiittuu  ttaahhuunn  88  ddiinnaa  ((hhaarrii))  77  bbuullaann  1122..  SSiisstteemm  
ppeennaannggggaallaann  tteerrsseebbuutt  mmeennjjaaddii  ttoollookk  uukkuurr  uunnttuukk  mmeenneennttuukkaann  ddiiwwaassee  aattaauu  hhaarrii  bbaaiikk..  SSeettiiaapp  
ttaahhuunn,,  bbuullaann,,  ddaann  hhaarrii  mmeemmiilliikkii  ‘‘nnaappttuu’’  mmaassiinngg--mmaassiinngg..  NNaappttuu  mmeerruuppaakkaann  kkeetteennttuuaann  bbaakkuu  
jjuummllaahh  aannggkkaa..  SSeettiiaapp  uuppaaccaarraa//rriittuuaall  hhaarruuss  ddiillaakkssaannaakkaann  ppaaddaa  hhaarrii  sseenniinn,,  kkaammiiss,,  aattaauu  jjuummaatt,,  
yyaanngg  ddiiyyaakkiinnii  sseebbaaggaaii  hhaarrii--hhaarrii  yyaanngg  bbaaiikk,,  nnaammuunn  kkaappaann  tteeppaattnnyyaa  uuppaaccaarraa  ddiillaakkssaannaakkaann  
ddiitteennttuukkaann  mmeellaalluuii  nnaappttuu..    

UUppaaccaarraa  nnggaajjii  mmaakkaamm  jjuuggaa  ddiisseerrttaakkaann  ddeennggaann  ppeemmoottoonnggaann  kkeerrbbaauu  ––  kkeettiikkaa  uuppaaccaarraa  
nnggaajjii  mmaakkaamm  yyaanngg  sseemmppaatt  ssaayyaa  iikkuuttii,,  kkeerrbbaauu  ddiissuummbbaannggkkaann  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt  sseetteemmppaatt  yyaanngg  
ppuunnyyaa  kkaauull  ((hhaajjaatt//nnaazzaarr)),,  mmeerreekkaa  aaddaallaahh  wwaarrggaa  yyaanngg  mmeerraassaa  tteellaahh  ddiibbeerriikkaann  kkeenniikkmmaattaann  
bbaaiikk  bbeerruuppaa  sseehhaatt  ddaarrii  ssaakkiitt  yyaanngg  bbeerrkkeeppaannjjaannggaann  mmaauuppuunn  bbeennttuukk  kkeebbaahhaaggiiaaaann  llaaiinnnnyyaa..  
KKeeggiiaattaann  ddiillaakkuukkaann  sseellaammaa  ttiiggaa  hhaarrii  bbeerrttuurruutt--ttuurruutt  ddeennggaann  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  sseettiiaapp  
hhaarriinnyyaa..  HHaarrii  ppeerrttaammaa,,  hhaarrii  rraabbuu,,  mmeerruuppaakkaann  pprroosseess  ppeemmbbuuaattaann  ppeenniimmbbuunn  ((mmaakkaannaann  yyaanngg  
tteerrbbuuaatt  ddaarrii  kkeettaann  ddaann  kkeellaappaa  yyaanngg  ddiibbaakkaarr))..    HHaarrii  kkeedduuaa,,  hhaarrii  kkaammiiss,,  aaddaallaahh  pprroosseess  
ppeemmbbuuaattaann  jjaajjaannaann  ttrraaddiissiioonnaall  bbeerruuppaa  ddooddooll  ddaann  bbaannggeett  bbeeaaqq  yyaanngg  jjuuggaa  ddiioollaahh  ddaarrii  kkeettaann,,  
sseemmeennttaarraa  mmaallaammnnyyaa  ((mmaallaamm  jjuummaatt)),,  kkiiaayyii  PPeenngghhuulluu  mmeenngguunnjjuunnggii  mmaakkaamm  rreeaaqq  uunnttuukk  
mmeellaakkuukkaann  rriittuuaall  mmeennggoossaapp//mmeennggoollaamm  ((mmeenngguussaapp))..  RRiittuuaall  tteerrsseebbuutt  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  
mmeenngguussaapp  ––  sseemmeennttaarraa  rriittuuaallnnyyaa  ddiisseebbuutt  mmeennggoollaamm  ––  sseettiiaapp  bbaattuu  ppeennaannddaa  ppaaddaa  mmaassiinngg--
mmaassiinngg  mmaakkaamm  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  mmaakkaamm  rreeaaqq,,  ddaann  ttiiddaakk  bboolleehh  mmeenngggguunnaakkaann  ppeenneerraannggaann  
((llaammppuu))  sseellaaiinn  jjoojjoorr  jjaarraakk  ((sseejjeenniiss  oobboorr  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  mmiinnyyaakk  ppoohhoonn  jjaarraakk  yyaanngg  
ddiilliilliittkkaann  ppaaddaa  sseebbaattaanngg  kkaayyuu))..  KKiiaayyii  PPeenngghhuulluu  llaalluu  mmeelleettaakkkkaann  sseemmbbeeqq  ((hhaassiill  kkuunnyyaahhaann  
ssiirriihh))  ddaann  aaiiqq  mmeell--mmeell  ddii  ddaallaamm  mmaakkaamm  rreeaaqq  ddeennggaann  ttuujjuuaann  uunnttuukk  mmeennddaappaatt  bbeerrkkaahh  ddaarrii  
ppaarraa  lleelluuhhuurr..    

BBeerrddaassaarrkkaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  ssaayyaa  ppeerroolleehh  ddaarrii  iinnffoorrmmaann,,  rriittuuaall  mmeennggoollaamm  mmeerruuppaakkaann  
ssuuaattuu  bbeennttuukk  ppeenngghhoorrmmaattaann  tteerrhhaaddaapp  ppaarraa  lleelluuhhuurr  sseekkaalliigguuss  mmeemmbbeerriittaahhuukkaann  mmeerreekkaa  bbaahhwwaa  
mmaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann  sseeddaanngg  mmeennggaaddaakkaann  uuppaaccaarraa  NNggaajjii  MMaakkaamm  NNggaattuurraanngg  UUllaaqq  KKaayyaa..  
LLeelluuhhuurr  ddiiyyaakkiinnii  bbiissaa  mmeennyyaammppaaiikkaann  ddooaa  kkeeppaaddaa  YYaanngg  MMaahhaa  KKuuaassaa  ddaann  mmeemmbbeerriikkaann  
bbeerrkkaahh  bbaaggii  mmeerreekkaa  yyaanngg  mmaassiihh  hhiidduupp..  SSeeccaarraa  hhaarrffiiaahh  kkeeggiiaattaann  mmeennggoossaapp  aattaauu  mmeennggoollaamm  
mmeemmiilliikkii  aarrttii  yyaanngg  ssaammaa  yyaaiittuu  mmeenngguussaapp,,  nnaammuunn  iissttiillaahh  mmeennggoollaamm  bbeerrssiiffaatt  lleebbiihh  hhaalluuss  ddaann  
hhaannyyaa  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmaakkaamm--mmaakkaamm  yyaanngg  ddiiaannggggaapp  ppaalliinngg  ssaakkrraall  sseeppeerrttii  mmaakkaamm  rreeaaqq..   

NNggaajjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa  sseennddiirrii  ddiillaakkssaannaakkaann  ppaaddaa  ssoorree  hhaarrii  bbeerriikkuuttnnyyaa,,  
yyaaiittuu  hhaarrii  jjuummaatt..  MMaassyyaarraakkaatt  tteellaahh  bbeerrkkuummppuull  ddii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  kkaammppuu  tteerruuttaammaa  kkaammppuu  
BBaayyaann  TTiimmuurr  ddaann  bbeerrssiiaapp--ssiiaapp  uunnttuukk  mmeemmuullaaii  aaccaarraa..  MMeerreekkaa  yyaanngg  ppuunnyyaa  kkaauull,,  lleennggkkaapp  
ddeennggaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt,,  ddaarrii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg  yyaaiittuu  BBaayyaann  TTiimmuurr,,  BBaayyaann  BBaarraatt,,  
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KKaarraannggssaallaahh,,  ddaann  PPeellaawwaannggaann,,  bbeerrbbaarriiss  mmeemmaannjjaanngg  kkee  bbeellaakkaanngg  mmeennuujjuu  mmaassjjiidd  kkuunnoo  ddaann  
kkoommpplleekk  mmaakkaamm  ddiisseekkiittaarrnnyyaa..  BBaarriissaann  tteerrddeeppaann  mmeemmbbaawwaa  nnaammppaann  kkaayyuu  bbeerriissii  
dduuppaa//mmeennyyaann,,  uuaanngg  bboolloonngg//kkeeppeenngg  ssuussuukk  ddaann  ddaauunn  ppiissaanngg,,  yyaanngg  ddiisseebbuutt  ‘‘mmaass  ddooaa’’..  IIrriinnggaann  
yyaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  ppeerreemmppuuaann,,  llaakkii--llaakkii,,  sseerrttaa  aannaakk--aannaakk  tteerrsseebbuutt  bbeerraannggkkaatt  ddaarrii  kkaammppuu  sseeccaarraa  
bbeerrggiilliirraann  mmuullaaii  ddaarrii  BBaayyaann  ttiimmuurr,,  BBaayyaann  BBaarraatt,,  KKaarraannggssaallaahh,,  ddaann  ppllaawwaannggaann..  PPaarraa  
ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  yyaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  KKiiaayyii  PPeenngghhuulluu,,  LLeebbee,,  ddaann  KKiiaayyii  ssaannttrrii  tteellaahh  mmeennuunngggguu  
ddii  ddeeppaann  mmaassjjiidd  kkuunnoo..    

PPaarraa  kkiiaayyii  KKaagguunnggaann  tteellaahh  mmeennuunngggguu  ddii  ddeeppaann  mmaassjjiidd  kkuunnoo..  SSeetteellaahh  uuttuussaann  ddaarrii  
mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg  ttiibbaa  ddii  mmaassjjiidd  kkuunnoo,,  yyaanngg  bbeerrttuuggaass  mmeemmbbaawwaa  mmaassddooaa  mmeenngghhaammppiirrii  
ppaarraa  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa,,  sseemmeennttaarraa  iirriinnggaann  llaaiinnnnnnyyaa  bbeerrkkuummppuull  ddii  ddeeppaann  hhaallaammaann  kkoommpplleekk  
mmaakkaamm  SSeessaaiitt,,  TTiittii  MMaass  PPeenngghhuulluu,,  ddaann  mmaakkaamm  SSuukkaaddaannaa  uunnttuukk  mmeellaakkssaannaakkaann  nnggaajjii  mmaakkaamm  
nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa..    

PPeenngghhuulluu,,  LLeebbee,,  ddaann  kkiiaayyii  ssaannttrrii  bbeerrssaammaa  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  mmaassddooaa  
kkeemmuuddiiaann  bbeerrkkuummppuull  ddii  ddeeppaann  mmaakkaamm  rreeaaqq..  PPeenngghhuulluu  mmeemmbbuukkaa  ppiinnttuu  mmaakkaamm  rreeaaqq,,  yyaanngg  
sseebbeelluummnnyyaa  mmeemmbbaaccaa  sseessuuaattuu  ddaann  mmeellaakkuukkaann  ggeerraakkaann--ggeerraakkaann  tteerrtteennttuu  yyaanngg  ttaammppaakknnyyaa  
sseebbaaggaaii  ttaannddaa  uunnttuukk  mmeemmiinnttaa  iijjiinn  mmaassuukk  ddaann  ppeenngghhoorrmmaattaann  kkeeppaaddaa  ppaarraa  lleelluuhhuurr..  UUttuussaann  
ddaarrii  BBaayyaann  TTiimmuurr  mmeennyyeerraahhkkaann  mmaassddooaa  kkeeppaaddaa  PPeenngghhuulluu  sseetteellaahh  bbeerraaddaa  ddaallaamm  mmaakkaamm  
rreeaaqq..  PPeenngghhuulluu  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyaammppaaiikkaann  mmaakkssuudd  ddaann  ttuujjuuaann  kkeeppaaddaa  ppaarraa  lleelluuhhuurr  bbaahhwwaa  
mmaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann  aakkaann  mmeennggaaddaakkaann  uuppaaccaarraa  nnggaajjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa  aattaass  hhaassiill  
ppaanneenn  yyaanngg  ddiippeerroolleehh,,  ddaann  mmeemmbbaaccaa  ddooaa  ddeennggaann  llooggaatt  kkhhaass  BBaayyaann  yyaanngg  ddiiaammiinnii  oolleehh  
sseemmuuaa  oorraanngg  yyaanngg  mmeennuunngggguu  ddii  ddiilluuaarr  mmaakkaamm  rreeaaqq,,  jjuuggaa  ddeennggaann  llooggaatt  kkhhaass  BBaayyaann..  
PPeenngghhuulluu  mmeennggaammbbiill  sseemmbbeeqq  ddaann  mmeennuuttuupp  kkeemmbbaallii  ppiinnttuu  mmaakkaamm  rreeaaqq..  PPeenngghhuulluu  ddaann  
sseemmuuaa  oorraanngg  yyaanngg  bbeerrkkuummppuull  ddii  ddeeppaann  mmaakkaamm  rreeaaqq  kkeemmuuddiiaann  bbeerrssaallaamm--ssaallaammaann  ssaammbbiill  
mmeenngguuccaapp  ‘‘ssaallaammuuaallaaeekkoomm’’  kkeemmuuddiiaann  ddiijjaawwaabb  ‘‘wwaallaaeekkoommssaallaamm’’  ddaann  oorraanngg  yyaanngg  
bbeerrssaallaammaann  ––  ttaannppaa  mmeelleeppaass  jjaabbaattaann  ttaannggaann  ––  bbeerrssaammaa--ssaammaa  mmeenngguuccaapp  ‘‘aallhhuummaassaallii  
mmuuhhaammaadd’’..    

PPrroosseessii  ddii  mmaakkaamm  rreeaaqq  hhaarruuss  ddiiddaahhuulluukkaann  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  kkaarreennaa  mmaakkaamm  rreeaaqq  
mmeerruuppaakkaann  mmaakkaamm  yyaanngg  ppaalliinngg  ssaakkrraall,,  bbaarruullaahh  ddiillaannjjuuttkkaann  ddeennggaann  mmaakkaamm--mmaakkaamm  llaaiinnnnyyaa  
yyaanngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  LLeebbee  ddaann  kkiiaayyii  ssaannttrrii  ddeennggaann  pprroosseess  yyaanngg  ssaammaa..  
MMaakkaamm--mmaakkaamm  yyaanngg  ddiibbuukkaa  sseeccaarraa  bbeerrttuurruutt--ttuurruutt  aannttaarraa  llaaiinn  mmaakkaamm  rreeaaqq,,  mmaakkaamm  BBaayyaann  
BBaarraatt  ((BBaatt  OOrroonngg)),,  MMaassjjiidd  KKuunnoo,,  ddaann  mmaakkaamm  TTiittii  MMaass  PPeenngghhuulluu  ((mmaakkaamm  LLeebbee  AAnnttaassaallaamm))..    

PPaarraa  KKaagguunnggaann  kkeemmuuddiiaann  bbeerrkkuummppuull  bbeerrssaammaa  ddeennggaann  rroommbboonnggaann  llaaiinnnnyyaa  ddii  kkoommpplleekk  
mmaakkaamm  TTiittii  MMaass  PPeenngghhuulluu  sseetteellaahh  mmeerreekkaa  mmaassuukk  ddaann  mmeemmbbaaccaa  ddooaa  ddiisseettiiaapp  mmaakkaamm..  SSeettiiaapp  
oorraanngg  sseeccaarraa  bbeerrggiilliirraann  kkeemmuuddiiaann  mmeemmbbaassuuhh  mmuukkaa,,  ttaannggaann  ddaann  kkeeppaallaa  ((sseeppeerrttii  oorraanngg  
bbeerrwwuudduu’’))  ––  ddiisseebbuutt  ‘‘mmaannddii  bbaawwaa  ggaaddiinngg’’  ––  ddeennggaann  aaiiqq  mmeell--mmeell  yyaanngg  ddii  ttuuaannggkkaann  oolleehh  
PPeenngghhuulluu  kkeemmuuddiiaann  bbeerrssaallaammaann  ssaammbbiill  mmeennyyeerraahhkkaann  sseejjuummllaahh  uuaanngg  kkeeppaaddaa  ppaarraa  ppeemmiimmppiinn  
aaggaammaa..  RRiittuuaall  tteerrsseebbuutt  ddiillaakkuukkaann  uunnttuukk  mmeennddaappaatt  bbeerrkkaahh  ddaarrii  ppaarraa  lleelluuhhuurr  ((mmiissaallnnyyaa  aaggaarr  
ssaakkiittnnyyaa  ttiiddaakk  kkaammbbuuhh,,  aannaakk  ddiibbeerrii  kkeemmuuddaahhaann  ddaallaamm  bbeellaajjaarr  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa))  ddaann  
sseebbaaggaaii  rraassaa  ssuukkuurr  aattaass  kkeebbaahhaaggiiaaaann  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ddaarrii  ppeennddeerriittaaaann  sseebbeelluummnnyyaa..  

PPaarraa  KKaagguunnggaann  kkeemmuuddiiaann  bbeerrkkuummppuull  ddii  ddeeppaann  mmaassjjiidd  kkuunnoo  mmeennuunngggguu  rroommbboonnggaann  
yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  mmaakkaannaann  yyaanngg  bbeerraassaall  ddaarrii  ddaallaamm  kkaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr  ddaann  BBaayyaann  BBaarraatt..  
IIrriinnggaann  ppeemmbbaawwaa  mmaakkaannaann  aaddaallaahh  ppaarraa  ppeemmuuddaa  ddaann  oorraanngg  ttuuaa  yyaanngg  jjuuggaa  bbeerrbbaarriiss  
mmeemmaannjjaanngg  kkee  bbeellaakkaanngg..  BBaarriissaann  tteerrddeeppaann  mmeemmbbaawwaa  mmaassddooaa  yyaanngg  sseellaannjjuuttnnyyaa  ddiiiikkuuttii  oolleehh  
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ppeemmbbaawwaa  cceerreett  ((tteemmppaatt  aaiirr  mmiinnuumm  yyaanngg  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  ttaannaahh))  ddaann  ppeemmbbaawwaa  nnaammppaann  ddaarrii  kkaayyuu  
yyaanngg  wwaarrnnaannyyaa  ssuuddaahh  mmeenngghhiittaamm  ddeennggaann  mmeennaarruuhhnnyyaa  ddii  kkeeppaallaa..  NNaammppaann  tteerrsseebbuutt  bbeerriissii  
mmaakkaannaann  yyaanngg  ddiioollaahh  ppaaddaa  hhaarrii--hhaarrii  sseebbeelluummnnyyaa  yyaaiittuu  sseeppiirriinngg  nnaassii,,  dduuaa  mmaannggkkuukk  ddaaggiinngg,,  
sseeppiirriinngg  ddooddooll  ddaann  bbaannggeett  bbeeaaqq,,  sseerrttaa  ppeenniiuummbbuunn..  MMaakkaannaann  yyaanngg  ddiitteemmppaattkkaann  ddaallaamm  
nnaammppaann  kkaayyuu  iittuu  ddiisseebbuutt  sseebbaaggaaii  ‘‘dduullaanngg  aattaauu  ssaammppaakk’’..  PPaakkaaiiaann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  
kkeerreenngg  ddaann  lleeaanngg  yyaanngg  kkeedduuaannyyaa  ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  ppiinnggggaanngg  ssaammppaaii  bbeettiiss  ddaann  bbeerrtteellaannjjaanngg  
ddaaddaa..  PPaakkaaiiaann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  mmeennaannddaakkaann  bbaahhwwaa  mmeerreekkaa  yyaanngg  bbeerrttuuggaass  mmeennggaannttaarr  
mmaakkaannaann  aaddaallaahh  jjaajjaarr  kkaarraanngg  ((nnoonn--aarriissttookkrraatt)),,  ddeennggaann  ddeemmiikkiiaann,,  sseeccaarraa  ssiimmbboolliikk  ddaarrii  
mmooddeell  ppeenngggguunnaaaann  ppaakkaaiiaann  mmeennuunnjjuukkkkaann  ssttrraattaa  ssoossiiaall  yyaanngg  aaddaa  ddii  BBaayyaann..    

HHaarrii  tteellaahh  sseemmaakkiinn  ssoorree  sseeiirriinngg  ddeennggaann  ttiibbaannyyaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  uuttuussaann  yyaanngg  bbeerrttuuggaass  
mmeemmbbaawwaa  dduullaanngg  ddii  mmaassjjiidd  kkuunnoo..  PPaarraa  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  ((PPeenngghhuulluu,,  LLeebbee,,  ddaann  eemmppaatt  kkiiaayyii  
ssaannttrrii))  kkeemmuuddiiaann  bbeerrwwuudduu’’  ddaarrii  bbeejjaannaa  ttaannaahh  lliiaatt  yyaanngg  tteellaahh  ddiippeerrssiiaappkkaann  ddii  ddeeppaann  ppiinnttuu  
mmaassjjiidd..  MMeerreekkaa  kkeemmuuddiiaann  sseemmbbaahhyyaanngg  lloohhoorr  ((ddzzuuhhuurr))  ––  ppaaddaa  ssaaaatt  iittuu  wwaakkttuu  ddzzuuhhuurr  tteellaahh  
hhaabbiiss  ddaann  sseebbeennaarrnnyyaa  mmeemmaassuukkii  ppeerrtteennggaahhaann  wwaakkttuu  aassaarr  ––  ddii  ddaallaamm  mmaassjjiidd  yyaanngg  ddiiiimmaammii  
oolleehh  PPeenngghhuulluu..  SSaayyaa  bbeerrssaammaa  ppeemmbbaawwaa  dduullaanngg  mmeennuunngggguu  ddii  lluuaarr  mmaassjjiidd..  PPeenngghhuulluu  
kkeemmuuddiiaann  mmeennyyiillaaqq  ((mmeenngguunnddaanngg//mmeemmppeerrssiillaakkaann))  ppaarraa  ppeemmbbaawwaa  dduullaanngg  mmaassuukk  kkee  ddaallaamm  
mmaassjjiidd  yyaanngg  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  hhaarruuss  mmeennccuuccii  kkaakkii  ddaarrii  wwaaddaahh  aaiirr  yyaanngg  tteellaahh  ddiippeerrssiiaappkkaann..  
SSaayyaa  jjuuggaa  hhaarruuss  mmeennccuuccii  kkaakkii  sseebbeelluumm  mmeemmaassuukkii  mmaassjjiidd..  PPeenngghhuulluu,,  LLeebbee,,  ddaann  ssaattuu  kkiiaayyii  
ssaannttrrii  dduudduukk  sseejjaajjaarr  ddii  bbaawwaahh  mmiimmbbaarr  mmeenngghhaaddaapp  kkee  ttiimmuurr,,  sseemmeennttaarraa  ttiiggaa  kkiiaayyii  ssaannttrrii  
llaaiinnnnyyaa  bbeerraaddaa  ddii  sseebbeellaahh  sseellaattaann  mmaassjjiidd  ddeennggaann  ppoossiissii  dduuaa  kkiiaayyii  ssaannttrrii  mmeenngghhaaddaapp  sseellaattaann,,  
ddaann  ssaattuu  kkiiaayyii  ssaannttrrii  mmeenngghhaaddaapp  kkee  uuttaarraa..  SSaallaahh  ssaattuu  uuttuussaann  mmeennyyaallaakkaann  llaammppuu  jjoojjoorr  jjaarraakk  
sseebbaaggaaii  aallaatt  ppeenneerraannggaann  kkaarreennaa  mmaallaamm  tteellaahh  bbeerraannjjaakk  nnaaiikk  yyaanngg  mmeemmbbuuaatt  ssuuaassaannaa  ddii  ddaallaamm  
mmaassjjiidd  ggeellaapp  gguulliittaa..    

PPeenngghhuulluu  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  mmeennyyiicciippii  bbeebbeerraappaa  bbuuttiirr  nnaassii  sseebbaannyyaakk  ttiiggaa  kkaallii,,  bbaarruullaahh  
sseetteellaahh  iittuu  mmeerreekkaa  mmeenniikkmmaattii  hhiiddaannggaann  yyaanngg  aaddaa,,  sseetteellaahh  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  ddiippeessiillaaqq  
PPeenngghhuulluu..  MMeennuurruutt  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  ssaayyaa  tteerriimmaa,,  ttiinnddaakkaann  mmeenncciicciippii  mmaakkaannaann  bbeerrttuujjuuaann  
uunnttuukk  mmeemmppeerrssiillaahhkkaann  aarrwwaahh  ppaarraa  lleelluuhhuurr  mmeenniikkmmaattii  hhiiddaannggaann  sseebbaaggaaii  hhaassiill  ttaannaahh  yyaanngg  
mmeerreekkaa  kkeelloollaa,,  yyaanngg  bbiiaassaannyyaa  ddiiwwaarriisskkaann  oolleehh  oorraanngg  ttuuaa..  PPaarraa  lleelluuhhuurr  ddiiyyaakkiinnii  tteellaahh  
mmeemmbbeerriikkaann  bbeerrkkaahh  sseehhiinnggggaa  ddiiaajjaakk  uunnttuukk  iikkuutt  mmeenniikkmmaattii  hhaassiill  ppeerrttaanniiaann..  PPaarraa  ppeemmbbaawwaa  
mmaakkaannaann  mmeennuunngggguu  ppaarraa  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  sseelleessaaii  mmeenniikkmmaattii  hhaaiiddaannggaannnnyyaa  ddii  ddaallaamm  
mmaassjjiidd,,  yyaanngg  kkeemmuuddiiaann  mmeennggaammbbiill  ddaauunn  ppiissaanngg  yyaanngg  jjuuggaa  ssuuddaahh  ddiippeerrssiiaappkkaann,,  llaalluu  
mmeelleettaakkkkaann  ppeenniimmbbuunn  ddaann  bbeebbeerraappaa  ddooddooll  ddaann  bbaannggeett  bbeeaaqq  uunnttuukk  ddiibbaawwaa  ppuullaanngg..  SSeetteellaahh  
aaccaarraa  mmaakkaann  bbeerrssaammaa,,  ppaarraa  ppeemmbbaawwaa  mmaakkaannaann  mmeennyyaallaammii  sseettiiaapp  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  ddeennggaann  
ccaarraa  bbeerrssaallaammaann  kkhhaass  BBaayyaann  ssaammbbiill  mmeennyyeerraahhkkaann  bbeebbeerraappaa  uuaanngg  kkeerrttaass,,  bbaarruullaahh  ppaarraa  
ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  bbeerrssaallaammaann  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinn..    

SSaayyaa  kkeemmbbaallii  kkee  ddaallaamm  kkaammppuu  ddaann  mmeennuunngggguu  aaccaarraa  sseellaannjjuuttnnyyaa  bbeerrssaammaa  wwaarrggaa  ddii  
ssaannaa..  WWaakkttuu  tteellaahh  mmeennuunnjjuukkkkaann  ppuukkuull  2211::3311  kkeettiikkaa  uuppaaccaarraa  ddiillaannjjuuttkkaann  ddeennggaann  aaccaarraa  
mmaakkaann  bbeerrssaammaa  ddii  ddaallaamm  kkaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr..  PPeemmaannggkkuu  aaddaatt  bbaayyaann  aagguunngg,,  ppaarraa  
ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  ((kkaagguunnggaann))  bbeesseerrttaa  ppaarraa  uunnddaannggaann  ((yyaanngg  bbeerrjjuummllaahh  sseekkiittaarr  1144  oorraanngg))  
dduudduukk  bbeerrssaammaa  ddii  bbeerruuggaaqq  aagguunngg  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ddaallaamm  kkaammppuu  uunnttuukk  mmaakkaann  bbeerrssaammaa..  
SSeebbeelluumm  aaccaarraa  mmaakkaann  bbeerrssaammaa,,  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  ppuunnyyaa  kkaauull  mmeenngguuttaarraakkaann  mmaakkssuudd  ddaann  
ttuujjuuaannnnyyaa  sseerrttaa  uuccaappaann  ssuukkuurr  kkeeppaaddaa  YYaanngg  MMaahhaa  KKuuaassaa  sseeccaarraa  bbeerrggiilliirraann  ddeennggaann  dduudduukk  ddii  
bbaawwaahh  bbeerruuggaaqq..  MMeerreekkaa  mmeenngguuttaarraakkaannnnyyaa  mmeenngggguunnaakkaann  bbaahhaassaa  BBaayyaann..  PPeenngghhuulluu  kkeemmbbaallii  
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mmeennyyiillaaqq  ppaarraa  uunnddaannggaann  uunnttuukk  mmeemmbbuukkaa  ppeennuuttuupp  mmaakkaannaann  ddaann  mmeenniikkmmaattiinnyyaa..  PPeenngghhuulluu  
jjuuggaa  mmeennyyiicciippii  bbeebbeerraappaa  bbuuttiirr  nnaassii  sseebbaannyyaakk  ttiiggaa  kkaallii  ssaammbbiill  sseeccaarraa  bbeerrttuurruutt--ttuurruutt  
mmeenngguuccaappkkaann  ‘‘bbaaggiinnddaa  AAllllaahh,,bbaaggiinnddaa  mmaallaaeekkaatt,,ddaann  bbaaggiinnddaa  RRaassuull’’  ppaaddaa  ssuuaappaann  ppeerrttaammaa,,  
kkeedduuaa,,  ddaann  kkeettiiggaa,,  ddiittaammbbaahh  ddeennggaann  ssuuaappaann  kkeeeemmppaatt  ddeennggaann  mmeenngguuccaappkkaann  ’’bbaaggiinnddaa  
AAddaamm’’..  BBaarruullaahh  sseetteellaahh  iittuu,,  mmeerreekkaa  bboolleehh  mmeenniikkmmaattii  hhiiddaannggaann  yyaanngg  aaddaa..  MMeerreekkaa  ttaammppaakk  
mmeenniikkmmaattii  mmaakkaannaann  ddeennggaann  llaahhaapp..  TTaammppaakk  bbeebbeerraappaa  wwaarrggaa  yyaanngg  sseeppeerrttiinnyyaa  bbeerrttuuggaass  
mmeenngghhiiddaannggkkaann  mmaakkaannaann  mmeennuunngggguu  ddii  sseekkiittaarr  bbeerruuggaaqq  ddaann  mmeelliihhaatt  aappaakkaahh  mmaakkaannaann  yyaanngg  
ddiihhiiddaannggkkaann  iittuu  ccuukkuupp..  JJiikkaa  mmaakkaannaann  ttaammppaakk  kkuurraanngg  mmeerreekkaa  sseeggeerraa  mmeennggiissiinnyyaa  llaaggii..  

SSeetteellaahh  ppaarraa  kkaagguunnggaann  ddaann  uunnddaannggaann  mmaakkaann,,  PPeenngghhuulluu  mmeemmbbaaccaa  ddooaa  ddeennggaann  llooggaatt  
kkhhaass  BBaayyaann  yyaanngg  ddiiaammnniinnii  oolleehh  sseemmuuaa  oorraanngg  yyaanngg  dduudduukk  ddii  bbeerruuggaaqq..  SSaayyaa  ttiiddaakk  
mmeennddeennggaarr  ddeennggaann  jjeellaass  ddooaa  aappaa  yyaanngg  ddiibbaaccaa..  MMeerreekkaa  kkeemmuuddiiaann  bbeerrssaallaamm--ssaallaammaann  
sseekkaalliigguuss  mmeennaannddaakkaann  bbaahhwwaa  uuppaaccaarraa  nnggaajjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa  tteellaahh  sseelleessaaii  
ddiillaakkssaannaakkaann..  AAccaarraa  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  ddiisseelliinnggii  ddeennggaann  mmeemmiinnuumm  mmiinnuummaann  ttrraaddiissiioonnaall  yyaanngg  
ddiisseebbuutt  ‘‘bbeerreemm’’,,  sseejjeenniiss  mmiinnuummaann  bbeerraallkkoohhooll  yyaanngg  mmeemmaabbuukkkkaann..   
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NNoo..  OObbsseerrvvaassii  ::  1133  

OObbjjeekk  ppeennggaammaattaann  ::  SSuubbjjeekk  11  

WWaakkttuu  PPeennggaammaattaann  ::  1155::1100  WWIITTAA  

TTeemmppaatt    ::  KKaammppuu  BBaayyaann  TTiimmuurr  

HHaarrii  &&  ttaannggggaall  ::  JJuummaatt,,  1155  JJuullii  22001111  

OObbsseerrvveerr  ::  LL..  MMuuhh..  AArriiff  

 
 
NNoo  IItteemm  

PPeennggaammaattaann  
PPeennccaattaattaann  OObbsseerrvvaassii  SSeettiinngg//RRuuaanngg  IInntteerrpprreettaassii//  

kkooddiinngg  
11..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AAkkttiivviittaass  ssuubbjjeekk    
ddaallaamm  SSoossiiaall--
KKeemmaassyyaarraakkaattaann  
  

  KKaammppuu  bbaayyaann  ttiimmuurr  tteellaahh  
ddiirraammaaiikkaann  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt  
sseetteemmppaatt  uunnttuukk  mmeellaakkssaannaakkaann  
uuppaaccaarraa  nnggaajjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  
uullaaqq  kkaayyaa  

  MMeerreekkaa  ttaammppaakk  ssiibbuukk  
mmeemmppeerrssiiaappkkaann  uuppaaccaarraa  ddaann  
bbaahhaann--bbaahhaann  yyaanngg  ddiibbuuttuuhhkkaann    

  SSeettiiaapp  oorraanngg  ttaammppaakk  mmeennggeerrjjaakkaann  
ttuuggaassnnyyaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  

  BBeebbeerraappaa  oorraanngg  ttaammppaakk  dduudduukk  
ddiiaattaass  bbeerruuggaaqq  ssaammbbiill  mmeennggoobbrrooll  

  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  
aaddaatt,,  kkeerreenngg  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt  
bbeerrmmoottiiff  bbaattiikk,,  ddooddoott  bbeerrwwaarrnnaa  
hhiittaamm,,  ddaann  ssaappuuqq  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt  

  SSeegguummppaall  tteemmbbaakkaauu  tteerrsseelliipp  ddii  
aannttaarraa  kkeedduuaa  bbiibbiirrnnyyaa  

  SSuubbjjeekk  ttaammppaakk  hhiilliirr  mmuuddiikk  ddii  
ddaallaamm  kkaammppuu  bbaayyaann  ttiimmuurr  

  SSuubbjjeekk  ttaammppaakk  ssiibbuukk  uunnttuukk  
mmeemmppeerrssiiaappkkaann  kkeeppeerrlluuaann  uuppaa--
ccaarraa  nnggaajjii  mmaakkaamm    

  SSuubbjjeekk  mmeenngghhaammppiirrii  ssaayyaa  ddaann  
mmeemmbbeerriittaahhuukkaann  bbaahhwwaa  kkeettiikkaa  
pprroosseess  uuppaaccaarraa  nnaannttii  ssaayyaa  
ddiippeerrbboolleehhkkaann  mmeemmaassuukkii  mmaassjjiidd  

  UUppaaccaarraa  ppuunn  aakkaann  ddiimmuullaaii  
  SSeesseekkaallii  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  mmeenngguunnjjuunnggii  

aarreeaa  mmaassjjiidd  kkuunnoo  uunnttuukk  mmeelliihhaatt  
jjaallaannnnyyaa  uuppaaccaarraa  

UUppaaccaarraa  NNggaajjii  
mmaakkaamm  NNggaattuurraanngg  
uullaaqq  KKaayyaa,,  yyaanngg  
mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  
ssaattuu  uuppaaccaarraa  ddaallaamm  
ppeerrttaanniiaann  
  
UUppaaccaarraa  
ddiillaakkssaannaakkaann  ddii  
kkoommpplleekk  mmaakkaamm  
yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  
aarreeaa  mmaassjjiidd  kkuunnoo  

  LLooyyaalliittaass  
tteerrhhaaddaapp  
kkeelloommppookk  

  
  
  EEkksspprreessii  

iiddeennttiittaass  
ssoossiiaall  

  
  

  PPoollaa  iinntteerraakkssii  
ssoossiiaall  

  
  

  IIddeennttiittaass  yyaanngg  
ddiittoonnjjoollkkaann  
yyaaiittuu  
iiddeennttiittaass  
kkeelloommppookk  
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HHaassiill  PPeennggaammaattaann  AAkkttiivviittaass  SSuubbjjeekk  
  

SSoorree  iittuu  wwaakkttuu  ddii  HHpp  ssaayyaa  tteellaahh  mmeennuunnjjuukkkkaann  ppuukkuull  1155::1100  WWIITTAA..  KKaammppuu  bbaayyaann  
ttiimmuurr  tteellaahh  ddiirraammaaiikkaann  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt  sseetteemmppaatt  uunnttuukk  mmeellaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  NNggaajjii  
MMaakkaamm  NNggaattuurraanngg  UUllaaqq  KKaayyaa..  MMeerreekkaa  ttaammppaakk  ssiibbuukk  mmeemmppeerrssiiaappkkaann  uuppaaccaarraa  ddaann  bbaahhaann--
bbaahhaann  yyaanngg  ddiibbuuttuuhhkkaann..  SSeettiiaapp  oorraanngg  ttaammppaakk  mmeennggeerrjjaakkaann  ttuuggaassnnyyaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg..  
BBeebbeerraappaa  oorraanngg  ttaammppaakk  dduudduukk  ddii  aattaass  bbeerruuggaaqq  ssaammbbiill  mmeennggoobbrrooll..    

DDii  aannttaarraa  kkeerruummuunnaann  iittuu,,  ssuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt,,  kkeerreenngg  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt  
bbeerrmmoottiiff  bbaattiikk,,  ddooddoott  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm,,  ddaann  ssaappuuqq  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt..  SSeegguummppaall  tteemmbbaakkaauu  
tteerrsseelliipp  ddii  aannttaarraa  kkeedduuaa  bbiibbiirrnnyyaa..  KKuunnyyaahhaann  ssiirriihhnnyyaa  mmeemmbbuuaatt  lluuddaahhnnyyaa  bbeerrwwaarrnnaa  mmeerraahh  
ddaarraahh..    

SSuubbjjeekk  ttaammppaakk  hhiilliirr  mmuuddiikk  ddii  ddaallaamm  kkaammppuu  bbaayyaann  ttiimmuurr  yyaanngg  ttuurruutt  sseerrttaa  
mmeemmppeerrssiiaappkkaann  kkeeppeerrlluuaann  uuppaaccaarraa  NNggaajjii  MMaakkaamm..  SSuubbjjeekk  mmeenngghhaammppiirrii  ssaayyaa  ddaann  
mmeemmbbeerriittaahhuukkaann  bbaahhwwaa  kkeettiikkaa  pprroosseess  uuppaaccaarraa  nnaannttii  ssaayyaa  ddiippeerrbboolleehhkkaann  mmeemmaassuukkii  mmaassjjiidd..    

UUppaaccaarraa  ppuunn  aakkaann  ddiimmuullaaii..  MMaassyyaarraakkaatt  bbeerrssiiaapp--ssiiaapp  ddaann  mmeemmbbeennttuukk  ssuuaattuu  bbaarriissaann  
yyaanngg  mmeemmaannjjaanngg  kkee  bbeellaakkaanngg..  IIrriinnggaann  ddiimmuullaaii  ddaarrii  ppeenngghhuunnii  gguubbuugg  BBaayyaann  TTiimmuurr  yyaanngg  
bbeerraannggkkaatt  ddaarrii  kkaammppuu  mmeennuujjuu  kkoommpplleekk  mmaakkaamm  ddii  aarreeaa  mmaassjjiidd  kkuunnoo..  SSaayyaa  sseennddiirrii  mmeennggiikkuuttii  
iirriinnggaann  tteerrsseebbuutt  ssaammbbiill  sseesseekkaallii  mmeennggaabbaaddiikkaann  mmoommeenn  tteerrsseebbuutt  ddeennggaann  kkaammeerraa  ddiiggiittaall..  
IIrriinnggaann  tteerrsseebbuutt  tteerrddiirrii  ddaarrii  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  bbaaiikk  aannaakk--aannaakk,,  oorraanngg  ttuuaa,,  rreemmaajjaa,,  ddaann  
ddeewwaassaa..  SSeesseekkaallii  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  mmeenngguunnjjuunnggii  aarreeaa  mmaassjjiidd  kkuunnoo  uunnttuukk  mmeelliihhaatt  jjaallaannnnyyaa  
uuppaaccaarraa..   
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NNoo..  OObbsseerrvvaassii  ::  1144  

OObbjjeekk  ppeennggaammaattaann  ::  SSuubbjjeekk  22  

WWaakkttuu  ppeennggaammaattaann  ::  2200..  1144  WWIITTAA    

TTeemmppaatt    ::  DDuussuunn  KKaarraannggssaallaahh  

HHaarrii  &&  ttaannggggaall  ::  JJuummaatt,,  77  OOkkttoobbeerr  22001111  

OObbsseerrvveerr  ::  LL..  MMuuhh..  AArriiff  

 
NNoo  IItteemm  

PPeennggaammaattaann  
PPeennccaattaattaann  OObbsseerrvvaassii  SSeettiinngg//RRuuaanngg  IInntteerrpprreettaassii//  

kkooddiinngg  
11..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

22..  

GGaammbbaarraann  
SSuubbjjeekk  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
IInntteerraakkssii  
ddeennggaann  
mmaassyyaarraakkaatt  

GGaammbbaarraann  FFiissiikk::  
  BBeebbeerraappaa  hheellaaii  rraammbbuutt  ppuuttiihh  tteerrlliihhaatt  ddii  

bbaaggiiaann  ppiinnggggiirr  ddaann  bbeellaakkaanngg  kkeeppaallaa  
  RRaammbbuutt  ppaaddaa  kkeeppaallaa  bbaaggiiaann  tteennggaahh  

sseeddiikkiitt  jjaarraanngg  
  SSuubbjjeekk  bbeerrppoossttuurr  ttuubbuuhh  ttiinnggggii  ddaann  

sseeddiikkiitt  kkuurruuss    
  TTiinnggggggii  ssuubbjjeekk  sseekkiittaarr  115500--aann  ccmm  
  WWaarrnnaa  kkuulliitt  ssaawwoo  mmaattaanngg  
  SSuubbjjeekk  bbeerruussiiaa  sseekkiittaarr  8800--aann  
  SSuubbjjeekk  mmaassiihh  mmaammppuu  bbeerrjjaallaann  ddeennggaann  

tteeggaakk  
  SSuubbjjeekk  sseerriinngg  mmeemmaakkaaii  ssaarruunngg  

sseebbaaggaaii  ppaakkaaiiaann  sseehhaarrii--hhaarrii  
  
  

  
AAkkttiivviittaass  sseehhaarrii--hhaarrii  
  AAkkttiivviittaass  ssuubbjjeekk  lleebbiihh  bbaannyyaakk  ddii  

ssaawwaahh  
  SSuubbjjeekk  bbiiaassaannyyaa  bbeerraannggkkaatt  ppaaggii  hhaarrii  

ddaann  ppuullaanngg  kkeettiikkaa  mmaallaamm  ttiibbaa  
  SSuubbjjeekk  lleebbiihh  bbaannyyaakk  bbeerriinntteerraakkssii  

ddeennggaann  kkeelluuaarrggaa  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt  
sseetteemmppaatt  tteerruuttaammaa  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  
uuppaaccaarraa  aattaauu  rriittuuaall--rriittuuaall  yyaanngg  
ddiillaakkuukkaann  
  

TTeemmppaatt  ttiinnggggaall::  
  SSuubbjjeekk  ttiinnggggaall  ddii  dduussuunn  kkaarraannggssaallaahh  
  RRuummaahh  ssuubbjjeekk  mmeerruuppaakkaann  rruummaahh  

bbaammbbuu  yyaanngg  tteerrttuuttuupp,,  bbeerraattaapp  ssiirraapp,,  
ddaann  hhaannyyaa  mmeemmiilliikkii  ssaattuu  bbuuaahh  ppiinnttuu  
mmaassuukk  

  OObbsseerrvvaassii  
ddiillaakkuukkaann  kkeettiikkaa  
ppeenneelliittii  
mmeellaakkuukkaann  
wwaawwaannccaarraa  
  
  

  DDaallaamm  pprroosseess  
wwaawwaannccaarraa  ddaann  
bbeebbeerraappaa  
ppeerrtteemmuuaann  
ppeenneelliittii  ddeennggaann  
ssuubbjjeekk,,  ssaarruunngg  
mmeerruuppaakkaann  
ppaakkaaiiaann  sseehhaarrii--
hhaarrii  ssuubbjjeekk  
  
  

  DDuussuunn  
KKaarraannggssaallaahh  
tteerrmmaassuukk  
kkeeddaallaamm  BBaayyaann  
BBeelleeqq  yyaanngg  
mmeennjjaaddii  ppuuaatt  
wweettttuu  tteelluu..  
MMaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  
ttiinnggggaall  ddii  dduussuunn  
KKaarraannggssaallaahh  
aaddaallaahh  ppaarraa  
aarriissttookkrraatt  aattaauu  
ggoolloonnggaann  nniinnggrraatt..  

    BBeerruuggaaqq  
bbiiaassaannyyaa  

  TTiiddaakk  aaddaa  
ppeerrbbeeddaaaann  
ffiissiikk  kkhhuussuuss  
yyaanngg  mmeemm--
bbeeddaakkaann  
kkeelloommppookk  
WWaakkttuu  LLiimmaa  
ddaann  WWeettttuu  
TTeelluu  
  

  EEkksspprreessii  
iiddeennttiittaass  
ppeerrssoonnaall  
mmeellaalluuii  ccaarraa  
bbeerrppaakkaaiiaann  
  
  
  

  IIddeennttiiffiikkaassii  
ddiirrii  sseebbaaggaaii  
bbaannggssaawwaann  
[[IIddeennttiittaass  
PPeerrssoonnaall]]  
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  RRuummaahh  tteerrsseebbuutt  mmeemmiilliikkii  lluuaass  sseekkiittaarr  
5500  mm²²  

  PPiinnttuu  tteerrsseebbuutt  tteebbuuaatt  ddaarrii  kkaayyuu  yyaanngg  
bbeerruukkiirr  ddeennggaann  ttiinnggggii  ttiiddaakk  lleebbiihh  
sseekkiittaarr  11  mm  

  KKoonnssttrruukkssii  rruummaahh  ssuubbjjeekk  mmiirriipp  
ddeennggaann  bbaanngguunnaann  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  
ddaallaamm  kkaammppuu  

  BBaanngguunnaann  rruummaahh  ssuubbjjeekk  mmeenngghhaaddaapp  
kkee  aarraahh  ttiimmuurr  sseebbaaggiiaammaannaa  rruummaahh--
rruummaahh  ppeenndduudduukk  ddiisseekkiittaarrnnyyaa      

  DDii  bbaaggiiaann  ddeeppaann  rruummaahh  tteerrsseebbuutt  
tteerrddaappaatt  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  
eennaamm  ttiiaanngg  ((ssaakk  eenneemm))  ddaann  bbeerraattaapp  
ssiirraapp  

  DDii  bbeerruuggaaqq  tteerrsseebbuutt  tteerrppaajjaanngg  
bbeebbeerraappaa  ffoottoo  ddaann  ssoouuvveenniirr  

  SSeemmeennttaarraa  ddii  bbaaggiiaann  bbeellaakkaanngg  rruummaahh  
tteerrddaappaatt  ssaammbbii  yyaanngg  bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  
tteemmppaatt  ppeennyyiimmppaannaann  hhaassiill  ppeerrttaanniiaann  
sseebbeelluumm  ddiigguunnaakkaann  

  SSaammbbii  bbeerrbbeennttuukk  sseeppeerrttii  rruummaahh  
ppaanngggguunngg,,  bbeerrddiinnddiinngg  bbeeddeegg  ddaann  
bbeerraattaapp  ssiirraapp  

  BBaanngguunnaann  tteerrsseebbuutt  ddiittooppaanngg  oolleehh  
eemmppaatt  ttiiaanngg  ddeennggaann  ttiinnggggii  sseekkiittaarr  
sseetteennggaahh  mmeetteerr  

  PPeerruummaahhaann  ppeenndduudduukk  ddiisseekkiittaarr  rruummaahh  
ssuubbjjeekk  jjuuggaa  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  bbeerruuppaa  
rruummaahh  bbaammbbuu  

  

bbeerrffuunnggssii  uunnttuukk  
mmeenneerriimmaa  ttaammuu,,  
tteemmppaatt  
bbeerrkkuummppuull  ddaann  
bbeerrcceennggkkrraammaa,,  
ddaann  kkaaddaanngg--
kkaaddaanngg  uunnttuukk  
ttiidduurr..  BBeerruuggaaqq  ddii  
rruummaahh  ssuubbjjeekk  
jjuuggaa  bbeerrffuunnggssii  
sseebbaaggaaii  tteemmppaatt  
aakkttiivviittaass  aaddaatt  
sseeppeerrttii  uuppaaccaarraa  
aattaauu  gguunnddeemm  
((mmuussyyaawwaarraahh  
aaddaatt))  
  

  SSaammbbii  bbeerrffuunnggssii  
sseebbaaggaaii  tteemmppaatt  
ppeennyyiimmppaannaann  
hhaassiill  ppaanneenn  
sseebbeelluumm  bboolleehh  
ddiippeerrgguunnaakkaann,,  
bbaaiikk  uunnttuukk  
kkeeppeerrlluuaann  sseehhaarrii--
hhaarrii  mmaauuppuunn  
uunnttuukk  kkeeppeerrlluuaann  
uuppaaccaarraa  aattaauu  
hhaajjaattaann..  
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NNoo..  OObbsseerrvvaassii  ::  1155  

OObbjjeekk  ppeennggaammaattaann  ::  SSuubbjjeekk  22  

WWaakkttuu  ppeennggaammaattaann  ::  2200::1166  WWIITTAA  

TTeemmppaatt    ::  DDuussuunn  KKaarraannggssaallaahh  

HHaarrii  &&  ttaannggggaall  ::  KKaammiiss,,  1100  NNoovveemmbbeerr  22001111  

OObbsseerrvveerr  ::  LL..  MMuuhh..  AArriiff  

  
NNoo  IItteemm  

PPeennggaammaattaann  
PPeennccaattaattaann  OObbsseerrvvaassii  SSeettiinngg//RRuuaanngg  IInntteerrpprreettaassii//  

KKooddiinngg  
11..  AAkkttiivviittaass  ssuubbjjeekk    

ddaallaamm  SSoossiiaall--
KKeemmaassyyaarraakkaattaann  
  

  WWaakkttuu  uunnttuukk  IInnddoonneessiiaa  bbaaggiiaann  
TTeennggaahh  ((WWIITTAA))  tteellaahh  mmeennuunnjjuukkkkaann  
tteeppaatt  ppuukkuull  2200::1166    

  SSuuaassaannaa  mmaallaamm  ddiitteerraannggii  oolleehh  llaammppuu  
yyaanngg  ccaahhaayyaannyyaa  rreemmaanngg--rreemmaanngg  ddaarrii  
rruummaahh--rruummaahh  ppeenndduudduukk  sseetteemmppaatt  

  BBeeggiittuu  jjuuggaa  ddeennggaann  ppeennccaahhaayyaaaann  ddii  
sseekkiittaarr  rruummaahh  ddaann  bbeerruuggaaqq  mmiilliikk  
MMaannggkkuu  KKaarraannggssaallaahh  ((SSuubbjjeekk))  

  DDii  aattaass  bbeerruuggaaqq  ttaammppaakk  bbeebbeerraappaa  
ppeerraabboottaann  sseeppeerrttii  ppiirriinngg--ppiirriinngg,,  tteekkoo,,  
nnaammppaann,,  ddaann  bbeebbeerraappaa  ppeerrlleennggkkaappaann  
llaaiinnnnyyaa  

  PPeerrlleennggkkaappaann  rriittuuaall  ttaammppaakknnyyaa  
ssuuddaahh  ddiippeerrssiiaappkkaann  sseeppeerrttii  bbeebbeerraappaa  
mmaaccaamm  mmaakkaannaann  yyaanngg  ddiitteemmppaattkkaann  
ddii  wwaaddaahh  kkaayyuu  yyaanngg  ssuuddaahh  bbeerrwwaarrnnaa  
kkeehhiittmmaann  

  MMaakkaannaann  tteerrsseebbuutt  ddiilleettaakkkkaann  ddii  
ddaallaamm  rruummaahh  ssuubbjjeekk  

  DDii  sseekkiittaarr  rruummaahh  ssuubbjjeekk  ssuuddaahh  
bbeerrkkuummppuull  bbeebbeerraappaa  oorraanngg  
mmaassyyaarraakkaatt  tteerrmmaassuukk  kkeelluuaarrggaa  
ssuubbjjeekk  

  RRaattaa--rraattaa  mmeerreekkaa  mmeenngggguunnaakkaann  
ppaakkaaiiaann  aaddaatt  

  TTaammppaakk  dduuaa  oorraanngg  ppeemmuuddaa  
mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  ddaann  
bbeerrtteellaannjjaanngg  ddaaddaa,,  mmeerreekkaa  hhaannyyaa  
mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  bbeerrwwaarrnnaa  mmeerraahh  
ttuuaa  ddaann  kkaaiinn  yyaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  
yyaanngg  ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  ppiinnggggaanngg  hhiinnggggaa  

UUppaaccaarraa  aattaauu  RRiittuuaall  
LLeebbaarraann  PPeennddeekk  
mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  
ssaattuu  uuppaaccaarraa  uunnttuukk  
mmeemmppeerriinnggaattii  hhaarrii--
hhaarrii  bbeessaarr  IIssllaamm..  
UUppaaccaarraa  tteerrsseebbuutt  
sseellaalluu  ddiillaakkssaannaakkaann  
33  ((ttiiggaa))  hhaarrii  sseetteellaahh  
hhaarrii  rraayyaa  IIdduull  AAddhhaa  
yyaanngg  ddiitteettaappkkaann  
ppeemmeerriinnttaahh    
  
  
PPeerrssiiaappaann  uuppaaccaarraa  
ddiillaakkuukkaann  sseejjaakk  
hhaarrii  rraabbuu,,  99  
NNoovveemmbbeerr  22001111  
ddaann  ppuunnccaakk  uuppaaccaarraa  
ddiillaakkssaannaakkaann  hhaarrii  
kkaammiiss,,  1100  
NNoovveemmbbeerr  22001111..  
OObbsseerrvvaassii  
ddiillaakkuukkaann  ppaaddaa  hhaarrii  
kkeedduuaa  uuppaaccaarraa  

  LLooyyaalliittaass  
tteerrhhaaddaapp  
kkeelloommppookk    

  
 [Ekspresi 

Identitas 
kolektif] 
Pelaksanaan 
ritual yang 
sarat 
dengan 
unsur-unsur 
sinkretis 

  
  IInntteerraakkssii  

ssoossiiaall  
  

  IIddeennttiittaass  
yyaanngg  
ddiittoonnjjoollkkaann  
yyiittuu  
IIddeennttiittaass  
KKoolleekkttiiff  
sseebbaaggaaii  
ppeennggaannuutt  
wweettttuu  tteelluu  

  
  Ritual 

menjadi 
media untuk 
menjaga 
Kohesivitas 
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bbeettiiss..  TTiiddaakk  lluuppuutt  jjuuggaa  kkaaiinn  bbaattiikk  
yyaanngg  mmeelliinnggkkaarr  ddiikkeeppaallnnyyaa  ((ssaappuuqq))  

  SSuubbjjeekk  sseennddiirrii  mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  
bbaattiikk  ppaannjjaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt,,  bbaajjuu  
kkaaooss  bbeerrkkeerraahh  bbeerrwwaarrnnaa  bbiirruu  ttuuaa,,  ddaann  
ssaappuuqq  bbaattiikk  yyaanngg  jjuuggaa  bbeerrwwaarrnnaa  
ccookkllaatt,,  sseellaarraass  ddeennggaann  kkaaiinn  aattaauu  
kkeerreenngg  yyaanngg  ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  ppiinnggggaanngg  
hhiinnggggaa  bbeettiiss  

  KKaammii  mmeennggoobbrrooll  sseemmbbaarrii  mmeennuunngggguu  
aaccaarraa  ppeerriiaappaann  aakkaann  ddiimmuullaaii  

  SSuubbjjeekk  ttaammppaakk  ssiibbuukk  mmeennggkkoooorrddiinniirr  
ppeerrssiiaappaann  ddaann  mmeemmaassttiikkaann  ppaarraa  
uunnddaannggaann  tteellaahh  ddiibbaarriittaahhuu  
((ddiippeessiillaaqq))  

  SSuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyuurruuhh  sseeoorraanngg  
ppeemmuuddaa,,  lleebbiihh  tteeppaattnnyyaa  rreemmaajjaa  
sseekkiittaarr  2200  ttaahhuunnaann,,  uunnttuukk  mmeennyyiillaaqq  
((mmeenngguunnddaanngg))  ttookkoohh  ddaann  ppeerrwwaakkiillaann  
ddaarrii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  dduussuunn  aattaauu  
gguubbuugg  

  BBeebbeerraappaa  ssaaaatt  kkeemmuuddiiaann,,  dduuaa  oorraanngg  
ppeemmuuddaa  ddaattaanngg,,  kkeedduuaannyyaa  jjuuggaa  
bbeerrppaakkaaiiaann  aaddaatt  

  SSuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyaammbbuutt  
kkeeddaattaannggaann  mmeerreekkaa  llaalluu  bbeerrssaallaammaann  
sseeccaarraa  bbeerrggiilliirraann  ddeennggaann  kkeedduuaa  
ppeemmuuddaa  tteerrsseebbuutt,,  

  PPeemmuuddaa  tteerrsseebbuutt  llaalluu  mmeenngguuccaapp  
ssaallaammuuaallaaeekkoomm  yyaanngg  kkeemmuuddiiaann  
ddiijjaawwaabb  wwaa  aallaaeekkoomm  ssaallaamm  oolleehh  
ssuubbjjeekk,,  kkeemmuuddiiaann  sseeccaarraa  bbeerrssaammaa--
ssaammaa  mmeenngguuccaapp  aalllloohhuummaa  SSaallii  
mmuuhhaammaadd  ((ssaallaammaann  kkhhaass  bbaayyaann))  

  SSeeoorraanngg  ppeemmuuddaa  yyaanngg  ttaammppaakk  lleebbiihh  
ttuuaa  ddaann  bbeerrttiinnddaakk  sseebbaaggaaii  jjuurruu  
bbiiccaarraa,,  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyaammppaaiikkaann  
mmaakkssuudd  ddaann  ttuujjuuaann  kkeeddaattaannggaannnnyyaa  
kkeeppaaddaa  ssuubbjjeekk  

  MMeerreekkaa  ppuunn  kkeemmbbaallii  bbeerrssaallaammaann  
kkhhaass  BBaayyaann  

  SSeetteellaahh  bbeebbeerraappaa  ssaaaatt,,  sseeoorraanngg  kkiiaayyii  
kkaagguunnggaann  ddaann  bbeebbeerraappaa  uunnddaannggaann  

kelompok   
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tteellaahh  bbeerrkkuummppuull  ddii  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  
tteerrlleettaakk  ddii  ddeeppaann  rruummaahh  ssuubbjjeekk  

  KKiiaayyii  tteerrsseebbuutt  mmeenngggguunnaakkaann  bbaajjuu  
ppuuttiihh  ddaann  ssaappuuqq  ppuuttiihh,,  ddeennggaann  kkaaiinn  
bbaattiikk  ddaann  kkaaiinn  hhiittaamm  yyaanngg  mmeelliinnggkkaarr  
ddii  ppiinnggggaanngg  hhiinnggggaa  bbeettiiss  

  EEmmppaatt  uunnddaannggaann  llaaiinnnnyyaa  hhaannyyaa  
mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  bbaattiikk  ddaann  ssaappuuqq,,  
mmeerreekkaa  rraattaa--rraattaa  bbeerrtteellaannjjaanngg  ddaaddaa    

  SSuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyuurruuhh  
bbeebbeerraappaa  ppeemmuuddaa  uunnttuukk  
mmeennggeelluuaarrkkaann  nnaammppaann  kkaayyuu  yyaanngg  
ssuuddaahh  ppeennuuhh  ddeennggaann  mmaakkaannaann  
((dduullaanngg  aattaauu  ssaammppaakk))  ddaann  
mmeenngghhiiddaannggkkaann  kkeeppaaddaa  ppaarraa  
uunnddaannggaann  

  TTiiddaakk  lluuppuutt  jjuuggaa  kkeemmeennyyaann  yyaanngg  
ddiilleettaakkkkaann  ddii  ssaammppiinngg  hhiiddaannggaann  
kkhhuussuuss  uunnttuukk  kkiiaayyii  kkaagguunnggaann  

  SSuubbjjeekk  llaalluu  bbeerrssaallaammaann  ddeennggaann  kkiiaayyii  
ddaann  ppaarraa  uunnddaannggaann  llaaiinnnnyyaa  

  SSeetteellaahh  ppaarraa  uunnddaannggaann  hhaaddiirr,,  aaccaarraa  
ppuunn  ddiimmuullaaii  

  SSuubbjjeekk  ttiiddaakk  iikkuutt  dduudduukk  ddii  bbeerruuggaaqq,,  
IIaa  mmeennggaammbbiill  ppoossiissii  dduudduukk  ddii  bbaawwaahh  
bbeerruuggaaqq,,  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyaammppaaiikkaann  
mmaakkssuudd  ddaann  ttuujjuuaannnnyyaa,,  yyaanngg  jjuuggaa  
bbeerriissii  rraassaa  ssuukkuurr  kkeeppaaddaa  lleelluuhhuurr  aattaass  
sseeggaallaa  kkeebbeerrkkaahhaann  yyaanngg  tteellaahh  
ddiibbeerriikkaann  

  KKiiaayyii  llaalluu  mmeemmbbuukkaa  aaccaarraa  ddeennggaann  
mmeemmbbaaccaa  ddooaa  bbeerrbbaahhaassaa  aarraabb  ddeennggaann  
llooggaatt  kkhhaass  BBaayyaann  yyaanngg  ttiiddaakk  
tteerrddeennggaarr  jjeellaass  ppeennyyeebbuuttaann  hhuurruuffnnyyaa  
oolleehh  ssaayyaa  

  BBeebbeerraappaa  kkaalliimmaatt  ddaallaamm  bbaahhaassaa  
BBaayyaann  jjuuggaa  tteerrddeennggaarr  ddiisseellaa--sseellaa  ddooaa  
tteerrsseebbuutt    

  KKiiaayyii  kkeemmuuddiiaann  mmeennccuuccii  ttaannggaann  ddaarrii  
kkeennddii  ddaann  mmeemmppeerrssiillaakkaann  ppaarraa  
uunnddaannggaann  mmeenniikkmmaattii  mmaakkaannaann  

  TTaammppaakk  kkiiaayyii  mmeenncciicciippii  bbeebbeerraappaa  
bbuuttiirr  nnaassii  sseebbaannyyaakk  ttiiggaa  kkaallii  
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  KKiiyyaaii  mmeennccuuccii  ttaannggaann  llaaggii  ddaann  
mmeemmppeerrssiillaakkaann  ppaarraa  uunnddaannggaann  
mmeenniikkmmaattii  hhiiddaannggaann  

  SSaayyaa  ddaann  ssuubbjjeekk  dduudduukk  ddii  sseerraammbbii  
rruummaahh  ddaann  jjuuggaa  mmeenniikkmmaattii  aaccaarraa  
mmaakkaann  bbeerrssaammaa  

  BBaauu  mmeennyyaann  yyaanngg  mmeennyyeennggaatt  tteerraassaa  
ssaannggaatt  kkuuaatt  ddii  hhiidduunngg  ssaayyaa  

  SSeetteellaahh  ppaarraa  uunnddaannggaann  mmeenniikkmmaattii  
mmaakkaannaann  yyaanngg  ddiihhiiddaannggkkaann,,  aaccaarraa  
ddiillaannjjuuttkkaann  ddeennggaann  mmeemmiinnuumm  bbeerreemm  

  BBaauu  bbeerreemm  ddaann  mmeennyyaann  bbeerrccaammppuurr  
aadduukk  ddaallaamm  ppeenncciiuummaann  ssaayyaa  

  BBeebbeerraappaa  ssaaaatt  kkeemmuuddiiaann,,  kkiiaayyii  
kkeemmbbaallii  mmeemmbbaaccaa  ddooaa  uunnttuukk  
mmeennuuttuupp  aaccaarraa,,  sseemmuuaa  oorraanngg  yyaanngg  
hhaaddiirr  iikkuutt  mmeennggaammiinnii  

  SSeetteellaahh  aaccaarraa  sseelleessaaii,,  KKiiaayyii  ddaann  ppaarraa  
uunnddaannggaann  kkeemmuuddiiaann  bbeerrssaallaammaann  
ddeennggaann  ssuubbjjeekk  

  
HHaassiill  PPeennggaammaattaann  AAkkttiivviittaass  SSuubbjjeekk  

  
MMaallaamm  iittuu  ppeenngghhuunnii  gguubbuugg  KKaarraannggssaallaahh  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  

sseeddaanngg  mmeennggaaddaakkaann  rriittuuaall  PPeerriiaappaann  LLeebbaarraann  PPeennddeeqq  uunnttuukk  mmeerraayyaakkaann  hhaarrii  rraayyaa  IIdduull  AAddhhaa..  
UUppaaccaarraa  tteerrsseebbuutt  ddiillaakkssaannaakkaann  ttaannggggaall  1133  DDzzuull  HHiijjjjaahh  11443322  HH  aattaauu  bbeerrtteeppaattaann  ddeennggaann  
ttaannggggaall  1100  NNoovveemmbbeerr  22001111..  KKoommuunniittaass  WWeettuu  TTeelluu  mmeerraayyaakkaann  hhaarrii--hhaarrii  bbeessaarr  IIssllaamm  ddii  
ssaammppiinngg  ddeennggaann  ccaarraa  uummaatt  IIssllaamm  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  jjuuggaa  ddiillaakkssaannaakkaann  ddeennggaann  ccaarraa  aaddaatt,,  yyaanngg  
bbiiaassaannyyaa  jjaattuuhh  33  ((ttiiggaa))  hhaarrii  sseetteellaahh  ttaannggggaall  yyaanngg  ddiitteettaappkkaann  ppeemmeerriinnttaahh..    

WWaakkttuu  uunnttuukk  IInnddoonneessiiaa  bbaaggiiaann  TTeennggaahh  ((WWIITTAA))  tteellaahh  mmeennuunnjjuukkkkaann  tteeppaatt  ppuukkuull  
2200::1166..  KKeeaaddaaaann  lliinnggkkuunnggaann  dduussuunn  KKaarraannggssaallaahh  mmaallaamm  iittuu  ttiiddaakk  jjaauuhh  bbeerrbbeeddaa  ddeennggaann  
mmaallaamm--mmaallaamm  sseebbeelluummnnyyaa..  SSuuaassaannaa  mmaallaamm  ddiitteerraannggii  oolleehh  llaammppuu  yyaanngg  ccaahhaayyaannyyaa  rreemmaanngg--
rreemmaanngg  ddaarrii  rruummaahh--rruummaahh  ppeenndduudduukk  sseetteemmppaatt..  BBeeggiittuu  jjuuggaa  ddeennggaann  ppeennccaahhaayyaaaann  ddii  sseekkiittaarr  
rruummaahh  ddaann  bbeerruuggaaqq  mmiilliikk  MMaannggkkuu  KKaarraannggssaallaahh,,  yyaanngg  ttiiddaakk  llaaiinn  aaddaallaahh  ssuubbjjeekk  RR..GG..  DDii  aattaass  
bbeerruuggaaqq  ttaammppaakk  bbeebbeerraappaa  ppeerraabboottaann  sseeppeerrttii  ppiirriinngg--ppiirriinngg,,  tteekkoo,,  nnaammppaann,,  ddaann  bbeebbeerraappaa  
ppeerrlleennggkkaappaann  llaaiinnnnyyaa..  SSeeggaallaa  ppeerrlleennggkkaappaann  rriittuuaall  ttaammppaakknnyyaa  ssuuddaahh  ddiippeerrssiiaappkkaann  sseeppeerrttii  
bbeebbeerraappaa  mmaaccaamm  mmaakkaannaann  yyaanngg  ddiitteemmppaattkkaann  ddii  wwaaddaahh  kkaayyuu  yyaanngg  ssuuddaahh  bbeerrwwaarrnnaa  kkeehhiittmmaann  
––  mmaakkaannaann  tteerrsseebbuutt  ddii  sseebbuutt  ssaammppaakk  aattaauu  dduullaanngg..    

DDii  sseekkiittaarr  rruummaahh  ssuubbjjeekk  ssuuddaahh  bbeerrkkuummppuull  bbeebbeerraappaa  oorraanngg  mmaassyyaarraakkaatt  tteerrmmaassuukk  
kkeelluuaarrggaa  ssuubbjjeekk..  RRaattaa--rraattaa  mmeerreekkaa  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt..  TTaammppaakk  dduuaa  oorraanngg  ppeemmuuddaa  
mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  ddaann  bbeerrtteellaannjjaanngg  ddaaddaa,,  mmeerreekkaa  hhaannyyaa  mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  
bbeerrwwaarrnnaa  mmeerraahh  ttuuaa  ddaann  kkaaiinn  yyaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  yyaanngg  ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  ppiinnggggaanngg  hhiinnggggaa  
bbeettiiss..  TTiiddaakk  lluuppuutt  jjuuggaa  kkaaiinn  bbaattiikk  yyaanngg  mmeelliinnggkkaarr  ddiikkeeppaallaannyyaa  ((ssaappuuqq))..  SSuubbjjeekk  sseennddiirrii  
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mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  bbaattiikk  ppaannjjaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt,,  bbaajjuu  kkaaooss  bbeerrkkeerraahh  bbeerrwwaarrnnaa  bbiirruu  ttuuaa,,  
ddaann  ssaappuuqq  bbaattiikk  yyaanngg  jjuuggaa  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt,,  sseellaarraass  ddeennggaann  kkaaiinn  aattaauu  kkeerreenngg  yyaanngg  ddiilliilliittkkaann  
ddaarrii  ppiinnggggaanngg  hhiinnggggaa  bbeettiiss..  KKaammii  mmeennggoobbrrooll  sseemmbbaarrii  mmeennuunngggguu  aaccaarraa  ppeerriiaappaann  aakkaann  
ddiimmuullaaii..  SSeeggeellaass  kkooppii  ddaann  sseeppiirriinngg  bbaannggeett  ((mmaakkaannaann  ttrraaddiissiioonnaall  yyaanngg  ddiioollaahh  ddaarrii  kkeettaann))  
mmeennjjaaddii  hhiiddaannggaann  kkaammii  mmaallaamm  iittuu..    

SSuubbjjeekk  ttaammppaakk  ssiibbuukk  mmeennggkkoooorrddiinniirr  ppeerrssiiaappaann  ddaann  mmeemmaassttiikkaann  ppaarraa  uunnddaannggaann  tteellaahh  
ddiibbaarriittaahhuu  ((ddiippeessiillaaqq))..  UUppaaccaarraa  ppeerriiaappaann  ddii  gguubbuugg  KKaarraannggssaallaahh  sseennddiirrii  kkeetteennttuuaannnnyyaa  hhaarruuss  
ddiillaakkssaannaakkaann  ppaaddaa  uurruuttaann  tteerraakkhhiirr  sseetteellaahh  gguubbuugg  BBaayyaann  ttiimmuurr,,  BBaayyaann  BBaarraatt,,  ddaann  PPllaawwaannggaann..  
KKiiaayyii  PPeenngghhuulluu  llaahh  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ttaammuu  uuttaammaa  ddaallaamm  aaccaarraa  tteerrsseebbuutt,,  sseehhiinnggggaa  mmaassiinngg--
mmaassiinngg  gguubbuugg  hhaarruuss  mmeennuunngggguu  ggiilliirraann  uunnttuukk  ddiiddaattaannggii  KKiiaayyii  PPeenngghhuulluu..  NNaammuunn  ddeemmiikkiiaann,,  
aaccaarraa  ppeerriiaappaann  ddii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg  bbiissaa  tteerrllaakkssaannaa  lleebbiihh  cceeppaatt  ddaarrii  sseebbeelluummnnyyaa  aappaabbiillaa  
KKiiaayyii  PPeenngghhuulluu  mmeennggiirriimmkkaann  ssaallaahh  ssaattuu  KKiiaayyii  SSaannttrriinnyyaa..  RR..GG  ppuunn  mmeennggaammbbiill  iinniissiiaattiiff  
uunnttuukk  mmeenngghhuubbuunnggii  KKiiaayyii  PPeenngghhuulluu  vviiaa  HHaannddppoonnee  ddaann  mmeemmaassttiikkaann  bbiissaa  hhaaddiirr  aattaauu  ttiiddaakk  ddii  
aaccaarraa  ppeerriiaappaann  gguubbuugg--nnyyaa  aattaauu  aakkaann  mmeennggiirriimm  ssaallaahh  ssaattuu  KKiiaayyii  SSaannttrriinnyyaa..  SSeetteellaahh  
ttaammppaakknnyyaa  mmeennddaappaatt  jjaawwaabbaann  ddaarrii  PPeenngghhuulluu,,  RR..GG  llaalluu  mmeennyyuurruuhh  sseeoorraanngg  ppeemmuuddaa,,  lleebbiihh  
tteeppaattnnyyaa  rreemmaajjaa  sseekkiittaarr  2200  ttaahhuunnaann,,  uunnttuukk  mmeennyyiillaaqq  ((mmeenngguunnddaanngg))  KKiiaayyii  SSaannttrrii  ddaann  
ppeerrwwaakkiillaann  ddaarrii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  dduussuunn  aattaauu  gguubbuugg..  

  BBeebbeerraappaa  ssaaaatt  kkeemmuuddiiaann,,  dduuaa  oorraanngg  ppeemmuuddaa  jjuuggaa  ddaattaanngg,,  kkeedduuaannyyaa  jjuuggaa  bbeerrppaakkaaiiaann  
aaddaatt..  SSuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyaammbbuutt  kkeeddaattaannggaann  mmeerreekkaa  llaalluu  bbeerrssaallaammaann  sseeccaarraa  bbeerrggiilliirraann  
ddeennggaann  kkeedduuaa  ppeemmuuddaa  tteerrsseebbuutt,,  PPeemmuuddaa  tteerrsseebbuutt  llaalluu  mmeenngguuccaapp  ssaallaammuuaallaaeekkoomm  yyaanngg  
kkeemmuuddiiaann  ddiijjaawwaabb  wwaa  aallaaeekkoomm  ssaallaamm  oolleehh  ssuubbjjeekk,,  kkeemmuuddiiaann  sseeccaarraa  bbeerrssaammaa--ssaammaa  
mmeenngguuccaapp  aalllloohhuummaa  SSaallii  mmuuhhaammaadd  ((ssaallaammaann  kkhhaass  bbaayyaann))..  SSeeoorraanngg  ppeemmuuddaa  yyaanngg  ttaammppaakk  
lleebbiihh  ttuuaa  ddaann  bbeerrttiinnddaakk  sseebbaaggaaii  jjuurruu  bbiiccaarraa,,  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyaammppaaiikkaann  mmaakkssuudd  ddaann  ttuujjuuaann  
kkeeddaattaannggaannnnyyaa  kkeeppaaddaa  ssuubbjjeekk..  MMeerreekkaa  ppuunn  kkeemmbbaallii  bbeerrssaallaammaann  kkhhaass  BBaayyaann..    

SSeetteellaahh  bbeebbeerraappaa  ssaaaatt,,  sseeoorraanngg  kkiiaayyii  ddaann  bbeebbeerraappaa  uunnddaannggaann  tteellaahh  bbeerrkkuummppuull  ddii  
bbeerruuggaaqq  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii  ddeeppaann  rruummaahh  ssuubbjjeekk..  KKiiaayyii  tteerrsseebbuutt  mmeenngggguunnaakkaann  bbaajjuu  ppuuttiihh  ddaann  
ssaappuuqq  ppuuttiihh,,  ddeennggaann  kkaaiinn  bbaattiikk  ddaann  kkaaiinn  hhiittaamm  yyaanngg  mmeelliinnggkkaarr  ddii  ppiinnggggaanngg  hhiinnggggaa  bbeettiiss..  
DDaarrii  ppaakkaaiiaannnnyyaa  ssaayyaa  bbiissaa  mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  bbaahhwwaa  IIaa  aaddaallaahh  sseeoorraanngg  KKiiaayyii  SSaannttrrii,,  kkaarreennaa  
hhaannyyaa  ppaarraa  KKaagguunnggaann  llaahh  yyaanngg  bbeerrhhaakk  mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  aabbaanngg  kkhhaass  BBaayyaann  ddaallaamm  uuppaaccaarraa  
aattaauu  rriittuuaall..  EEmmppaatt  uunnddaannggaann  llaaiinnnnyyaa  hhaannyyaa  mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  bbaattiikk  ddaann  ssaappuuqq,,  mmeerreekkaa  
rraattaa--rraattaa  bbeerrtteellaannjjaanngg  ddaaddaa..    

SSuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyuurruuhh  bbeebbeerraappaa  ppeemmuuddaa  uunnttuukk  mmeennggeelluuaarrkkaann  nnaammppaann  kkaayyuu  
yyaanngg  ssuuddaahh  ppeennuuhh  ddeennggaann  mmaakkaannaann  ((dduullaanngg  aattaauu  ssaammppaakk))  ddaann  mmeenngghhiiddaannggkkaann  kkeeppaaddaa  ppaarraa  
uunnddaannggaann..  TTiiddaakk  lluuppuutt  jjuuggaa  kkeemmeennyyaann  aattaauu  dduuppaa  yyaanngg  ddiilleettaakkkkaann  ddii  ssaammppiinngg  hhiiddaannggaann  
kkhhuussuuss  uunnttuukk  kkiiaayyii  ssaannttrrii..  SSuubbjjeekk  llaalluu  bbeerrssaallaammaann  ddeennggaann  kkiiaayyii  ddaann  ppaarraa  uunnddaannggaann  llaaiinnnnyyaa..  
SSeetteellaahh  ppaarraa  uunnddaannggaann  hhaaddiirr  ddaann  mmeennggaammbbiill  ppoossiissii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ddii  bbeerruuggaaqq,,  aaccaarraa  ppuunn  
ddiimmuullaaii..  SSuubbjjeekk  sseennddiirrii  ttiiddaakk  iikkuutt  dduudduukk  ddii  bbeerruuggaaqq,,  IIaa  mmeennggaammbbiill  ppoossiissii  dduudduukk  ddii  bbaawwaahh  
bbeerruuggaaqq,,  kkeemmuuddiiaann  mmeennyyaammppaaiikkaann  mmaakkssuudd  ddaann  ttuujjuuaannnnyyaauunnttuukk  mmeennggaaddaakkaann  rriittuuaall  LLeebbaarraann  
PPeennddeeqq  NNggiirriinngg  SSaarreeaatt,,  yyaanngg  jjuuggaa  bbeerriissii  rraassaa  ssuukkuurr  aattaass  sseeggaallaa  kkeebbeerrkkaahhaann  yyaanngg  tteellaahh  
ddiibbeerriikkaann..    

KKiiaayyii  llaalluu  mmeemmbbuukkaa  aaccaarraa  ddeennggaann  mmeemmbbaaccaa  ddooaa  bbeerrbbaahhaassaa  aarraabb  ddeennggaann  llooggaatt  kkhhaass  
BBaayyaann  yyaanngg  ttiiddaakk  tteerrddeennggaarr  jjeellaass  ppeennyyeebbuuttaann  hhuurruuffnnyyaa..  BBeebbeerraappaa  kkaalliimmaatt  ddaallaamm  bbaahhaassaa  
BBaayyaann  jjuuggaa  tteerrddeennggaarr  ddiisseellaa--sseellaa  ddooaa  tteerrsseebbuutt..  KKiiaayyii  kkeemmuuddiiaann  mmeennccuuccii  ttaannggaann  ddaarrii  kkeennddii  
ddaann  mmeemmppeerrssiillaakkaann  ppaarraa  uunnddaannggaann  mmeenniikkmmaattii  mmaakkaannaann..  TTaammppaakk  kkiiaayyii  mmeenncciicciippii  bbeebbeerraappaa  
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bbuuttiirr  nnaassii  sseebbaannyyaakk  ttiiggaa  kkaallii..  KKiiyyaaii  mmeennccuuccii  ttaannggaann  llaaggii  ddaann  mmeemmppeerrssiillaakkaann  ppaarraa  uunnddaannggaann  
mmeenniikkmmaattii  hhiiddaannggaann  kkeemmbbaallii..  SSaayyaa  ddaann  ssuubbjjeekk  dduudduukk  ddii  sseerraammbbii  rruummaahh  ddaann  jjuuggaa  mmeenniikkmmaattii  
aaccaarraa  mmaakkaann  bbeerrssaammaa  tteerrsseebbuutt..  BBaauu  mmeennyyaann  yyaanngg  mmeennyyeennggaatt  tteerraassaa  ssaannggaatt  kkuuaatt  ddii  hhiidduunngg  
ssaayyaa..    

SSeetteellaahh  ppaarraa  uunnddaannggaann  mmeenniikkmmaattii  mmaakkaannaann  yyaanngg  ddiihhiiddaannggkkaann,,  aaccaarraa  ddiillaannjjuuttkkaann  
ddeennggaann  mmeemmiinnuumm  bbeerreemm..  BBaauu  bbeerreemm  ddaann  mmeennyyaann  bbeerrccaammppuurr  aadduukk  ddaallaamm  ppeenncciiuummaann  ssaayyaa..  
BBeebbeerraappaa  ssaaaatt  kkeemmuuddiiaann,,  kkiiaayyii  kkeemmbbaallii  mmeemmbbaaccaa  ddooaa  uunnttuukk  mmeennuuttuupp  aaccaarraa,,  sseemmuuaa  oorraanngg  
yyaanngg  hhaaddiirr  iikkuutt  mmeennggaammiinnii..  SSeetteellaahh  aaccaarraa  sseelleessaaii,,  KKiiaayyii  ddaann  ppaarraa  uunnddaannggaann  kkeemmuuddiiaann  
bbeerrssaallaammaann  ddeennggaann  ssuubbjjeekk..  SSaayyaa  sseennddiirrii  mmeellaannjjuuttkkaann  oobbrroollaann  ddeennggaann  ssuubbjjeekk  sseeppuuttaarr  
kkeeggiiaattaann  yyaanngg  sseeddaanngg  ddiillaakkuukkaann..    
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NNoo..  OObbsseerrvvaassii  ::  1166  

OObbjjeekk  ppeennggaammaattaann  ::  SSuubbjjeekk  11  &&  SSuubbjjeekk  22  

WWaakkttuu  PPeennggaammaattaann  ::  0099::3300  WWIITTAA  

TTeemmppaatt    ::  KKaannttoorr  DDeessaa  BBaayyaann  

HHaarrii  &&  ttaannggggaall  ::  SSeellaassaa,,  2299  NNoovveemmbbeerr  22001111  

OObbsseerrvveerr  ::  LL..  MMuuhh..  AArriiff  

 
 
NNoo  IItteemm  

PPeennggaammaattaann  
PPeennccaattaattaann  OObbsseerrvvaassii  SSeettiinngg//RRuuaanngg  IInntteerrpprreettaassii//  

KKooddiinngg  
11..  AAkkttiivviittaass  ssuubbjjeekk    

ddaallaamm  SSoossiiaall--
KKeemmaassyyaarraakkaattaann  
  

  PPeerrtteemmuuaann  ddiillaakkssaannaakkaann  ddii  kkaannttoorr  
ddeessaa  BBaayyaann  

  FFoottoo  pprreessiiddeenn  ddaann  wwaakkiill  pprreessiiddeenn  
RRII,,  sseerrttaa  bbuurruunngg  ggaarruuddaa    
tteerrppaammppaanngg  ddii  ssiissii  ddiinnddiinngg  
sseebbeellaahh  uuttaarraa  

  SSeemmeennttaarraa  ssttrruukkttuurr  ppeemmeerriinnttaahhaann  
ddeessaa  ddaann  BBPPDD  ddeessaa  BBaayyaann  
tteerrppaammppaanngg  ddii  ssiissii  ddiinnddiinngg  bbaaggiiaann  
bbaarraatt,,  bbeesseerrttaa  mmoonnooggrraaffii  ddeessaa  
BBaayyaann  

  PPaarraa  ppeesseerrttaa  tteellaahh  hhaaddiirr  ddaann  
mmeennggaammbbiill  ppoossiissii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  

  PPeesseerrttaa  tteerrddiirrii  ddaarrii  PPoollrreess  yyaanngg  
ddiiwwaakkiillii  oolleehh  KKaassaatt  BBiimmaass,,  
KKaappoollsseekk  bbeesseerrttaa  ppaarraa  ssttaaffffnnyyaa,,  
ppeemmeerriinnttaahh  kkeeccaammaattaann,,  ddaann  
MMaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  yyaaiittuu  ppaarraa  ttookkoohh  
aaddaatt  BBaayyaann,,  ttookkoohh  aaddaatt  LLoollooaann,,  
kkeeppaallaa  ddeessaa,,  ddaann  ppaarraa  kkaadduuss    

  PPeerrtteemmuuaann  tteerrsseebbuutt  ddiimmeeddiiaassii  
oolleehh  kkeeppaallaa  ddeessaa  aannttaarraa  KKaassaatt  
BBiimmaass  yyaanngg  ddiiddaammppiinnggii  oolleehh  
KKaappoollsseekk  ddeennggaann  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  
BBaayyaann  

  TTuujjuuaann  ppeerrtteemmuuaann  tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh  
uunnttuukk  mmeenniinnddaakkllaannjjuuttii  mmaassaallaahh  
yyaanngg  tteerrjjaaddii  aannttaarraa  ttookkoohh  aaddaatt  
KKaarraannggbbaajjoo  ddeennggaann  ttookkoohh  aaddaatt  
BBaayyaann  ppeerriihhaall  PPeemmbbaanngguunnaann  
PPuussaakkaa  SSeebbaayyaa  TTaannttaa  sseehhiinnggggaa  

PPeerrtteemmuuaann  KKaassaatt  
BBiimmaass  ddaann  
KKaappoollsseekk  ddeennggaann  
mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  
uunnttuukk  
mmeenniinnddaakkllaannjjuuttii  
kkoonnfflliikk  yyaanngg  tteerrjjaaddii  
aannttaarraa  ttookkoohh  aaddaatt  
BBaayyaann  ddeennggaann  
KKaarraannggbbaajjoo  ddaallaamm  
ppeemmbbaanngguunnaann  
PPuussaakkaa  SSeebbaayyaa  
TTaannttaa..    
  
  
  
SSeeccaarraa  uummuumm  
ppeerrtteemmuuaann  tteerrsseebbuutt  
ddiimmaakkssuuddkkaann  
sseebbaaggaaii  llaannggkkaahh  
aawwaall  uunnttuukk  
mmeenniinnddaakkllaannjjuuttii  
ddaann  mmeenncceeggaahh  
kkoonnfflliikk  yyaanngg  
bbeerrkkeeppaannjjaannggaann,,  
kkaarreennaa  ppaaddaa  
ddaassaarrnnyyaa  aannttaarraa  
BBaayyaann  ddeennggaann  
KKaarraannggbbaajjoo  
mmeerruuppaakkaann  ssaattuu  
kkoommuunniittaass  aaddaatt  
yyaanngg  tteerriikkaatt  sseeccaarraa  

  kkoohheessiiffiittaass  
ddaann  llooyyaalliittaass  
tteerrhhaaddaapp  
kkeelloommppookk  

  
  
  uussaahhaa  

mmeennyyeelleessaaii--
kkaann  kkoonnfflliikk  
iinntteerrnnaall  

  
  
  iiddeennttiittaass  

yyaanngg  
ddiittoonnjjoollkkaann  
yyaaiittuu  
IIddeennttiittaass  
PPeerrssoonnaall    
sseebbaaggaaii  
ttookkoohh  aaddaatt..  
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ttiiddaakk  tteerrjjaaddii  kkoonnfflliikk  yyaanngg  
bbeerrkkeeppaannjjaannggaann  

  AAccaarraa  ddiippiimmppiinn  llaannggssuunngg  oolleehh  
kkeeppaallaa  ddeessaa  BBaayyaann  yyaanngg  dduudduukk  
mmeenngghhaaddaapp  ppaarraa  ppeesseerrttaa  bbeerrssaammaa  
ddeennggaann  KKaassaatt  BBiimmaass,,  KKaappoollsseekk,,  
ttookkoohh  aaddaatt  LLoollooaann,,  ddaann  
ppeemmeerriinnttaahh  kkeeccaammaattaann    

  SSuubbjjeekk  11  ddaann  ssuubbjjeekk  22  mmeennggaammbbiill  
ppoossiissii  dduudduukk  ddii  bbaaggiiaann  ddeeppaann  
bbeerrssaammaa  ddeennggaann  PPeemmaannggkkuu  AAddaatt  
BBaayyaann  AAgguunngg  

  SSuubbjjeekk  11  mmeenngggguunnaakkaann  kkeemmeejjaa  
lleennggaann  ppeennddeekk  bbeerrwwaarrnnaa  bbiirruu  
mmuuddaa  ddaann  cceellaannaa  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  

  SSuubbjjeekk  22  mmeenngggguukkaann  bbaajjuu  bbaattiikk  
ddeennggaann  sseetteellaann  cceellaannaa  bbeerrwwaarrnnaa  
hhiijjaauu,,  ddaann  ssoonnggkkookk  bbeerrwwaarrnnaa  
ccookkllaatt  

  TTaammppaakk  jjuuggaa  ddii  ssaannaa  KKiiaayyii  
PPeenngghhuulluu  sseerrttaa  ppeenngghhuulluu  ddeessaa  

  MMaassiinngg--mmaassiinngg  ttookkoohh  aaddaatt  
((tteerrmmaassuukk  SSuubbjjeekk  11  ddaann  SSuubbjjeekk  
22)),,  ddaann  ppeesseerrttaa  llaaiinnnnyyaa  mmeennyyaamm--
ppaaiikkaann  aassppiirraassii  

  PPeerrtteemmuuaann  ddiittuuttuupp  ddeennggaann  
ppeemmbbaaccaaaann  hhaassiill  oolleehh  KKaassaatt  
BBiimmaass  uunnttuukk  ddii  ssaammppaaiikkaann  kkeeppaaddaa  
ttookkoohh  aaddaatt  KKaarraannggbbaajjoo  

kkuullttuurraall  tteerruuttaammaa  
ddaallaamm  ppeellaakkssaannaaaann  
uuppaaccaarraa  aattaauu  rriittuuaall--
rriittuuaall..      

 
HHaassiill  PPeennggaammaattaann  AAkkttiivviittaass  SSuubbjjeekk  

  
SSeekkiittaarr  ppuukkuull  0099::3300  WWIITTAA  ddiiaaddaakkaann  sseebbuuaahh  ppeerrtteemmuuaann  ddii  kkaannttoorr  ddeessaa  BBaayyaann..  

PPeerrtteemmuuaann  tteerrsseebbuutt  ddiimmeeddiiaassii  oolleehh  kkeeppaallaa  ddeessaa  BBaayyaann  aattaass  pprraakkaarrssaa  KKaassaatt  BBiimmaass..  PPeesseerrttaa  
tteerrddiirrii  ddaarrii  KKaassaatt  BBiimmaass,,  KKaappoollsseekk  bbeesseerrttaa  ppaarraa  ssttaaffffnnyyaa,,  ppeemmeerriinnttaahh  kkeeccaammaattaann,,  ddaann  
MMaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  yyaaiittuu  ppaarraa  ttookkoohh  aaddaatt  BBaayyaann,,  ttookkoohh  aaddaatt  LLoollooaann,,  kkeeppaallaa  ddeessaa,,  ddaann  ppaarraa  
kkaadduuss..  PPeerrtteemmuuaann  ppaaddaa  hhaarrii  SSeellaassaa  2299  NNoovveemmbbeerr  tteerrsseebbuutt  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  mmeenniinnddaakkllaannjjuuttii  
mmaassaallaahh  yyaanngg  tteerrjjaaddii  aannttaarraa  ttookkoohh  aaddaatt  KKaarraannggbbaajjoo  ddeennggaann  ttookkoohh  aaddaatt  BBaayyaann  ppeerriihhaall  
PPeemmbbaanngguunnaann  PPuussaakkaa  SSeebbaayyaa  TTaannttaa  sseehhiinnggggaa  ttiiddaakk  tteerrjjaaddii  kkoonnfflliikk  yyaanngg  bbeerrkkeeppaannjjaannggaann..    

AAccaarraa  ddiippiimmppiinn  llaannggssuunngg  oolleehh  kkeeppaallaa  ddeessaa  BBaayyaann  yyaanngg  dduudduukk  mmeenngghhaaddaapp  ppaarraa  
ppeesseerrttaa  bbeerrssaammaa  ddeennggaann  KKaassaatt  BBiimmaass,,  KKaappoollsseekk,,  ttookkoohh  aaddaatt  LLoollooaann,,  ddaann  ppeemmeerriinnttaahh  
kkeeccaammaattaann..  SSuubbjjeekk  11  ddaann  ssuubbjjeekk  22  mmeennggaammbbiill  ppoossiissii  dduudduukk  ddii  bbaaggiiaann  ddeeppaann  bbeerrssaammaa  ddeennggaann  
PPeemmaannggkkuu  AAddaatt  BBaayyaann  AAgguunngg..  SSuubbjjeekk  11  mmeenngggguunnaakkaann  kkeemmeejjaa  lleennggaann  ppeennddeekk  bbeerrwwaarrnnaa  bbiirruu  
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mmuuddaa  ddaann  cceellaannaa  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm,,  sseemmeennttaarraa  ssuubbjjeekk  22  mmeenngggguunnaakkaann  bbaajjuu  bbaattiikk  ddeennggaann  
sseetteellaann  cceellaannaa  bbeerrwwaarrnnaa  hhiijjaauu,,  ddaann  ssoonnggkkookk  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt..  TTaammppaakk  jjuuggaa  ddii  ssaannaa  KKiiaayyii  
PPeenngghhuulluu  sseerrttaa  PPeenngghhuulluu  ddeessaa..  MMaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann  jjuuggaa  mmeennggeennaall  iissttiillaahh  PPeenngghhuulluu  DDeessaa,,  
yyaanngg  bbiiaassaannyyaa  bbeerrttuuggaass  sseebbaaggaaii  ppeenngghhuulluu  ddaallaamm  ppeerrnniikkaahhaann  sseeccaarraa  aaggaammaa..  TTiiddaakk  sseeppeerrttii  
kkiiaayyii  ppeenngghhuulluu,,  ppeenngghhuulluu  ddeessaa  bbeerrppeennaammppiillaann  bbiiaassaa,,  ttiiddaakk  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt..  

MMaassiinngg--mmaassiinngg  ttookkoohh  aaddaatt  ((tteerrmmaassuukk  SSuubbjjeekk  11  ddaann  SSuubbjjeekk  22)),,  ddaann  ppeesseerrttaa  llaaiinnnnyyaa  
mmeennyyaammppaaiikkaann  aassppiirraassii..  MMaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  mmeennjjeellaasskkaann  kkrroonnoollooggiiss  ddaann  aakkaarr  mmaassaallaahh  yyaanngg  
tteerrjjaaddii  ddeennggaann  ttookkoohh  aaddaatt  KKaarraannggbbaajjoo..  BBeebbeerraappaa  iissuu  yyaanngg  ddiiaannggkkaatt  aaddaallaahh  ppeemmbbaanngguunnaann  
tteerrsseebbuutt  ttiiddaakk  mmeelliibbaattkkaann  ppeerrttiimmbbaannggaann  ppaarraa  ttookkoohh  aaddaatt  BBaayyaann,,  bbeebbeerraappaa  ttookkoohh  jjuuggaa  mmeerraassaa  
kkeebbeerraattaann  kkaarreennaa  ddaallaamm  pprrooppoossaall  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  tteerrccaannttuumm  nnaammaa  mmeerreekkaa,,  ppaaddaahhaall  
sseebbeelluummnnyyaa  ttiiddaakk  aaddaa  kkoonnffiirrmmaassii  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu..  PPeemmbbaanngguunnaann  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  ddiinniillaaii  
sseebbaaggaaii  ttiinnddaakkaann  yyaanngg  mmeennggaattaassnnaammaakkaann  aaddaatt  BBaayyaann  sseerrttaa  ppeennggaalliihhffuunnggssiiaann  ppuussaatt  aaddaatt,,  
yyaanngg  sseejjaattiinnyyaa  aaddaa  ddii  BBaayyaann..    

SSeeccaarraa  uummuumm  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  BBaayyaann  mmeennggaannggggaapp  ttookkoohh  aaddaatt  KKaarraannggbbaajjoo  yyaanngg  
bbeerriinniissiiaall  RR  tteellaahh  mmeellaakkuukkaann  ppeellaannggggaarraann  tteerrhhaaddaapp  hhuukkuumm  aaddaatt..  PPeesseerrttaa  ppuunn  mmeemmiinnttaa  aaggaarr  
yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann  mmeemmoohhoonn  mmaaaaff  kkeeppaaddaa  ppaarraa  ttookkoohh  aaddaatt  sseeccaarraa  kkhhuussuuss  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt  
aaddaatt  BBaayyaann  ppaaddaa  uummuummnnyyaa..  PPeesseerrttaa  jjuuggaa  mmeemmiinnttaa  aaggaarr  ppeerrnnyyaattaaaann  mmaaaaff  tteerrsseebbuutt  ddiimmuuaatt  ddii  
mmeeddiiaa  mmaassssaa  sseellaammaa  ssaattuu  mmiinngggguu  ppeennuuhh..  PPeerrtteemmuuaann  tteerrsseebbuutt  jjuuggaa  mmeenngghhaassiillkkaann  ggaammbbaarraann  
ssaannkkssii  yyaanngg  hhaarruuss  ddiibbaayyaarr  oolleehh  yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann,,  yyaaiittuu  bbeerruuppaa  ssaattuu  eekkoorr  kkeerrbbaauu  ddaann  
kkeeppeenngg  ssuussuukk  aattaauu  uuaanngg  bboolloonngg  sseebbaannyyaakk  4499..000000  kkeeppiinngg..  DDaarraahh  kkeerrbbaauu  tteerrsseebbuutt  nnaannttiinnyyaa  
aakkaann  ddiigguunnaakkaann  sseebbaaggaaii  bbeeddaaqq  kkrraammaass  kkaarreennaa  tteellaahh  mmeellaakkuukkaann  ppeellaannggggaarraann  ––  ddaallaamm  bbaahhaassaa  
sseetteemmppaatt  ddiisseebbuutt  ddoossaa..  SSeeccaarraa  ssiimmbboolliiss  BBeeddaaqq  kkaarrmmaass  sseennddiirrii  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  rriittuuaall  
ppeemmbbeerrssiihhaann  ddiirrii  aattaass  kkeekkeelliirruuaann  aattaauu  kkeessaallaahhaann--kkeessaallaahhaann  yyaanngg  tteellaahh  ddiippeerrbbuuaatt..    

PPeenneennttuuaann  jjuummllaahh  ssaannkkssii  sseennddiirrii  aakkaann  ddiillaakkuukkaann  mmeellaalluuii  gguunnddeemm,,  nnaammuunn  gguunnddeemm  
ttiiddaakk  ddaappaatt  sseeggeerraa  ddiillaakkssaannaakkaann  kkaarreennaa  mmaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann  aakkaann  mmeenngghhaaddaappii  bbuullaann  bbeerraatt  
yyaaiittuu  mmuuhhaarraamm,,  sseeggaallaa  aakkttiivviittaass  aaddaatt  sseeppeerrttii  ppeerrnniikkaahhaann,,  kkhhiittaannaann,,  bbaahhkkaann  gguunnddeemm  ttiiddaakk  
ddiippeerrbboolleehhkkaann..  PPaaddaa  bbuullaann  tteerrsseebbuutt  kkoommuunniittaass  WWeettuu  TTeelluu  aakkaann  mmeellaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  aattaauu  
rriittuuaall  bbuubbuurr  aabbaanngg  ddaann  bbuubbuurr  ppeettaaqq  yyaanngg  sseeccaarraa  bbeerruuttuurruutt--ttuurruutt  jjaattuuhh  ppaaddaa  ttaannggggaall  88  ddaann  1100  
MMuuhhaarraamm..  PPeerrtteemmuuaann  ppuunn  ddiittuuttuupp  ddeennggaann  ppeemmbbaaccaaaann  hhaassiill  oolleehh  KKaassaatt  BBiimmaass  uunnttuukk  
ddiissaammppaaiikkaann  kkeeppaaddaa  ttookkoohh  aaddaatt  KKaarraannggbbaajjoo..   
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TTrraannsskkrriipp  VVeerrbbaattiimm    
WWaawwaannccaarraa  
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NNoo..  WWaawwaannccaarraa  ::  0011    

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  MM..  SS  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--llaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  KKaammiiss,,  2233  JJuunnii  22001111  

WWaakkttuu  ::  1111..4455  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  BBeerruuggaaqq  mmiilliikk  wwaarrggaa  ddeessaa  LLoollooaann,,  KKeeccaammaattaann  BBaayyaann  

  

BBaarriiss  TTrraannsskkiipp  VVeerrbbaattiimm  IInntteerrpprreettaassii//KKooddiinngg  
  ((PPeenneelliittii  ddiippeerrkkeennaallkkaann  ddeennggaann  iinnffoorrmmaann  oolleehh  tteemmaann  ppeenneelliittii  yyaanngg  

ssuuaaddaahh  kkeennaall  ddeekkaatt  ddeennggaann  iinnffoorrmmaann  kkeettiikkaa  mmeennggiikkuuttii  aaccaarraa  
‘‘BBeeggaawwee  BBeelleeqq’’  ddii  LLoollooaann..  IInnffoorrmmaann  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  ttookkoohh  
aaddaatt  yyaanngg  aaddaa  ddii  BBaayyaann..  PPeenneelliittii  kkeemmuuddiiaann  mmeennjjeellaasskkaann  mmaakkssuudd  
ddaann  ttuujjuuaann  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  ppeenneelliittiiaann  ddii  BBaayyaann))..  

  
  
  
  
  
  
IIkkaattaann  kkllttuurraall  
[[IInnggrroouupp]]  
  
MMeetthhaappoorr,,  kkiiaayyii  ddaann  
ttookkoohh  aaddaatt  
[[rreepprreesseennttaassii  aaggaammaa  
ddaann  aaddaatt]]  
  
  
[[KKeeuunniikkaann  
KKeelloommppookk]]  
RReellaassii  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa  
  
  
  
  
  
  
  
  
RRiittuuaall  wweettuu  tteelluu  
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NNaannttii  kkaallaauu  aaddaa  kkeeppeerrlluuaann  ccaarrii  aajjaa  MMaammiiqq  ((bbaappaakk))  ddii  BBaayyaann  BBeelleeqq,,  
BBaayyaann  AAgguunngg……..  KKiittaa  ddeennggaann  LLoollooaann  iinnii  ttiiddaakk  bboolleehh  bbeellaass  
((ppiissaahh))……kkaallaauu  BBaayyaann  BBaarraatt……JJaattiisswwaarraa  nnaammaa  PPuussttaakkaannyyaa  yyaanngg  
mmeenncceerriittaakkaann  dduunniiaa,,  kkaallaauu  yyaanngg  ddii  bbaawwaa  kkeessiinnii  iittuu  mmeenncceerriittaakkaann  
aakkhhiirraatt……aaddaa  dduunniiaa  aaddaa  aakkhhiirraatt,,  jjaaddii  ddii  BBaayyaann  iinnii  aaddaa  aaggaammaa  aaddaa  
aaddaatt..  PPeenngguulluu,,  LLeebbee,,  KKeettiibb,,  MMooddiimm  yyaanngg  mmeemmbbiinnaa  aaggaammaa,,  kkaallaauu  
aaddaatt  aaddaa  PPeemmaannggkkuu,,  PPeemmeekkeell  AAddaatt,,  NNyyaakkaa  RRaannggggaa……iinnii  jjuuggaa  ttiiddaakk  
bboolleehh  ppiissaahh,,  iibbaarraatt  kkaakkii  kkeerrjjaa  sseeppaassaanngg  ((ssaammbbiill  mmeenneeppuukk  kkeedduuaa  
ppaahhaannyyaa  ddeennggaann  kkeedduuaa  ttaannggaann))..  YYookk  sseekkaalliippuunn  jjaaddii  ttuuaann  kkeelloommppookk  
aahhllii  wwaarriiss,,  ttaannppaa  ppuunnyyaa  aaddaatt,,  ttaannppaa  ppuunnyyaa  aattuurraann  bbuukkaann  mmaannuussiiaa..  
OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa  iinnii  ttiiddaakk  bboolleehh  ppiissaahh..  IInnii  aaddaannyyaa  
kkiittaa  bbeerrppaakkaaiiaann  rraappii,,  bbaagguuss  ((kkeettiikkaa  iittuu  ppeenneellttiittii  mmeemmaakkaaii  ppaakkaaiinn  
aaddaatt))......nnaahh  aaddaatt  iittuu  bbeerraarrttii  aattuurraann……  
EEnnggggeehh,,  eennggggeehh……kkeemmaarreenn  ttiiyyaanngg  wwaakkttuu  iikkuutt  uuppaaccaarraa  aappaa  
nnaammaannyyaa……MMbbeessooqq  BBeerraass  ((mmeennccuuccii  bbeerraass)),,  yyaanngg  dduuaa  oorraanngg  
iibbuu--iibbuu  ddii  llookkooqq  ((ssuunnggaaii))  iittuu  mmeemmbbaaccaa  aappaa  MMiikk??  
YYaanngg  ddiimmaannaa??  
YYaanngg  ppaass  ddii  aaiirr  llookkooqq……  
OO  jjaaddii  yyaanngg  ddiibbaaccaa,,  bbaahhwwaa  ppeennyyuucciiaann  bbeerraass  iinnii  gguunnaa  kkeeppeerrlluuaann  
uuppaaccaarraa  iinnii……ddaann  ppaaddiinnyyaa  iittuu  ppaaddii  bbuulluu,,  mmaakkaannyyaa  kkaallaauu  ddii  BBaayyaann  
BBeelleeqq  iinnii  ppaakkeennyyaa  ppaaddii  llookkaall..  AAddaa  jjuuggaa  uuppaaccaarraannyyaa  iittuu......hhaarruuss  ssiihh  
kkiittaa  jjuuggaa  uuppaaccaarraakkaann,,  nnaammaannyyaa  aaddaatt  bboonnggaa  ppaaddii……NNaahh  ppaaddaa  wwaakkttuu  
sseetteellaahh  mmaauu  ppaanneenn  kkaann  bbaarruu  kkiittaa  mmaaccaa  ddooaa……aaddaa  llaaggii……..nnaammaannyyaa  
DDeewwii  SSeess……iittuu  kkiittaa  ttaannyyaa,,  kkiittaa  ttiittiippkkaann  ddii  ttaannaahh  kkeebbuummii  ppeettaanngg  
kkeemmbbaarraa........tteerrbbaatteess  eemmppaatt  oorraanngg  tteerreejjiinneemm,,  nnaannttii  kkuullaakkuukkaann  
tteegguurraann  ttaannaa  ggaammaa……bbaarruu  ddii  ttaannaamm  kkeemmbbaallii……ddaann  jjuuggaa  kkaalluu  kkiittaa  
ppeeggaanngg  ((ssaammbbiill  mmeennggeeppaallkkaann  ttaannggggaann  kkaannaannnnyyaa))……AAllllaahh  
MMuuhhaammaadd  nnaabbaa  bbeerrkkaatt  nnaabbii  MMuuhhaammaadd……ttaannggaann  kkiirrii  ((ssaammbbiill  
mmeennggeeppaallkkaann  ttaannggggaann  kkiirriinnyyaa)),,  kkaapp  jjaabbaall  kkaapp  nnaabbaa  bbeerrkkaatt  nnaabbii  
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MMuuhhaammaadd……  nnaammaannyyaa  kkiittaa  mmeennccaarrii  bbeerrkkaahh……iittuullaahh  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  
dduulluu,,  iittuu  ttiiddaakk  bboolleehh  kkiittaa  hhiillaannggkkaann..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  hhiidduupp  
bbaahhaaggiiaa……iittuu  kkiittaa  sseellaammeettkkaann,,  sseebbeelluumm  ppaanneenn  kkiittaa  sseellaammeettkkaann,,  
kkaarreennaa  aaddaa  mmaakkaannaann  ssaappii,,  aaddaa  kkaayyuu  yyaanngg  jjaattuuhh,,  aaddaa  mmaakkaannaann  
bbuurruunngg--bbuurruunngg,,  ssuuppaayyaa  sseemmaannggaatt  kkiittaa  kkuummppuull……ttaappii  sseekkaarraanngg  
bbaannyyaakk  yyaanngg  mmeenniinnggggaallkkaann  iittuu,,  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  eennddaakk  bbiissaa  
mmeenniinnggggaallkkaann  iittuu……ddaann  kkiittaa  jjuuggaa  bbaaggaaiimmaannaappuunn  ccaarraa  oorraanngg,,  eennddaakk  
mmaauu  ssiihh  kkiittaa  ssaallaahhkkaann,,  kkaarreennaa  hhaakknnyyaa..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  eennddaakk  ppeerrnnaahh  
rriibbuutt……iinnii  bbeeggaawwee  iinnii,,  aaddaa  yyaanngg  mmeennyyuummbbaanngg  iinnii,,  aaddaa  yyaanngg  
mmeennyyuummbbaanngg  iittuu,,  sseemmaannggaatt  kkeeggoottoonnggrrooyyoonnggaannnnyyaa  kkuuaatt..  MMaammiiqq  
wwaakkttuu  kkhhiittaannaann  ddii  BBaayyaann,,  MMaannggkkuu  BBaayyaann  mmeennyyuummbbaanngg  kkee  MMaammiiqq  
kkeellaappaa  lliimmaa  rraattuuss,,  ppeemmbbeekkeellnnyyaa  nnyyuummbbaanngg  ttiiggaa  rraattuuss,,  MMaammiiqq  
ppoottoonngg  ssaattuu  eekkoorr  kkeerrbbaauu  hhiittaamm  ppeekkaatt..  KKiittaa  uunnddaanngg  ssaammppee  TTaannjjuunngg,,  
ssaammppee  ssaannaa  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  bbeessaarr--bbeessaarr..  KKiittaa  sseeddiiaakkaann  mmaakkaannaann  
uunnttuukk  ddii  mmaakkaann..  IInnii  ccoonnttoohhnnyyaa  BBeeggaawwee  BBeelleeqq  ddii  LLoollooaann,,  oorraanngg  
ddaarrii  mmaannaa--mmaannaa  yyaanngg  ddaatteenngg,,  iikkuutt  mmeennyyaakkssiikkaann,,  iikkuutt  
mmeemmeerriiaahhkkaann,,  iikkuutt  mmeelliihhaatt  bbaaggaaiimmaannaa  jjaallaannnnyyaa  aaccaarraa  ddii  LLoollooaann  
iinnii......  
KKaallaauu  ssaappuuqq--ssaappuuqq  nniikkee  aaddaa  aarrttiinnyyaa  MMiikk,,  uunnttuukk  sseettiiaapp  
ppeemmiimmppiinn--ppeemmiimmppiinn  aaddaatt??  
PPeenngguulluu,,  LLeebbee,,  KKeettiibb  iittuu  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa,,  DDiiaa  yyaanngg  mmeemmiimmppiinn  
aaggaammaa……  
EEnnggggeehh……  
BBaannyyaakk  yyaanngg  ssuuddaahh  ddaattaanngg  kkee  MMaammiiqq,,  ddaarrii  TTVVRRII  kkiittaa  bbaawwaa  kkee  
rruummaahh  oorraanngg  ttuuaa  dduulluu,,  kkee  ddaallaamm  KKaammppuu,,  kkee  ddaallaamm  BBeenncciinnggaahh  
BBaayyaann  BBeelleeqq,,  ppuunnyyaa  BBeenncciinnggaahh  kkiittaa  iinnii..  IIttuu  kkeerraajjaaaann  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  
dduulluu……aaddaa  yyaanngg  kkee  BBuuggiiss,,  aaddaa  yyaanngg  kkee  bbaallii,,  jjaaddii  SSuuhhssuunnaann  BBaayyaann  
iinnii  ppuunnyyaa  ppuuttrraa  bbaannyyaakk..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  sseemmuuaa  ssooddaarraa……  
TTiiyyaanngg  aassllii  LLoommbbookk  TTeennggaahh  jjuuggaa  MMiikk??  
OO  LLoommbbookk  TTeennggaahh,,  kkeerrjjaa  ddii  mmaannaa??  
TTiiyyaanngg  mmaassiihh  KKuulliiaahh……  
OO  mmaassiihh  kkuulliiaahh……ddii  mmaannaa??  
DDii  JJooggjjaa……ttiiyyaanngg  aassllii  ddaarreeqq……  
DDeekkaatt  ddeennggaann  TTuuaann  GGuurruu  MMuuttaawwaallllii  iittuu,,  ddeekkaatt??  
LLuummaayyaann  jjaauuhh  MMiikk......  
BBeerraarrttii  oorraanngg  LLoommbbookk  kkiittaa  iinnii,,  OO……bbeerraarrttii  ttiiddaakk  uussaahh  kkiittaa  ppiikkiirrkkaann  
iinnii  ddaann  iittuu,,  kkiittaa  iinnii  oorraanngg  SSaassaakk……SSaakk--SSaakk  LLôômmbbôôkk,,  bbeerraarrttii  lluurruuss..  
JJaaddii  kkiittaa  iinnii  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  bbeerrbboohhoonngg  oorraannggnnyyaa,,  SSaakk--SSaakk  LLôômmbbôôkk  
((ssaattuu--ssaattuu  lluurruuss))..  OOlleehh  kkaarreennaa  oorraanngg  LLoommbbookk  TTeennggaahh  lluuppaa  ddeennggaann  
sseejjaarraahh,,  lluuppaa  ddeennggaann  bbuuddaayyaa--bbuuddaayyaa,,  bbaannyyaakk  mmaaccaamm  mmaalliinngg,,  
ppeerraammppookkaann  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa..  
SSeebbeennaarrnnyyaa  ddiibbaaccaa  SSaakk--SSaakk  LLôômmbbôôkk  eennggggeehh??  
SSaakk--SSaakk  LLôômmbbôôkk,,  LLôômmbbôôkk……lluurruuss……bbeerraarrttii  lluurruuss  kkiittaa  iinnii,,  oorraanngg  
lluurruuss  kkiittaa  oorraanngg  SSaassaakk  iinnii..  SSaakk--SSaakk    bbeerraarrttii  SSaaqq--SSaaqq  ttaappii  ddiikkaattaakkaann  
SSaakk--SSaakk  ((ssaattuu--ssaattuu)),,  ssaattuu--ssaattuu  yyaanngg  lluurruuss..  TTaappii  ssuuddaahh  bbaannyyaakk  yyaanngg  
ttiiddaakk  ppeedduullii  ssaammaa  aappaa  nnaammaannyyaa,,  kkeeaarriiffaann  llookkaall  sseeppeerrttii  iinnii..  KKiittaa  iinnii  
ssaammaa  ddeennggaann  LLoommbbookk  TTiimmuurr,,  ddaann  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinnnnyyaa  ssuuddaahh,,  iittuu  

  
  
  
  
  
[[AAssppeekk  ppoossiittiiff  
mmeennjjaaddii  iinnggrroouupp]]  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[kkoonnssttrruukkssii  iiddeennttiittaass]]  
IIddeennttiiffiikkaassii  ddiirrii  
sseebbaaggaaii  oorraanngg  SSaassaakk  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[OOuuttggrroouupp  
ddeerrooggaattiioonn]]  
  
  
  
  
SSttrraatteeggii  [[mmoobbiilliissaassii  
iinnddiivviidduu]]::  IInntteerrpprreettaassii  
kkaattaa  SSaassaakk  mmeennjjaaddii  
SSaakk--SSaakk    
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mmaakkaannyyaa  kkiittaa  ttiiddaakk  bboolleehh  ppiissaahh..  IIttuu  llaahh  ddii  BBaayyaann  iinnii……PPeemmaannggkkuu,,  
TTooaaqq  LLookkaaqq,,  DDeemmaanngg  DDeemmuunngg  ttiiddaakk  bboolleehh  bbeellaass..  JJuussttrruu  kkaarreennaa  
mmaassaannyyaa,,  ssuuddaahh  hheennddaakknnyyaallaahh  kkiittaa  kkeemmbbaallii  kkeeppaaddaa  sseeppeerrttii  yyaanngg  
sseemmuullaa,,  sseeppeerrttii  yyaanngg  ppeerrttaammaa..  DDaann  jjuuggaa……aannaakk--aannaakk  mmuuddaa  kkiittaa  iinnii,,  
eennddaakk  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  llaaggii  aappaa  yyaanngg  ddiiwwaarriissii  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa..  
MMaakkaannyyaa  ddii  ssiinnii  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  ppeennccuurriiaann,,  ttiiddaakk  
ppeerrnnaahh  tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  ppeerraammppookkaann  ddaann  llaaiinn--llaaiinn..  AAppaa  ppaannttaannggaann--
ppaannttaannggaann  yyaanngg  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiillaakkuukkaann,,  ttiiddaakk  ddiillaakkuukkaann……kkaallaauu  
ddiillaakkuukkaann  aappaa  jjaaddiinnyyaa……kkiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii……uunnttuukk  aappaa  
nnaammaannyyaa……mmeemmuulliihhkkaann..  OOrraanngg--oorraanngg  ttuuaa  dduulluu  BBaayyaann  iinnii,,  mmaakkaamm--
mmaakkaamm  iinnii,,  mmaakkaammnnyyaa  JJaayyeenngg  RRaannee,,  SSllaannddiirr,,  mmaassjjiidd  kkuunnoo  ttiiddaakk  
bbeerraannii  kkiittaa  rruussaakk……  
KKaappaann--kkaappaann  bbiissaa  kkiittaa  zziiaarraahh  kkee  mmaakkaamm--mmaakkaamm  nniikkee  MMiikk??  
OO  yyaa……bbiissaa……  

  
  
  
  
  
[[AAssppeekk  ppoossiittiiff  
mmeennjjaaddii  iinnggrroouupp]]  
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NNoo..  WWaawwaannccaarraa  ::  0022    

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  MM..  SS  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--LLaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  KKaammiiss,,  3300  JJuunnii  22001111  

WWaakkttuu  ::  1111..2222  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  BBaayyaann  TTiimmuurr  
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NNiikkee  kkaaiinn  aassllii  BBaayyaann  MMiiqq??  
YYaa……ttaappii  iinnii  kkhhuussuuss  uunnttuukk  yyaanngg  ppeerreemmppuuaann--
ppeerreemmppuuaann……SSuurryyaassaarrii,,  aannaakk  MMaammiiqq  yyaanngg  jjaaddii  kkeettuuaannyyaa,,  kkeettuuaa  
tteennuunn……((kkeettiikkaa  iittuu  ssaallaahh  ssaattuu  aannaakk  MMaammiiqq  SSuurryyaa  sseeddaanngg  
mmeenneennuunn  ddii  tteerraass  rruummaahh))..  
OO  eennggggeehh……kkeettuuaa  tteennuunn  eennggggeehh……  
YYaa……ttaappii  ddii  mmaannaa  ddii  jjooggjjaa,,  ddii  kkrraattoonn  ddii  mmaannaa  kkuulliiaahhnnyyaa……ssuuddaahh  
bbeerraappaa  llaammaa??  
SSuuddaahh  lliimmaa  ttaahhuunn  ttiiyyaanngg  ddii  jjooggjjaa……  
YYoo……llaammaa  bbeerraarrttii  kkaallaauu  ssuuddaahh  lliimmaa  ttaahhuunn……  
EEnnggggeehh……ddaarrii  SSMMAA  ttiiyyaanngg  ddii  JJaawwaa……  
AAssaall  ddaarrii  mmaannaa……  
LLoommbbookk  tteennggaahh  aasslliinnyyaa……  
LLoommbbookk  tteennggaahh  bbaaggiiaann……??  
PPrraayyaa  BBaarraatt  DDaayyaa……DDaarreekk  
AAnnuu  jjuuggaa  GGaannttii……ddeekkeett  GGaannttii……??  
EEnnggggeehh……  
MMaammiiqq  jjuuggaa  ppeerrnnaahh  kkee  GGaannttii……bbeerrssaammaa  mmaammiikk  MMaannggkkuu..  WWaakkttuu  
ggaawwee  bbeessaarr  oorraanngg  GGaannttii  iittuu  jjuuggaa  sseerriinngg  kkee  BBaayyaann,,  sseettiiaapp  aaddaa  
uuppaaccaarraa  aappaappuunn  sseettiiaapp  ttaahhuunn  ppaassttii  hhaaddiirr  kkee  BBaayyaann..    
DDaarrii  ddaarreekk  aassllii  ttiiyyaanngg……..  
MMeennggaappaa  kkookk  ddaarrii  SSMMPP  ddii  JJaawwaa  ssaammppee  uunniivveerrssiittaass,,  ssaammppee  
sseekkaarraanngg……nnggiikkuuttii  kkuulliiaahh  aattoooo……??  
EEnnggggeehh  kkuulliiaahh……  
KKaallaauu  iibbuu  ddaarrii  JJaawwaa  eennddaakk……??  
IIbbuu  bbaappaakk  aassllii  ssaassaakk  
KKaallaauu  bbiissaa  mmeennggiikkuuttii  ppeennddiiddiikkaann  ddii  JJaawwaa  kkaann  bbeerraarrttii  iibbuunnyyaa  
oorraanngg  kkaayyaa,,  kkaallaauu  bbiissaa  bbeerrppeennddiiddiikkaann  ddii  JJooggjjaakkaarrttaa..  JJaaddii  kkee  
LLoommbbookk  iinnii  ttuujjuuaann??  
PPeenneelliittiiaann  nniikkee  MMiiqq……  
((ssaammbbiill  mmeennggaanngggguukk--aanngggguukk))  jjaaddii  sseetteellaahh  kkiittaa  ppaanneenn  jjuuggaa  kkiittaa  
aaddaakkaann  uuppaaccaarraa  GGaawwee  sseeppeerrttii  kkeemmaarreenn,,  sseeppeerrttii  yyaanngg  ddii  LLoollooaann..  
SSeebbeelluumm  kkiittaa  aaddaakkaann  uuppaaccaarraa,,  ttiiddaakk  bboolleehh  kkiittaa  ppaakkee  
ppaaddiinnyyaa……ppaaddii  yyaanngg  llaammaa  kkiittaa  ppaakkee……kkaallaauu  ddii  LLoollooaann  kkeemmaarreenn  
kkaann,,  sseebbeennaarrnnyyaa  ssaammaaaann  ssiihh  ddeennggaann  uuppaaccaarraa  NNgguullaaqq  KKaayyaa……ttaappii  
kkaarreennaa  uuppaaccaarraa  yyaanngg  ddii  LLoollooaann  tteerrppaakkssaa  ddiiddaahhuulluukkaann..  
NNaannggaattuurraanngg  UUllaaqq  KKaayyaa  nnaammaannyyaa,,  uuppaaccaarraa  uunnttuukk  ssaawwaahh,,  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[RRiittuuaall]]  wweettttuu  tteelluu,,  
UUppaaccaarraa  ddaallaamm  
ppeerrttaanniiaann  
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llaaddaanngg……kkiittaa  sseettiiaapp  ttaahhuunn  aaddaakkaann……bbaarruullaahh  bboolleehh  ddiippaakkaaii  uunnttuukk  
kkeeppeerrlluuaann  uuppaaccaarraa,,  ddiittaannaakk,,  kkeeppeerrlluuaann  ppeennddiiddiikkaann  ddaann  llaaiinn  
sseebbaaggaaiinnyyaa……TTaappii  kkaallaauu  ddii  ssaannaa  kkaann  mmaassiihh,,  ttaappii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  
hhiillaanngg  ssuuddaahh……yyaa  kkaann  ssaammaa  kkaallaauu  kkiittaa  oorraanngg  SSaassaakk,,  nnaammaannyyaa  
bbuuddaayyaa,,  aaddaatt  iissttiiaaddaatt……kkaallaauu  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  bbaaggaaiimmaannaappuunn  
ccaarraannyyaa  kkiittaa  ttiiddaakk  ttiinnggggaallkkaann  sseebbaabb  iittuu  sseejjaarraahh  ddaann  mmeemmaanngg  
iittuullaahh  ddiiwwaajjiibbkkaann  kkiittaa  aaddaakkaann,,  ccoonnttoohhnnyyaa  ddii  jjooggjjaa,,  sseebbeennaarrnnyyaa  
ppaarraa  aahhllii--aahhllii  iinnii……aahhllii  aaggaammaa,,  aahhllii  aaddaatt  jjuuggaa,,  bbaaggaaiimmaannaa  
ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  tteerrjjaaddii  ggeemmppaa  bbuummii,,  bbaannjjiirr  bbaannddaanngg,,  ssuunnaammii  ddaann  
llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa..  TTaappii……mmeennggaappaa  iittuu  ttiiddaakk  ddiiiinnddaahhkkaann..  IInnii  aaddaa  
jjuuggaa  kkiittaa  ddii  BBaayyaann,,  aappaabbiillaa  tteerrjjaaddii  mmuussiibbaahh  yyaanngg  mmeenniimmppaa  
kkeehhiidduuppaann  mmaannuussiiaa……yyaanngg  mmeenniimmppaa  kkeehhiidduuppaann  mmaannuussiiaa,,  
tteerrmmaassuukk  iinnii  ssuuddaahh  ggeemmppaa  bbuummii,,  bbaannjjiirr  ddaann  sseebbaaggeennyyaa  kkiittaa  
aaddaakkaann  LLoohhoorr  SSaabbttuu  JJuummaatt..  LLoohhoorr  SSaabbttuu  JJuummaatt  ddiihhaaddiirrii  oolleehh  8888  
lleebbiihh  KKiiaayyii..  HHaarruuss  ppoottoonngg  kkeerrbbaauu  hhiittaamm  mmuulluuss……ddaann  kkeetteennttuuaann  
jjaajjaann,,  kkeelleeppoonn,,  sseerraabbii,,  bbuubbuurr  ppeettaaqq,,  bbuubbuurr  aabbaanngg  lleennggkkaapp..  DDii  
ssaannaa  KKiiaayyii  iinnii  bbeerrddooaa……  yyaanngg  ppeerrttaammaa  PPeenngguulluu,,  LLeebbee..  KKeettiibb,,  
MMooddiinn  bbeerrddooaa  bbeerrggiilliirraann..  DDooaa  yyaanngg  kkrraammaatt--kkrraammaatt  
ddiibbaaccaa……DDooaa  yyaanngg  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiibbuukkaa  ddii  ssaannaa  ddiibbuukkaa..  TTeettaappii  
ttuujjuuaann  kkiittaa  kkaann  bbaaggaaiimmaannaa  kkiittaa  lleebbiihh  ccoonnddoonngg  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  
iittuu,,  ttaannppaa  ddiillaakkssaannaakkaann  iinnii  eennddaakk  aakkaann  bbeerrhheennttii……lliimmaa  eennaamm  
bbuullaann,,  bbaannyyaakk  yyaanngg  nnyyaammppaaii  kkee  mmaannaa--mmaannaa,,  eennddaakk  mmaauu  
bbeerrhheennttii……ttaappii  kkaann  bbiiaayyaannyyaa  tteerrllaalluu  bbeessaarr..  DDuulluu  iittuu  ppeerrnnaahh  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann,,  kkaarreennaa  dduulluu  ppaattuuhh,,  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  llaammbbaatt..  AAppaa  
bbeettuull  kkaallaauu  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  aakkaann  bbeerrhheennttii,,  ttaappii  kkaann  iinnii  
ppeennggiilliinngg--nnggiilliinngg  oorraanngg  ttuuaa..  JJaaddii  ttiiddaakk  bboolleehh  kkiittaa  ttiinnggggaallkkaann..  
TTuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaann  kkiittaa  oorraanngg  bbaayyaann..  TTaappii  uunnttuukk  iinnii  ddaann  iittuu  
kkaann  hhaarruuss  aaddaa  bbaannttuuaann  llaahh..  DDaann  jjuuggaa  ddii  ssaannaa  ddiibbaaccaakkaann  kkhhoottbbaahh  
ppaakkssii  bbaayyaann..  IInnii  ppeerrnnaahh  ddiillaakkssaannaakkaann  wwaakkttuu  hhiillaannggnnyyaa  mmiimmbbaarr  
ddii  mmaassjjiidd  kkuunnoo  iittuu..  KKookk  mmiimmbbaarrnnyyaa  ddiiccuurrii..  DDiibbaawwaa  kkee  ttaannjjuunngg  
ggeemmppaa  bbuummii  ddii  ttaannjjuunngg,,  ddiibbaawwaa  kkee  ggoonnddaanngg  ggeemmppaa  bbuummii  ddii  
ggoonnddaanngg..  DDiibbaawwaa  kkee  ggiillii  kkaattaannyyaa  aaiirrnnyyaa  nnaaiikk..  AAkkhhiirrnnyyaa  mmaannggkkuu  
yyaanngg  llaammaa  rraaddeenn  ssiinnggaaddrriiaa  iittuu  bbiissaa  llaahh  ddiiaaddaakkaann  uuppaaccaarraa  lloohhoorr  
ssaabbttuu  jjuummaatt..  AAnnaakknnyyaa  kkeebbeettuullaann  bbeerrppeennddiiddiikkaann  ddii  mmaattaarraamm,,  
jjaannggaann--jjaannggaann  nnaannttii  ddiibbaawwaa  kkee  mmaattaarraamm  ddii  ssaannaa  nnaannttii  hhaannccuurr..  
SSeehhiinnggggaa  kkaallaauu  ssuuddaahh  ddiillaakkssaannaakkaann  kkaann  bbeerrhheennttii..    
KKaallaauu  sseekkaarraanngg  ssiiaappaa  mmaannggkkuunnyyaa  ddii  ssiinnii  mmiikk??  
RRaaddeenn  aannggggrriiyyaa  kkuussuummaa……ddii  ssaannaa  ddiiaa  ddii  bbaallee  bbeelleeqq,,  mmaassiihh  mmuuddaa  
llaahh..    
AAddaa  bbeerraappaa  sseebbeennaarrnnyyaa  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  nniikkee??  
YYoo  bbaannyyaakk……tteettaappii  yyaanngg  aattaass  iinnii  mmaannggkkuu  bbaayyaann  ttiimmuurr  iinnii..  
KKeemmuuddiiaann  ppeemmeekkeell  bbeelleeqq  bbaayyaann  bbaarraatt,,  kkeemmuuddiiaann  ppeemmeekkeell  
bbeelleeqq,,  ppeemmeekkeell  bbeelleeqq  kkaarraannggbbaajjoo,,  kkeemmuuddiiaann  ppeemmeekkeell  bbeelleeqq  
LLoollooaann..  AAddaa  jjuuggaa  ssiihh  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinnnnyyaa..  MMaassjjiidd  kkuunnoo  iinnii  hhaannyyaa  
ddii  sseemmookkaann  ddaann  ddii  bbaayyaann  iinnii..  MMooddeellnnyyaa  ssaammaa  jjuuggaa..  BBeelluumm  
ppeerrnnaahh  kkee  mmaassjjiidd  kkuunnoo??  
BBeelluumm……  
AAnnuu  bbeessookk  kkaallaauu  ssuuddaahh  jjaaddii  aammbbiill  ssaattuu  kkaaiinn  iinnii……hhaannyyaa  220000……  
KKaallaauu  kkiittaa  mmaassuukk  kkee  mmaassjjiidd  kkuunnoo  nniikkee  hhaarruuss  ppaakkaaiiaann  aaddaatt??  
PPaakkaaiiaann  aaddaatt……ddaallaamm  kkaammppuu  jjuuggaa..  DDii  ssaannaa  kkaann  aaddaa  bbuukkuu  ttaammuu,,  

  
[[kkoonnssttrruukkssii  
iiddeennttiittaass]]  
IIddeennttiiffiikkaassii  ddiirrii  
sseebbaaggaaii  oorraanngg  SSaassaakk    
  
[[iinnggrroouupp  bbiiaass]]  
  
  
[[RRiittuuaall]]  yyaanngg  
ddiillaakkuukkaann  uunnttuukk  
mmeenncceeggaahh  mmuussiibbaahh  
aallaamm  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[iinnggrroouupp  bbiiaass]]  
AAllaassaann  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  
  
[[PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  
nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp]]  
KKaarraakktteerriissttiikk  
ddiinnaammiissmmee  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[SSiimmbbooll  kkeekkuuaattaann  
aaddaatt]]::  ((ttiippee  ppeemmiimmppiinn  
aaddaatt))  
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223300  
  
  
  
  

223355  
  
  
  
  

224400  

bbiiaarr  ttaahhuullaahh  ssiiaappaa  yyaanngg  ddaattaanngg……..    
SSeebbeennaarrnnyyaa  hhaarrii  iinnii  aaddaa  ppeerrtteemmuuaann  ddii  ddaallaamm  KKaammppuu  iittuu  ((KKaammppuu  
BBaayyaann  TTiimmuurr)),,  aaddaa  oorraanngg  yyaanngg  mmeenneebbaanngg  kkaayyuu  ddii  hhuuttaann  
aaddaatt……jjaaddii  hhuuttaann  aaddaatt  iinnii  ppuunnyyaa  aawwiikk--aawwiikk……  bbaaggii  yyaanngg  
mmeenneebbaanngg  kkaayyuu,,  yyaanngg  mmeennccuurrii  ddiiddeennddaa  ssaattuu  eekkoorr  kkeerrbbaauu  uunnttuukk  
mmeemmbbeerrssiihhkkaannnnyyaa,,  kkaarreennaa  ddiiaa  mmeennggoottoorrii  hhuuttaann……..iinnii  ddeekkaatt  
hhuuttaann  aaddaatt,,  aaddaa  hhuuttaann  aaddaatt  mmaannddaallaa..  DDii  ssaannaa  kkaann  mmaassiihh  uuttuuhh,,  
nnaammaannyyaa  hhuuttaann  aaddaatt  ddiilleennggkkaappii  ddeennggaann  aawwiikk--aawwiikk..  SSiiaappaa  ppuunn  
yyaanngg  mmeenneebbaanngg  hhaarruuss  ddiiddeennddaa  ssaattuu  eekkoorr  kkeerrbboo……..  KKeemmuuddiiaann  
kkaallaauu  aannuu  ddii  bbaayyaann,,  ddiimmaannaa  ttiinnggggaallnnyyaa??  
DDii  aannyyaarr……  
DDii  rruummaahhnnyyaa  ssiiaappaa  ddiissaannaa??  
DDii  rruummaahhnnyyaa  ppaakk  kkaammrraann……  
DDii  ssiinnii  mmaammiikk  ppuunnyyaa  ssiihh  rruummaahh  aaddaatt..  PPeemmeekkeell--ppeemmeekkeell  
bbeelleeqqnnyyaa  jjuuggaa..  DDii  kkaassiihh  ppeeccaattuu  jjuuggaa  oolleehh  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  
dduulluu……iinnii  ssuuddaahh  uunnttuukk  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa..  IInnii  dduulluu  uunniivveerrssiittaass  
ddaarrii  JJaakkaarrttaa  mmaassuukk  jjuuggaa  kkee  ddaallaamm  kkaammppuu..  TTaappii  kkaann  kkaaiinn--
kkaaiinnnnyyaa  iittuu  kkaann  ddii  sseewwaa  kkaarreennaa  kkaallaauu  ttiiddaakk  ppaakkee  kkaaiinn  kkaann  ttiiddaakk  
bboolleehh..  ((kkeettiikkaa  wwaawwaannccaarraa  sseeddaanngg  bbeerrllaannggssuunngg,,  ssaallaahh  sseeoorraanngg  
PPeemmeekkeell  ddaattaanngg  uunnttuukk  mmeenneemmuuii  MMaammiiqq  SSuurryyaa  ddaann  mmeenngguunnddaanngg  
MMaammiiqq  kkee  KKaammppuu  --  MMeennyyiillaaqq))……  
JJaaddii  kkhhuussuuss  mmeennggeennaaii  aappaa  ppeenneelliittiiaannnnyyaa??  
IIddeennttiittaass……  
JJaaddii  wwaakkttuu  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  bbeessookk  iikkuutt  ssiihh  bbiiaarr  ttaauu……eerrnnii  jjuuggaa  
iikkuutt  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkiittaa  kkee  ggeeddeenngg  llaauuqq..  AAddaa  
jjuuggaa  tteeqq  llaauuqq  tteeqq  ddaayyaa..  AAddaa  mmaakkaamm  ddii  ssaannaa..  SSaammaa  jjuuggaa  ddii  hhuuttaann  
bbaannggkkeett  bbaayyaann,,  ddii  ssaannaa  aaddaa  ppeennjjaaggaannyyaa..  IIttuu  ppeerruummbbaaqq  ddaayyaa,,  ttaappii  
yyaanngg  ddii  jjaaggaa  iittuu  hhuuttaann,,  aaddaa  mmaakkaamm  jjuuggaa..  IInnii  llaahh  yyaanngg  mmeennjjaaggaa  
jjaaggaatt..  SSaammaa  ssiihh  ddii  ddeekkaatt  mmaassjjiidd  ddii  ssaannaa  jjuuggaa  aaddaa  mmaakkaamm..    
KKaappaann--kkaappaann  bboolleehh  kkiittaa  kkee  ggeeddeenngg  llaauuqq  ggeeddeenngg  ddaayyee??  
BBoolleehh……ttaappii  ggeeddeenngg  llaauuqq  ggeeddeenngg  ddaayyee  rruussaakk..  DDii  ssaannaa  ggeeddeenngg  
llaauuqq  aaddaa  bbaattuu--bbaattuu..  PPeerrnnaahh  ttiiggaa  tteennttaarraa  iittuu  nnaaiikk  kkee  ssaannaa  
kkeemmuuddiiaann  bbaattuu--bbaattuu  iinnii  ddii  bbuuaanngg..  BBeeggiittuu  ddiibbuuaanngg  aaddaa  llaaggii,,  
ddiibbuuaanngg  aaddaa  llaaggii,,  nnaammaannyyaa  bbaattuu  kkeerraammaatt..  MMaakkaannyyaa  ttiiggaa  tteennttaarraa  
iinnii  ttiiddaakk  kkaarruuaann  jjaaddiinnyyaa..  KKaallaauu  ttiiddaakk  ppeerrccaayyaa  ttiiddaakk  uussaahh  kkeessaannaa..  
GGeeddeenngg  ddaayyee  iittuu  dduulluu  aaddaa  mmaakkaamm  ttiittii  mmaass  mmuutteerr  aallaamm,,  iinnii  yyaanngg  
mmeennjjaaggaa  aallaamm,,  jjaaggaatt……..jjaaddii  kkeemmaarreenn  ssuuddaahh  iikkuuttii  ggaawwee  bbeelleeqq  ddii  
LLoollooaann……kkiittaa  ddiissiinnii  jjuuggaa  aaddaa  ggaawwee  bbeelleeqq,,  uuppaaccaarraa  aalliipp,,  kkaallaauu  
mmeemmppeerrbbaaiikkii  mmaakkaamm  rreeaakk  kkiittaa  aaddaakkaann  uuppaaccaarraa  aalliipp..  KKaallaauu  
mmaassjjiidd  kkiittaa  ggaannttii  aattaapp  ddaann  ddiinnddiinnggnnyyaa  ssaajjaa,,  kkaallaauu  ttiiaannggnnyyaa  ttiiddaakk  
bbeerraannii  kkiittaa  ggaannttii..  IIttuu  llaanntteennyyaa  jjuuggaa  mmaassiihh  ddaarrii  ttaannaahh  ttiiddaakk  bbeerraannii  
kkiittaa  ggaannttii  ddeennggaann  sseemmeenn..  CCuummaa  lluuaarrnnyyaannyyaa  ssaajjaa  ttaappii  ttiiddaakk  
kkeelliihhaattaann..  
KKaappaann  mmaammiikk  ppuunnyyaa  wwaakkttuu  kkiittaa  kkee  mmaassjjiidd  kkuunnoo??  
SSeekkaarraanngg  bbiissaa……  
TTaappii  ttiiyyaanngg  eennggggaakk  bbaawwaa  ppaakkaaiiaann  aaddaatt……aattaauu  ttiiyyaanngg  bbaalliikk  
dduulluu  kkee  aannyyaarr……  
KKaallaauu  bbeeggiittuu  nnaannttii  ssoorree……kkiittaa  kkee  kkaammppuu  dduulluu,,  mmiinnttaa  
ppeerrmmaakklluummaann  llaahh  ddaarrii  mmaannggkkuu  sseetteellaahh  iittuu  kkiittaa  kkeemmaannaa--kkeemmaannaa  
kkaann  bboolleehh..  SSuuppaayyaa  ttaauu  bbeenncciinnggaahh,,  nnaammaannyyaa  bbeenncciinnggaahh..  DDii  

  
  
  
  
  
  
[[KKoonnssttrruukkssii  cciittrraa  
ppoossiittiiff]]::  mmeellaalluuii  
hhuukkuumm  aaddaatt  ((TTuujjuuaann  
aawwiikk--aawwiikk;;  hhuukkuumm  
aaddaatt  mmeemmbbeerrii  ddaammppaakk  
ppoossiittiiff  bbaaggii  kkeelleessttaarriiaann  
hhuuttaann))  
  
ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  
ddiibbeerriikkaann  ppeeccaattuu  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PPeerruummbbaaqq  ddaayyaa  
bbeerrttuuggaass  mmeennjjaaggaa  
kkeelleessttaarriiaann  aallaamm  
  
  
[[PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  
nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp]]  
KKaarraakktteerriissttiikk  
ddiinnaammiissmmee  
  
  
  
[[RRiittuuaall]]  GGaawwee  aalliipp  
uunnttuukk  ppeerrbbaaiikkaann  
mmaakkaamm  rreeaakk  
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ddaallaamm  bbeenncciinnggaahh  iittuu  tteerrppaammppaanngg  eemmppaatt  bbuuaahh  bbeerruuggaaqq..  JJaaddii  
sseekkaarraanngg  mmaauu  kkeemmaannaa??  
RReennccaannaa  mmaauu  kkee  aannyyaarr  dduulluu……  
JJaaddii  nnaannttii  jjaamm--jjaamm  ttiiggaa  eemmppaatt..  IInnii  aannaakk  mmaammiikk  ssuurryyaassaarrii  ddiiaa  kkee  
LLoommbbookk  ttiimmuurr,,  kkee  mmeeddaaqq,,  eennddaakk  aaddaa  yyaanngg  nnggaannuukkaann  kkiittaa  kkooppii  
iinnii……..kkee  ddeessaa  ssuuddaahh??  
EEnnggggeehh  ssuuddaahh  mmaammiikk……  
TTeerruuss  ddii  ssuurruuhh  kkee  mmaammiikk……..ttaauu  rruummaahh  mmaammiikk  ddaarrii  mmaannaa??  
DDiittuunnjjuukkkkaann??  
EEnnggggeehh……  
oo……bbaagguuss--bbaagguuss……nnaannttii  ddii  ssaannaa  aaddaa  ssiihh  bbuukkuu  ttaammuu,,  ttuujjuuaann  aappaa  
kkee  bbaayyaann,,  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaann..  SSeetteellaahh  iittuu  kkaann  eennaakk  kkiittaa  
ttaannyyaakkaann  aappaa  yyaanngg  ddiibbuuttuuhhkkaann..  KKeelliilliinngg--kkeelliilliinngg  ttaannyyaakkaann  aappaa  
iinnii  aappaa  iinnii……..  
JJaaddii  mmaammiikk  jjuuggaa  aaddaa  kkeeppeennttiinnggaann  mmaassaallaahh  hhuuttaann  aaddaatt,,  ttaaddii  iittuu  
ppeemmeekkeell..  
OO  sseekkaarraanngg  iinnii  MMiiqq  ddii  kkaammppuu??  
YYaa,,  ddaallaamm  KKaammppuu……iinnii  MMaammiiqq  ddiimmiinnttaa  kkee  KKaammppuu  uunnttuukk  
mmeemmbbaahhaass  ssooaall  iittuu……kkiittaa  ppuunnyyaa  hhuuttaann  aaddaatt  iinnii  ddii  ddeekkaatt  
MMeennddaallee……iittuu  kkaann  mmaassiihh  uuttuuhh,,  ddiijjaaggaa..  HHuuttaann  aaddaatt  iittuu  ddiilleennggkkaappii  
ddeennggaann  aawwiikk--aawwiikk  bbaaggii  yyaanngg  mmeenneebbaanngg  kkaayyuu,,  yyaanngg  mmeennggoottoorrii  
ddii  kkeennaakkaann  ddeennddaa……jjaaddii  nnaannttii  ssoorree  kkiittaa  kkee  kkaammppuu  tteerruuss  kkee  
mmaassjjiidd  kkuunnoo..  KKiittaa  kkee  mmaannggkkuu  dduulluu  sseetteellaahh  iittuu  mmaauu  kkeemmaannaa--
kkeemmaannaa  kkaann  bboolleehh..  
EEnnggggeehh  MMiiqq……kkaallaauu  bbeeggiittuu  ttiiyyaanngg  ppaammiitt  dduulluu,,  mmaauu  kkee  
AAnnyyaarr??  
YYaa……nnaannttii  ssoorree  ssuuddaahh  kkiittaa  kkee  KKaammppuu,,  tteerruuss  kkee  MMaassjjiidd  KKuunnoo……  
OO  eennggggeehh  MMiiqq……  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[KKoonnssttrruukkssii  cciittrraa  
ppoossiittiiff]]::  mmeellaalluuii  
hhuukkuumm  aaddaatt    
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NNoo..  WWaawwaannccaarraa  ::  0033    

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  MM..  SS  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--LLaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  JJuummaatt,,  11  JJuullii  22001111  

WWaakkttuu  ::  1177..1100  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  ssuubbjjeekk,,  BBaayyaann  TTiimmuurr  

  

BBaarriiss  TTrraannsskkiipp  vveerrbbaattiimm  IInntteerrpprreettaassii//KKooddiinngg  
  
  
  
  

227700  
  
  
  
  

227755  
  
  
  
  

228800  
  
  
  
  

228855  
  
  
  
  
  

229900  
  
  
  
  

330000  
  
  
  
  

330055  
  

((SSeebbeelluumm  wwaawwaannccaarraa  ddiimmuullaaii  mmaammiiqq  ssuurryyaa  mmeenncceerriittaakkaann  kkiissaahh  
CCiilliinnaayyaa,,  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  cceerriittaa  rraakkyyaatt  yyaanngg  tteerrddaappaatt  
ddii  LLoommbbookk))  
BBeeggiinnii  MMaammiiqq,,  bbiissaa  ttiiyyaanngg  mmiinnttaa  ttoolloonngg  ppeettaakkaann  ppeemmiimmppiinn--
ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  nniikkee,,  sseebbuuttaann  aattaauu  nnaammaa  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  
yyaanngg  aaddaa  ddii  bbaayyaann  nniikkee??  
OO  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt……ppeerrttaammaa  PPeemmaannggkkuu  BBaayyaann  AAgguunngg,,  kkeedduuaa  
PPeemmeekkeell  BBeelleeqq  BBaayyaann  TTiimmuurr,,  PPeemmeekkeell  BBeelleeqq  BBaayyaann  BBaarraatt,,  
PPeemmeekkeell  BBeelleeqq  LLoollooaann,,  PPeemmeekkeell  BBeelleeqq  KKaarraannggbbaajjoo,,  PPeemmeekkeell  
BBeelleeqq  KKaarraannggssaallaahh,,  kkeemmuuddiiaann  DDeemmaanngg  DDeemmuunngg  NNyyaakkaa  
RRaannggggaa,,  kkaakkii  ttaannggaann  ddaarriippaaddaa  ppiimmppiinnaann--ppiimmppiinnaann  iinnii..  KKaalluu  
ppeennggiikkuuttnnyyaa……NNyyaakkaa  RRaannggggaa,,  aaddaa  jjuuggaa  TTooaaqq  TTuurruunn  NNyyaakkaa  
RRaannggggaa..  
KKiiaayyii  PPeenngguulluu  jjuuggaa  tteerrmmaassuukk  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  nniikkee  mmaammiiqq??  
AAggaammaa,,  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  ddiiaa  mmaassuukknnyyaa……  ppeerrttaammaa  PPeenngguulluu,,  
kkiirraa--kkiirraa  mmeemmppuunnyyaaii  kkuurraanngg  lleebbiihh  2200--aann  kkiiaayyii  ssaannttrrii  ((ppeennggiikkuutt)),,  
kkeemmuuddiiaann  LLeebbee  kkiirraa--kkiirraa  mmeemmppuunnyyaaii  1155--aann  kkiiaayyii  ssaattrrii,,  kkeettiibb  
mmeemmppuunnyyaaii  kkiirraa--kkiirraa  55  ssaammppaaii  66  oorraanngg  kkiiaayyii  ssaannttrrii……ssaammaa  
ddeennggaann  MMooddiinn  jjuuggaa  mmeemmppuuyyaaii  ppeennggiikkuutt  kkuurraanngg  lleebbiihh  55  ssaammppaaii  
66  oorraanngg  kkiiaayyii  ssaannttrrii..  JJaaddii  jjuummllaahhnnyyaa  lleebbiihh  llaahh  eemmppaatt  ppuulluuhhaann  
oorraanngg..  
YYaanngg  ppaalliinngg  ttiinnggggii  nniikkee,,  ppeemmaannggkkuu  bbaayyaann  aagguunngg  eennggggeehh??    
BBaayyaann  aagguunngg……  
KKeesseemmuuaa  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  nniikkee  ttiinnggggaall  ddii  ddaallaamm  kkaammppuu  mmiiqq??  
YYaanngg  iinnii  ttiinnggggaall  ddii  ddaallaamm  kkaammppuu  ((ssaammbbiill  mmeennuunnjjuukk  ppaaddaa  
ccaattaattaann  yyaanngg  ddiibbuuaatt  ppeenneelliittii)),,  PPeemmeekkeell  bbeelleeqq  bbaayyaann  ttiimmuurr,,  bbaayyaann  
bbaarraatt,,  ttiinnggggaall  ddaallaamm  kkaammppuu..  TTaappii  iinnii  PPeemmeekkeell  bbeelleeqq  kkaarraannggbbaajjoo  
ttiinnggggaall  ddii  lluuaarr  kkaammppuu,,  yyaanngg  ttiinnggggaall  ddaallaamm  kkaammppuu  nnaammaannyyaa  
llookkaaqq  ggaannttuunnggaann  rroommbboonngg,,  ttaappii  ttiiddaakk  tteerrlleeppaass  ddaarrii  PPeemmeekkeell  
bbeelleeqqnnyyaa  nnyyaa……PPeemmeekkeell  bbeelleeqq--nnyyaa  ttiinnggggaall  ddii  lluuaarr  kkaammppuu,,  llookkaaqq  
ggaannttuunnggaann  rroommbboonngg--nnyyaa  yyaanngg  ddaallaamm  kkaammppuu..  IIttuu  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  
yyaanngg  ddii  kkaarraannbbaajjoo……iinnii  jjuuggaa  bbaayyaann  bbaarraatt,,  PPeemmeekkeell  bbeelleeqq  lloollooaann,,  
kkaarraannggssaallaahh  jjuuggaa……ggeeddaarriipp,,  PPeemmeekkeell  bbeelleeqq  kkaarraanngg  ssaallaahh  
ttiinnggggaall  ddaallaamm  kkaammppuu..  
TTuuggaass  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  nniikkee  nnaappii  ((aappaa))  
mmaammiiqq??  
TTuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaannnnyyaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg......ssaammaa,,  mmeellaakkssaannaakkaann  

  
  
  
  
  
  
MMeetthhaappoorr,,  kkiiaayyii  ddaann  
ttookkoohh  aaddaatt  
[[rreepprreesseennttaassii  aaggaammaa  
ddaann  aaddaatt]]  
  
  
  
  
[[SSiimmbbooll  aaggaammaa]]::  ((ttiippee  
ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa))  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[MMeettaapphhoorr  kkaammppuu]]::  
((ssiimmbbooll  kkeekkuuaattaann  
aaddaatt))..  KKaammppuu  
mmeerruuppaakkaann  tteemmppaatt  
ttiinnggggaall  ppaarraa  ppeemmiimmppiinn  
aaddaatt  
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uuppaaccaarraa  ssaarreeaatt,,  uuppaaccaarraa  aaddaatt..  BBuullaann  iinnii  kkiittaa  aaddaakkaann  nnggaajjii  
mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa,,  kkeemmuuddiiaann  ttaannggggaall  bbeerraappaa  iittuu……  
((ssaammbbiill  mmeenngghhaaddaappkkaann  ppaannddaannggaannnnyyaa  kkee  aattaass))  1155,,  tteerruuss  rroowwaahh  
wwuullaann……ppaaddaa  rroowwaahh  wwuullaann  iinnii  kkiittaa  bbeerriikkaann  ddooaa  uunnttuukk  
ppeemmbbeerrssiihhaann  ……sseetteellaahh  kkiittaa  rroowwaahh  wwuullaann  iinnii  nnggggaa  bboolleehh  
mmaaccaamm--mmaaccaamm  kkaarreennaa  mmaassuukk  bbuullaann  ppuuaassaa..  NNggaammbbiill  oorraanngg  
((mmaakkssuuddnnyyaa  mmeenniikkaahh)),,  nngguurriissaanngg,,  kkhhiittaannaann,,  nnggggaa  bboolleehh  kkaarreennaa  
mmeenngghhoorrmmaattii  bbuullaann  yyaanngg  ssuuccii..  
BBaaggaaiimmaannaa  pprroosseess  ppeennggaannkkaattaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ppeemmiimmppiinn  
aaddaatt  nniikkee  mmaammiiqq??  
OOhh  iittuu  bbeerrddaassaarrkkaann  kkeettuurruunnaann,,  eennddaakk  bbeerraannii  kkiittaa  kkaallaauu  bbuukkaann  
kkeettuurruunnaann..  PPeemmaannggkkuu,,  PPeemmeekkeell--PPeemmeekkeell  bbeelleeqq  iinnii  hhaarruuss  
kkeettuurruunnaann..  AAddaa  yyaanngg  ssuuddaahh  ttuuaa  ddiiggaannttii  aaddiikknnyyaa,,  yyaanngg  mmuuddaa,,  
nnaannttii  ddiippiilliihh  ssiiaappaa……bbeegguunnddeemm  ((rraappaatt  aaddaatt))  nnaannttii  yyaanngg  
mmeemmiilliihh……..ttaappii  PPeemmeekkeell  bbeelleeqq  lloollooaann,,  PPeemmeekkeell  bbeelleeqq  
kkaarraannggbbaajjoo……kkiittaa  yyaanngg  ddii  bbaayyaann  jjuuggaa  ddiiuunnddaanngg  ddaallaamm  gguunnddeemm    
ppeemmiilliihhaann  PPeemmeekkeell  bbeelleeqq  yyaanngg  bbeerrhhaakk  mmeemmiimmppiinn  ddaallaamm  
uuppaaccaarraa  aaddaatt……kkaallaauu  bbaayyaann  mmeemmaanngg,,  kkaallaauu  ssuuddaahh  ttuuaa,,  
kkeettuurruunnaannnnyyaa,,  ttiiddaakk  ppeerrlluu  ddiigguunnddeemmkkaann,,  ccuukkuupp  ddeennggaann  
kkeettuurruunnaannnnyyaa……..kkaallaauu  lloollooaann,,  bbaayyaann  bbaarraatt,,  kkaarraannggbbaajjoo  hhaarruuss  
kkiittaa  gguunnddeemm--kkaann,,  ssiiaappaa  yyaanngg  bbeerrhhaakk  mmeennjjaaddii  ppeemmiimmppiinn--
ppeemmiimmppiinn  aaddaattnnyyaa..  
AAddaa  uuppaaccaarraannyyaa  jjuuggaa  kkiittaa  mmeennggaannggkkaatt  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  iinnii  
jjuuggaa  mmiiqq??  
AAddaa……uuppaaccaarraa  ppeennggaannggkkaattaannnnyyaa,,  ppeellaannttiikkaannnnyyaa……  nnaannttii  kkiiaayyii  
kkaann  bbeerrddooaa  uunnttuukk  bbeeddaaqq  kkrraammaass..  MMeennaannddaakkaann  bbaahhwwaa  iinnii  aaddaallaahh  
ppeemmiimmppiinn  aaddaatt……  
BBeeddaaqq  kkrraammaass,,  eennggggeehh……  
BBeeddaaqq  kkrraammaass……  iittuu  kkaann  mmiinnyyaakk  kkeellaappaa  ddiiccaammppuurr  ddeennggaann  iittuu  
aajjaa……aannuu  aappaa  nnaammaannyyaa……kkuunnyyiirr  iittuu  aajjaa..  NNaannttii  ddiibbeerriikkaann  ddooaa  
oolleehh  kkiiaayyii..    
SSeettiiaapp  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  nniikkee  uuppaaccaarraannyyaa  ssaammaa  eennggggeehh??  
SSaammaa……tteettaappii  kkeebbeettuullaann,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  yyaanngg  kkeemmaarriinn--kkeemmaarriinn  
iittuu  ddii  lloollooaann  iittuu,,  kkeerrbbaauu  ddiippoottoonngg  PPeemmeekkeell  bbeelleeqq--nnyyaa,,  kkaarreennaa  
yyaanngg  lleebbiihh  ttuuaa  ddiiddaahhuulluukkaann  oolleehh  yyaanngg  lleebbiihh  mmuuddaa……kkookk  yyaanngg  
ttuuaa  ddiiddaahhuulluukkaann  yyaanngg  mmaassiihh  mmuuddaa,,  ddaann  iittuu  kkaann  bbeerrssaauuddaarraa,,  
kkeennaappaa  yyaanngg  lleebbiihh  mmuuddaa  ddiiaannggkkaatt  ddaarriippaaddaa  yyaanngg  ttuuaa  lleebbiihh  
ddaahhuulluu……iittuu  mmaakkaannyyaa  ttiiddaakk  bbeerraannii  ttaannppaa  hhaarruuss  ddiiaaddaakkaann  
ppeemmoottoonnggaann  kkeerrbbaauu,,  aayyaamm  jjuuggaa  ddaann  bbeeddaakk  kkrraammaass  jjuuggaa  ssuuppaayyaa  
ttiiddaakk  ttuullaahh  mmaannuuhh  ((tteerrkkeennaa  kkaarrmmaa))..  JJuuggaa  ppeerruummaabbaaqq  ddaayyaa……iittuu  
aaddaa  ppeerruummbbaaqq  ddaayyaa,,  iittuu  yyaanngg  mmeennjjaaggaa  hhuuttaann  aaddaatt..  AAddaa  
ppeerruummbbaakk  llaauuqq  jjuuggaa,,  nnaahh  kkaallaauu  ppeerruummaabbaaqq  ddaayyaa  ddaann  ppeerruummbbaakk  
llaauuqq  iinnii  hhaarruuss  ddiigguunnddeemmkkaann  ddii  kkaarraannggbbaajjoo..  PPeerruummbbaaqq  ddaayyaa  
bbeerrtteemmppaatt  ttiinnggggaall  ddii  ddaallaamm  hhuuttaann  aaddaatt  bbaannggkkeett  bbaayyaann..  
KKeemmuuddiiaann  iittuu  jjuuggaa  mmeennjjaaggaa  jjaannggaann  ssaammppaaii  aaddaa  ppeenneebbaannggaann--
ppeenneebbaannggaann  kkaayyuu  ddii  sseemmuuaa  hhuuttaann..  TTaappii  iittuu  dduulluu,,  ttaappii  sseekkaarraanngg  
kkaarreennaa  ssuuddaahh  ddiiaammbbiill……ssuuddaahh  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  ddiippeerrhhaattiikkaann  hhaannyyaa  
hhuuttaann  aaddaattnnyyaa  ssaajjaa,,  mmaakkaannyyaa  ssuuddaahh  rruussaakk  hhuuttaann--hhuuttaann  iinnii..    
OO  hhuuttaann  aaddaatt  nniikkee  ssuuddaahh  mmeennjjaaddii  mmiilliikk  nneeggaarraa  mmiiqq??  
EEnnddaakk……hhuuttaann--hhuuttaann  iinnii  kkaann  ssuuddaahh  bbaannyyaakk  yyaanngg  ddiitteebbaanngg..  

SSeeccaarraa  uummuumm  ttuuggaass  
ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  aaddaallaahh  
mmeellaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  
aattaauu  rriittuuaall  ((ssaarreeaatt))  
[[RRiittuuaall]]  rroowwaahh  wwuullaann::  
mmeemmbbeerrssiihhkkaann  bbuullaann  
  
  
  
  
  
PPaarraa  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  
ddiippiilliihh  bbeerrddaassaarrkkaann  
ggaarriiss  kkeettuurruunnaann  ddaann  
mmeellaalluuii  bbeegguunnddeemm  
((rraappaatt  aaddaatt))  
  
PPeemmiimmppiinn  aaddaatt  ddii  
bbaayyaann  ddiillaannjjuuttkkaann  oolleehh  
kkeettuurruunnaann  llaannggssuunngg  
ttaannppaa  mmeellaalluuii  gguunnddeemm,,  
sseeddaannggkkaann  ppeemmiimmppiinn  
ddaarrii  lloollooaann  ddaann  
KKaarraannggbbaajjoo  hhaarruuss  
mmeellaalluuii  gguunnddeemm  
  
  
  
[[RRiittuuaall]]  bbeeddaaqq  kkrraammaass  
ddaallaamm  ppeennggaannggkkaattaann  
ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  
  
  
  
  
  
  
  
  
TTookkoohh  aaddaatt  yyaanngg  
bbeerrttuuggaass  mmeennjjaaggaa  
hhuuttaann  
  
PPeerruummbbaaqq  ddaayyee  
bbeerrttuuggaass  uunnttuukk  
mmeennjjaaggaa  hhuuttaann  aaddaatt  
bbaannggkkeett  bbaayyaann  
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KKaallaauu  ddii  hhuuttaann  aaddaatt  mmeemmaanngg  ddiijjaaggaa  ddiiaa,,  jjaannggaann  ssaammppaaii  aaddaa  
ppeenneebbaannggaann  aattaauu  mmeerruussaakk  hhuuttaann  aaddaatt..  
KKaallaauu  ppeerruummbbaaqq  llaauuqq  nniikkee  ddiimmaannaa  mmiiqq??  
KKaallaauu  ppeerruummbbaaqq  llaauuqq  iinnii  ddii  aappaa  nnaammaannyyaa……ddii  llooaanngg  ggooddeegg……iittuu  
yyaanngg  mmeennjjaaggaa  hhuuttaann……aappaa  nnaammnnyyaa,,  mmeennjjaaggaa  mmaakkaamm  
wwaallii……hhuuttaann  aaddaatt  llookkooqq  ggrreenneenngg  nnaammaannyyaa..  DDaann  jjuuggaa  
kkaallaauu……kkaarraannggbbaajjoo,,  ppeerruummbbaaqq  ddaayyaa,,  ddaann  ppeerruummbbaaqq  llaauuqq  
ppaakkaaiiaannnnyyaa  ddiibbeerriikkaann  oolleehh  PPeemmeekkeell  bbeelleeqq  bbaayyaann  bbaarraatt..  
WWaarrnnaannyyaa  hhiittaamm,,  bbaajjuu  hhiittaamm  ttaappii  ssaappuuqq--nnyyaa  bbiirruu..  
OO  hhiittaamm  eennggggeehh  ppaakkaaiiaannnnyyaa??  ((ssaaaatt  iittuu  ppeenneelliittii  jjuuggaa  
mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm,,  ppeelluunngg  ––  kkaaiinn  
ppaannjjaanngg  yyaanngg  ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  ppiinnggggaanngg  kkee  bbeettiiss,,  ddiisseebbuutt  kkeerreenngg  
ppoottoo  ––  hhiittaamm  ddaann  bbaajjuu  hhiittaamm))..  
HHiittaamm,,  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  oolleehh  PPeemmeekkeell  bbeelleeqq  bbaayyaann  
bbaarraatt……sseeddaannggkkaann  PPeenngguulluu,,  LLeebbee,,  kkeettiibb,,  MMooddiinn  ddiibbeerriikkaann  
sseelleennggkkaappnnyyaa  oolleehh  ppeemmaannggkkuu  bbaayyaann  ttiimmuurr  kkaarreennaa  bbaayyaann  ttiimmuurr  
iinnii  mmeellaakkssaakkaann  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  aaggaammaa,,  aakkhheerraatt  kkaallaauu  bbaayyaann  
bbaarraatt……  uuppaaccaarraa  dduunniiaa..  KKiittaa  bbaayyaann  ttiimmuurr  iinnii  mmeellaammbbaannggkkaann  
ssoorrggaa,,  mmaakkaannyyaa  ddiibbeerriikkaann  bbaajjuu  ppuuttiihh,,  kkaaiinn  ppuuttiihh,,  ddaann  ssaappuuqq  
kkaagguunnggaann--nnyyaa  jjuuggaa  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh..  PPaaddaa  uuppaaccaarraannyyaa,,  kkeettiikkaa  
aallaatt--aallaatt  ssuuddaahh  lleennggkkaapp,,  ppaaddii  ttiiggaa  kkaarruunngg……bbaarruu  
ddiissuummppaahh……ddiibbeerriikkaann  ssaappuuqq  kkaagguunnggaann  bbeerrbbeennttuukk  lliinnggkkaarraann  
bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh,,  bbaajjuu  ppuuttiihh..  KKaallaauu  bbaayyaann  ttiimmuurr  uuppaaccaarraa  ggaammaa,,  
bbaayyaann  bbaarraatt  lluuiirr  ggaammaa..  KKaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  jjaarraanngg  yyaanngg  bbiissaa  
mmeennjjeellaasskkaann,,  kkaaddaanngg  kkiittaa  mmeennjjaallaannkkaann  uuppaaccaarraa  dduunniiaa,,  kkaaddaanngg  
kkiittaa  mmeennjjaallaannkkaann  uuppaaccaarraa  aakkhheerraatt..  
KKaallaauu  bbeennttuukk  ssaappuuqq  mmaassiinngg--mmaassiinngg  PPeenngguulluu,,  LLeebbee,,  kkeettiibb,,  
MMooddiinn  iinnii  ssaammaa  mmiiqq??  
SSaammaa……iittuunnyyaa  aajjaa  yyaanngg  mmeemmbbeeddaakkaann  kkeelliilliinnggnnyyaa  aaddaa  yyaanngg  
sseemmbbiillaann,,  aaddaa  yyaanngg  ttuujjuuhh,,  aaddaa  yyaanngg  lliimmaa,,  aaddaa  yyaanngg  ttiiggaa..    
YYaanngg  sseemmbbiillaann  ssiiaappaa  mmiiqq??  
PPeenngguulluu……wwaaddaahh  kkiittaa  iinnii  kkaann  ddiilleennggkkaappii  ddeennggaann  aannggkkaa  
sseemmbbiillaann……kkiittaa  iinnii  kkaann  aannggkkaa  ssiiwwaaqq  ((sseemmbbiillaann))..  MMaattaa,,  hhiidduunngg,,  
iinnii,,  iinnii  ((ssaammbbiill  mmeennuunnjjuukk  bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  wwaajjaahh  tteerrtteennttuu))..  IIttuu  
aannggkkaa  yyaanngg  ppaalliinngg  ttiinnggggii……  kkaallaauu  LLeebbee  kkeelliilliinnggnnyyaa  ttuujjuuhh……iittuu  
mmeellaammbbaannggkkaann  hhaarrii……ddiinnaa  ttuujjuuhh..  KKaallaauu  kkeettiibb  lliimmaa,,  iittuu  
mmeennaannddaakkaann  aaggaammaa  kkiittaa,,  kkaallaauu  MMooddiinn  ttiiggaa,,  iittuu  mmeennaannddaakkaann  
kkeemmeettuuaann  ((kkeemmuunnccuullaann)),,  kkeellaahhiirraann..  
KKaallaauu  lliimmaa  iittuu  aaggaammaa  eennggggeehh??  
AAggaammaa……mmaakkaannyyaa  kkeettiibb  yyaanngg  mmeeggaanngg  aaggaammaa  iinnii……ddaann  jjuuggaa  
ppaaddaa  wwaakkttuu  uuppaaccaarraa  PPeenngguulluu,,  LLeebbee,,  kkeettiibb,,  MMooddiinn  iinnii  yyaanngg  
bbeerrttuuggaass  mmeemmoottoonngg  kkeerrbbaauu……wwaakkttuu  iittuu  kkiittaa  ppoottoonngg  eemmppaatt  eekkoorr  
kkeerrbbaauu,,  kkeemmuuddiiaann  PPeenngguulluu,,  LLeebbee,,  kkeettiibb,,  MMooddiinn  ddii  uunnddaanngg  uunnttuukk  
mmoottoonngg  kkeerrbbaauu,,  kkaarreennaa  wwaakkttuu  iittuu  aaddaa  kkeeppeerrlluuaann  ppeennttiinngg  sseekkaallii,,  
mmaakkaa  kkiiaayyii--kkiiaayyii  ssaannttrriinnyyaa  yyaanngg  ddiissuurruuhh……ttaappii  ttiiddaakk  bboolleehh  
mmoottoonngg  dduuaa  eekkoorr  sseekkaalliigguuss....hhaarruuss  ssaattuu……  
JJaaddii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  oorraanngg  iittuu  bboolleehh  mmeemmoottoonngg  ssaattuu  eekkoorr  
kkeerrbbaauu  ddaallaamm  ssaattuu  hhaarrii??  
SSaattuu……ttaappii  kkaallaauu  bbeessookknnyyaa,,  kkaallaauu  eennddaakk  aaddaa  yyaanngg  mmeemmoottoonngg,,  
bboolleehh……ttaappii  yyaanngg  ssaattuu  hhaarrii  iittuu  ttiiddaakk  bboolleehh,,  hhaarruuss  ssaattuu..  KKaallaauu  

  
PPeerruummbbaaqq  llaauuqq  
bbeerrttuuggaass  sseebbaaggaaii  
ppeennjjaaggaa  mmaakkaamm  yyaanngg  
aaddaa  ddii  LLooaanngg  GGooddeegg  
  
PPeerruummbbaaqq  llaauuqq  ddaann  
ddaayyee  ddiillaannttiikk  oolleehh  
PPeemmeekkeell  bbeelleeqq  bbaayyaann  
bbaarraatt  
PPeemmiimmppiinn  aaggaammaa  
ddiillaannttiikk  oolleehh  
ppeemmaannggkkuu  bbaayyaann  
ttiimmuurr  
  
[[SSiimmbbooll  aaggaammaa  ddaann  
aaddaatt;;  bbaayyaann  bbeelleeqq]]  
BBaayyaann  ttiimmuurr  kkhhuussuuss  
mmeellaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  
ssaarreeaatt//iissllaamm,,  bbaayyaann  
bbaarraatt  uuppaaccaarraa  aaddaatt  
((kkeeuunniikkaann  
kkeelloommppookk))  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[MMeettaapphhoorr;;  
ssppiirriittuuaalliittaass]]::  jjuummllaahh  
lliinnggkkaarraann  ssaappuuqq//iikkaatt  
kkeeppaallaa  kkiiaayyii  aaddaatt  
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kkiittaa  ppoottoonngg  lliimmaa,,  iinnii  ppeennggiikkuutt--ppeennggiikkuuttnnyyaa  yyaanngg  ddii  ssuurruuhh,,  
mmaassiinngg--mmaassiinngg  ssaattuu  ssuuppaayyaa  ddaappaatt  sseemmuuaa..  TTiiddaakk  bboolleehh  
sseennddiirriiaann,,  kkeeccuuaallii  kkaammbbiinngg……kkaallaauu  kkaammbbiinngg  iittuu  bboolleehh..  
SSiiaappaa  ssaajjaa  yyaanngg  hhaarruuss  ddii  uunnddaanngg  ddaallaamm  bbeegguunnddeemm  nniikkee  
mmiiqq??  
YYaa  kkaallaauu  bbeegguunnddeemm,,  sseemmuuaa  ssiihh,,  ppeemmaannggkkuu,,  PPeemmeekkeell,,  llookkaaqq  
ppaannddee,,  sseemmookkaann,,  llookkaaqq  kkaarraannggbbaajjoo,,  lloollooaann,,  ppeerraammoo……jjaaddii  
mmaassiinngg--mmaassiinngg  iittuu  mmeennggeelluuaarrkkaann  ppeennddaappeett--ppeennddaappeett,,  nnaannttii  
kkaallaauu  ssuuddaahh  mmeenngghhaassiillkkaann  ssaattuu  kkeeppuuttuussaann  iittuu  llaahh  yyaanngg  
ddiillaakkuukkaann..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  ssaattuu  bbeerruuggaaqq  ppeennuuhh  iittuu..  
TTooaaqq  llookkaaqq  iinnii  nnaappii  mmiiqq??  
TTooaaqq  llookkaaqq  yyaanngg  ddiiuunnddaanngg,,  aaddaa  ttooaaqq  llookkaaqq  lloollooaann,,  kkaarraannggbbaajjoo,,  
aannyyaarr,,  ssuukkaaddaannee..  BBaannyyaakk  ssiihh  kkaallaauu  ttooaaqq  llookkaaqq--ttooaaqq  llookkaaqq  iittuu,,  
yyaanngg  ppeerrlluu  ddii  uunnddaanngg  kkiittaa  uunnddaanngg..    
TTeerruuss  mmaassaallaahh--mmaassaallaahh  aappaa  ssaajjaa  yyaanngg  ddiibbeegguunnddeemmkkaann  iinnii  
mmiiqq??  
PPeerrttaammaa  wwaakkttuu  kkiittaa  mmeennggaaddaakkaann  uuppaaccaarraa  aalliipp,,  uuppaaccaarraa  iinnii  
ddiillaakkuukkaann  ddeellaappaann  ttaahhuunn,,  aattaauu  dduuaappuulluuhh  ttaahhuunn  sseekkaallii  ddiiaaddaakkaann..  
KKeemmuuddiiaann  wwaakkttuu  kkiittaa  mmeennggaannggkkaatt  PPeemmeekkeell  bbeelleeqq,,  aattaauu  
ppeerruummbbaaqq  ddaayyaa,,  ppeerruummbbaaqq  llaauuqq,,  llookkaaqq  kkaarraannggbbaajjoo,,  iinnii  kkiittaa  
hhaarruuss  gguunnddeemm--kkaann  uunnttuukk  mmeemmiilliihh  ssiiaappaa  kkeettuurruunnaann  sseebbeennaarrnnyyaa..  
KKaallaauu  bbuukkaann  kkeettuurruunnaann  eennggggaakk  bbeerraannii..  SSaammaa  jjuuggaa  PPeenngguulluu,,  
LLeebbee  kkeettiibb,,  MMooddiinn  iinnii  kkiittaa  gguunnddeemm,,  bbaahhkkaann  llaammaa  kkiittaa  gguunnddeemm..  
PPeenngguulluu  bbaayyaann  iinnii  aaddaa  ddaarrii  bbaayyaann  ttiimmuurr,,  iittuu  PPeenngguulluu  yyaanngg  
ppeerrttaammaa,,  oorraanngg  bbaannggssaawwaann,,  tteerruuss  kkeemmuuddiiaann  jjuuggaa  ddaarrii  lloollooaann  ddaann  
ssaattiinnggggii  ddaayyaa..  TTaappii  kkaallaauu  sseekkaanngg  iinnii  kkiittaa  aammbbiill  ddaarrii  yyaanngg  
ppeerrttaammaa,,  sseetteellaahh  iinnii  bbeerrhheennttii  hhaarruuss  ddiippiilliihh  ddaarrii  gguunnddeemm  PPeenngguulluu  
ddaarrii  lloollooaann..  AAddaa  jjuuggaa  rraaddeenn  PPeenngguulluu,,  ttaappii  kkaarreennaa  iinnii  
bbeerrppeennddiiddiikkaann  ddii  kkeeddiirrii,,  kkiittaa  ssuurruuhh  ssiihh  aaddiikk--aaddiikknnyyaa,,  ttaappii  iinnii  
nnggggaakk  ssiiaapp,,  hhaarruuss  ddiippiilliihh  yyaanngg  llaaiinn  bbeerrddaassaarrkkaann  kkeettuurruunnaann,,  
kkaarreennaa  kkaallaauu  bbuukkaann  kkeettuurruunnaann  kkiittaa  aakkaann  ttuullaahh  mmaannuuhh,,  kkaaddaanngg--
kkaaddaanngg  ssaakkiitt--ssaakkiittaann  ssaammppaaii  ttiiddaakk  aaddaa  oobbaattnnyyaa  iinnii  ssaammaappaaii  kkiittaa  
aannggkkaatt  jjaaddii  kkiiaayyii..  IInnii  aaddaa  aammaaqq  ((ppaannggggiillaann  llaaiinn  uunnttuukk  bbaappaakk))  
aassmmiillaahh  kkeettuurruunnaann  kkiiaayyii  ddaann  PPeenngguulluu  ddaarrii  ssaattiinnggggii  ddaayyaa,,  
kkeemmuuddiiaann  ddiiaa  eennggggaa  mmaauu  mmeellaakkssaannaakkaann  ttuuggaass  ddaann  
kkeewwaajjiibbaannnnyyaa..  LLeebbiihh  sseennaanngg  ddiiaa  jjaaddii  mmeerreebboott  ((ppeennuunngggguu  
mmaassjjiidd)),,  aakkhhiirrnnyyaa  ddiiaa  ssaakkiitt--ssaakkiittaann……kkookk  iinnii  bbeennggkkaakk  ((ssaammbbiill  
sseeaakkaann--aakkaann  mmeenncceekkiikk  lleehheerrnnyyaa))  hhaammppeerr  mmaattii……ttaappii  kkaarreennaa  
ddiioobbaattii  oolleehh  aaiirr  ddaarrii  ssiinnii  aakkhhiirrnnyyaa  sseemmbbuuhh,,  llaannggssuunngg  ddiiaa  jjaaddii  
kkiiaayyii..  IInnii  llaahh  kkaallaauu  kkeettuurruunnaann..  DDiiaa  yyaanngg  ccaarrii  kkiittaa,,  kkaallaauu  ddiiaa  
mmeellaakkssaannaakkaann  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaannnnyyaa  llaannggssuunngg  ddiiaa  sseemmbbuuhh  
ddeennggaann  sseennddiirriinnyyaa..  KKeemmuuddiiaann  jjaaddii  mmeerreebboott  iittuu  nnggggaakk  jjaaddii  ddiiaa,,  
kkiittaa  aannggkkaatt  jjaaddii  PPeenngguulluu  ddii  bbaayyaann  kkaarreennaa  ddiiaa  kkeettuurruunnaann  ddaarrii  
PPeenngguulluu  ddaarrii  ssaattiinnggggii  ddaayyaa..    
SSeettiiaapp  uuppaaccaarraa  aaddaatt  sseemmuuaa  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa  iinnii  
hhaarruuss  hhaaddiirr  eennggggeehh??  
HHaarruuss  hhaaddiirr……ttaannppaa  hhaaddiirr  aaggaammaa  ttiiddaakk  bbiissaa  jjaallaann..  OOrraanngg  ddiiaa  
yyaanngg  mmeemmbbeerriikkaann  ddooaa,,  mmaaccaamm--mmaaccaamm  ddooaa..  PPaaddaa  wwaakkttuu  
uuppaaccaarraa  bbuubbuurr  ppeettaaqq,,  ddooaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  bbuubbuurr  ppeettaaqq  iittuu  hhaarruuss  
ddiibbaaccaa  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiihhaappaall..  LLaaiinn  ddooaa--ddooaannyyaa,,  bbuubbuurr  ppeettaaqq  llaaiinn,,  

  
  
  
  
  
TTookkoohh--ttookkoohh  yyaanngg  
ddiiuunnddaanngg  ddaallaamm  
gguunnddeemm  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
GGuunnddeemm  ddiillaakkuukkaann  
kkeettiikkaa  uuppaaccaarraa  aalliipp,,  
ppeennggaannggkkaattaann  
PPeemmeekkeell  ddaann  
ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  
  
  
  
  
  
  
[[PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  
nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp]]  
KKaarraakktteerriissttiikk  
KKeeppeerrccaayyaaaann  tteerrhhaaddaapp  
ssaannkkssii  ssuupprraannaattuurraall  
  
  
  
[[PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  
nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp]]  
KKaarraakktteerriissttiikk  
ddiinnaammiissmmee  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



416 
 

 

  
  
  

446600  
  
  
  
  

446655  
  
  
  
  

447700  
  
  
  
  

447755  
  
  
  
  

448800  
  
  
  
  

448855  
  
  
  
  

449900  
  
  
  
  

449955  
  
  
  
  

550000  
  
  
  
  

550055  
  

mmuulluudd  llaaiinn..    DDooaa  mmuulluudd  yyaanngg  ppaalliinngg  ssuulliitt  ddooaannyyaa,,  ttaappii  iittuu  hhaarruuss  
ddiibbaaccaa  jjaannggaann  ddiihhaappaall,,  iittuu  jjuuggaa  kkiittaa  hheerraann  kkeennaappaa……mmeesskkiippuunn  
kkiittaa  hhaappaall  ttaappii  hhaarruuss  ddiibbaaccaa  ccaarraannyyaa..  KKaallaauu  oorraanngg--oorraanngg  iinnii  
nnggggaakk  ttaahhuu  ssiihh  ddooaa  yyaanngg  sseebbeennaarrnnyyaa,,  hhaannyyaa  ddooaa--ddooaa  sseellaammeett  
ddaann  llaaiinn--llaaiinn  iittuu  yyaanngg  ddiibbaaccaa..  KKaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  mmeemmaanngg  
ssuuddaahh  ddiibbeerriikkaann  ppeettuunnjjuukk  kkaallaauu  iinnii  ddooaannyyaa  yyaanngg  ddiibbaaccaa,,  
sseeddaannggkkaann  oorraanngg  jjaattuuhh  ddaarrii  kkaayyuu  iinnii  ddooaannyyaa,,  mmaattii,,  bbeerraannaakk  jjuuggaa  
bbeeddaa  ddooaannyyaa..  KKaallaauu  mmaattii  ddii  llaauutt  aaddaa  ddooaannyyaa,,  nnaammaannyyaa  kkiittaa  ddii  
bbaayyaann  lleennggkkaapp  ddooaannyyaa..  JJaaddii  mmeennggaappaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  aaddaa  PPeenngguulluu,,  
LLeebbee  kkeettiibb,,  MMooddiinn,,  iinniillaahh  aaggaammaa,,  iinniillaahh  ttiiaanngg  dduunniiaa,,  jjaaddii  kkiittaa  ddii  
bbaayyaann  iinnii  lleennggkkaapp  kkaarreennaa  iinnii  llaahh  ttiiaanngg  aakkhheerraatt..  KKaallaauu  ddii  bbaayyaann  
bbaarraatt  kkhhuussuuss  uunnttuukk  uuppaaccaarraa  dduunniiaa,,  bbaayyaann  ttiimmuurr  aakkhheerraatt  
……oorraanngg--oorraanngg  nnggggaakk  ttaahhuu  kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  iinnii  aaddaa  uuppaaccaarraa  ggaammaa  
ddaann  lluuiirr  ggaammaa,,  aaddaa  dduunniiaa  aaddaa  aakkhheerraatt..  
BBeerraarrttii  ddii  bbaayyaann  ttiimmuurr  iinnii  kkhhuussuuss  uunnttuukk  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  
dduunniiaa??  
UUppaaccaarraa  dduunniiaa,,  uuppaaccaarraa  aaddaatt,,  ssaarreeaatt……kkaallaauu  bbaayyaann  bbaarraatt  aakkhheerraatt..  
DDii  lloollooaann  ddaann  kkaarraannggbbaajjoo  jjuuggaa  kkaallaauu  uuppaaccaarraa  hhaarruuss  ssaammaa  
hhaarriinnyyaa..  KKaallaauu  PPeenngguulluu  ssuuddaahh  mmaakkaann  bbaarruu  yyaanngg  llaaiinn  bboolleehh  
mmaakkaann,,  bbaayyaann  ttiimmuurr,,  bbaarruu  lloollooaann,,  bbaarruu  kkaarraannggssaallaahh,,  kkaarraannggbbaajjoo..  
HHaarruuss  aaggaammaa  dduulluu  bbaarruu  aaddaatt,,  kkaarreennaa  iittuu  yyaanngg  ppeerrttaammaa..  OOlleehh  
kkaarreennaa  iittuu  sseettiiaapp  ddaaeerraahh  iinnii  ttiiddaakk  bboolleehh  bbeellaass..  
KKaallaauu  mmaassaallaahh  ssaappuuqq  ttaaddii  ppeerruummbbaaqq  llaauuqq  ddaann  ppeerruummbbaaqq  
ddaayyee  wwaarrnnaa  bbiirruu  eennggggeehh??  
BBiirruu……  
NNaappii  aarrttii  wwaarrnnaa  bbiirruu  iinnii  ppaakk??  
IIttuu  mmeemmaanngg  ssaappuuqq  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  PPeemmeekkeell  bbeelleeqq  kkaarraannggbbaajjoo,,  
kkaallaauu  kkiiaayyii  ppuuttiihh……llookkaaqq  kkaarraannggbbaajjoo  jjuuggaa  bbiirruu  ddiiaa  ssaappuuqq--nnyyaa..  
IIttuu  kkaarreennaa  bbeerrssaammaa  bbaayyaann  bbaarraatt  ttuuggaassnnyyaa  kkee  dduunniiaa,,  kkaallaauu  kkiiaayyii  
ppuuttiihh  kkaarreennaa  iittuu  aakkhheerraatt,,  kkaaiinn  ppuuttiihh,,  bbaajjuu  ppuuttiihh..  TTaappii  ddiibbuuaattnnyyaa  
ppaaddaa  ttaahhuunn  aalliipp,,  ppaaddaa  uuppaaccaarraa  aalliipp,,  ssaammaa  ddeennggaann  uummbbuull--uummbbuull,,  
uummbbuull--uummbbuull  jjuuggaa  ddiibbuuaatt  ppaaddaa  uuppaaccaarraa  aalliipp,,  eennddaakk  bboolleehh  ssiihh  
kkiittaa  bbuuaatt  ddiimmaannaa--mmaannaa,,  ssaappuuqq  kkaagguunnggaann  jjuuggaa  llaalluu  ddiissiimmppaann  
ddaallaamm  bbaallee  bbeelleeqq,,  bbaarruu  ssaaaatt  ddiillaannttiikk  bbaarruu  kkiittaa  kkeelluuaarrkkaann..  
SSiiaappaa  yyaanngg  mmeemmbbuuaatt  ssaappuuqq  nniikkee  mmiiqq??  
AAddaa  ssiihh  jjuuggaa  kkeettuurruunnaannnnyyaa,,  kkaarreennaa  eennddaakk  bbeerraannii  kkaallaauu  kkiittaa  yyaanngg  
bbuukkaann  kkeettuurruunnaann……iittuu  ssuuddaahh  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  dduulluu..  KKaallaauu  
bbuukkaann  kkeettuurruunnaann  nnaannttii  kkiittaa  kkeennaa  mmaaccaamm--mmaaccaamm..  SSaammaa  jjuuggaa  
llookkaaqq  ggaannttuunnggaann  rroommbboonngg,,  llookkaaqq  kkaarraannggbbaajjoo..  
KKaallaauu  ppeemmaannggkkuu  jjuuggaa  ppuuttiihh  wwaarrnnaa  ssaappuuqq--nnyyaa??  
KKaallaauu  ppeemmaannggkkuu  bbiiaassaa--bbiiaassaa  ssaappuuqq--nnyyaa,,  ccuummaa  kkaaiinnnnyyaa  kkaaiinn  
mmeerraahh..  TTiiddaakk  iissttiimmeewwaa  llaahh,,  bbiiaassaa--bbiiaassaa  llaahh  kkaallaauu  ppeemmaannggkkuu..  
KKaallaauu  iinnii,,  ppeerruummbbaaqq  ddaayyaa,,  ppeerruummbbaaqq  llaauuqq,,  ttooaaqq  llookkaaqq  
ggaannttuunnggaann  rroommbboonngg  ttiiddaakk  bboolleehh  ggaannttii,,  hhaarruuss  hhiittaamm--hhiittaamm,,  ssiiaanngg  
mmaallaamm..  
KKaallaauu  ccaarraa  mmeemmaakkaaii  ssaappuuqq--nnyyaa  sseennddiirrii  aaddaa  bbeeddaannyyaa  mmiiqq??  
BBeeddaa……kkaallaauu  ppeerruummbbaaqq  ddaayyaa,,  ppeerruummbbaaqq  llaauuqq  hhaarruuss  ddiippaakkee  
ssaammppaaii  tteerrttuuttuupp,,  ttaappii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ddiibbeellaakkaanngg  ssuudduuttnnyyaa,,  yyaanngg  
ppeennttiinngg  tteerrttuuttuupp..  TTooaaqq  llookkaaqq  ggaannttuunnggaann  rroommbboonngg  hhaarruuss  
ddiibbeellaakkaanngg  sseeggiittiiggaannyyaa  iittuu..  IIttuu  ttooaaqq  llookkaaqq  ggaannttuunnggaann  rroommbboonngg..  
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KKaallaauu  PPeenngguulluu,,  LLeebbee,,  kkeettiibb,,  mmuuddiimm  nniikkee??  
IIttuu  kkaann  ssuuddaahh  kkaagguunnggaann,,  ssuuddaahh  ddiiaattuurr……bbeerrbbeennttuukk  lliinnggkkaarraann..  
KKaallaauu  PPeenngguulluunnyyaa  tteetteepp  kkeessiinnii  ccaarrii  mmaammiiqq,,  ddiiaa  mmaauu  bbeerrhheennttii,,  
kkaarreennaa  bbaannyyaakk  mmaassaallaahh--mmaassaallaahh,,  ddaann  bboolleehh  ssiihh  bbeerrhheennttii..  
OO  bbiissaa  mmeenngguunndduurrkkaann  ddiirrii??  
BBiissaa  mmeenngguunndduurrkkaann  ddiirrii,,  kkaallaauu  ssttuujjuu  mmaannggkkuu,,  mmaassyyaarraakkaatt..  
KKaallaauu  aaddaa  kkeessaallaahhaann  oolleehh  mmaannggkkuu,,  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  iinnii  llaahh  
ddiiddeennddaa  llaahh,,  ddiibbeerrssiihhkkaann  llaahh  uunnttuukk  mmeemmbbeerrssiihhkkaann  kkeessaallaahhaannnnyyaa  
ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  aaddaa  kkeekkoottoorraann..  MMiissaallnnyyaa  aaddaa  iinnii  lluuppaa  ddiimmaannaa  
nnaarruuhh  kkaagguunnggaannnnyyaa,,  bbaawwaa  ssaattuu  eekkoorr  kkaammbbiinngg..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  
ddiiaa  sseennddiirrii  yyaanngg  ssaaddaarr..  BBeekkaass  iinnii,,  bbeekkaass  iittuu,,  ppeerrnnaahh  jjaattuuhh  ddii  
bbeerruuggaaqq,,  ddiiaa  yyaanngg  bbaawwaa  kkaammbbiinngg  sseennddiirrii..  DDaann  bbaattaassnnyyaa……ssaammaa  
ddeennggaann  ppeemmeerriinnttaahhaann,,  sseekkiiaann  ttaahhuunn……  
OO  aaddaa  mmaassaa  jjaabbaattaannnnyyaa  eennggggeehh??  
MMaassaa  jjaabbaattaannnnyyaa……dduulluunnyyaa  ttiiggaa  ttaahhuunn  ssaammaa  ddeennggaann  
ppeemmeerriinnttaahhaann  kkeeppaallaa  ddeessaa,,  mmaakkaannyyaa  aappaa  yyaanngg  ddii  llaakkuukkaann  ddii  
ppeemmeerriinnttaahhaann  iinnii  ddiiaammbbiill  ddaarrii  aaddaatt..  KKaallaauu  sseekkaarraanngg  kkaann  eennaamm  
ttaahhuunn,,  jjuuggaa  PPeenngguulluu  kkiittaa  mmaassaannyyaa  eennaamm  ttaahhuunn……sseeppeerrttii  PPeenngguulluu  
yyaanngg  sseekkaarraanngg,,  ssuuddaahh  eennaamm  ttaahhuunn,,  mmaakkaannyyaa  ddiiaa  mmaauu  
mmeenngguunndduurrkkaann  ddiirrii..  TTaappii  kkaarreennaa  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaannnnyyaa  ttiiddaakk  
ddiillaallaaiikkaann,,  ddiijjaallaannkkaann  sseessuuaaii  ddeennggaann  ssuummppaahhnnyyaa,,  lleebbiihh  bbaaiikk  
ddiillaannjjuuttkkaann  llaaggii..  SSaammaa  ddeennggaann  ppeemmeerriinnttaahhaann,,  ttaappii  kkaallaauu  
ppeemmeerriinnttaahh  llaallaaii  lleebbiihh  bbaaiikk  ttuurruunn  aajjaa,,  ppiilliihh  yyaanngg  llaaiinn..  
AAppaa  ssaajjaa  yyaanngg  tteerrmmaassuukk  kkeessaallaahhaann--kkeessaallaahhaann  nniikkee  mmiiqq??  
YYookk  kkaaddaanngg  kkaallaauu  yyaanngg  mmuuddaa  ccaarrii  ssiihh  ddiiaa  iissttrrii  yyaanngg  llaaiinn,,  
nnaammaannyyaa  mmaannuussiiaa  kkaann……tteerruuss  ddiillaarraanngg  mmeemmiikkuull  kkookk  ddiiaa  
mmeemmiikkuull,,  kkeennaa  ddoossaa  ddiiaa  iittuu,,  ddiiddeennddaa  ddiiaa  iittuu..    
DDoossaa  iissttiillaahhnnyyaa  eennggggeehh??  
DDoossaa……ttaappii  kkaallaauu  ppiimmppiinnaann--ppiimmppiinnaann  kkiittaa  iinnii  ttiiddaakk  ppaass  ddii  
ddaallaamm  mmeellaakkssaannaakkaann  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaannnnyyaa  jjaaddii  kkiittaa  sseemmuuaa  
yyaanngg  kkeennaa..  IInnii  ccoonnttoohhnnyyaa  PPeenngguulluu  kkiittaa  kkee……kkeemmaannaa,,  kkee  mmaallaanngg  
ddiiaa,,  ppaaddii  kkiittaa  jjaaddii  mmeerraahh..  KKaallaauu  ppeemmiimmppiinn--ppeemmiimmppiinn  iinnii  
bbeerrbbuuaatt  kkeessaallaahhaann  kkiittaa  yyaanngg  kkeennaa  iimmbbaassnnyyaa..  DDaann  ttiiddaakk  hhaannyyaa  ddii  
ssiinnii,,  kkeesseelluurruuhhaann..  CCoonnttoohh  dduulluu  ppaaddaa  wwaakkttuu  rreennoovvaassii  mmaakkaann  
rreeaaqq,,  kkookk  kkeennaappaa  bbuurruuhh--bbuurruuhh  ddaarrii  kkaarraannggbbaajjoo  iittuu  mmaakkee  iikkaatt  
bbaammbbuu  ddaarrii  llookkooqq  rreeaaqq  aakkhhiirrnnyyaa  tteerrkkeennaa  ggaattaall--ggaattaall..  AAppaa  ppuunn  
kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  iinnii  yyaanngg  bbuukkaann  ppaaddaa  tteemmppaattnnyyaa,,  ppaassttii  kkeennaa  
iimmbbaassnnyyaa……mmaakkaannyyaa  kkaallaauu  mmaassaanngg  aannuu  iittuu  jjaannggaann  ddiiccaammppuurr--
ccaammppuurr,,  iinnii  ddii  ccaammppuurr--ccaammppuurr,,  kkaannttoonngg,,  aappaa……mmaakkaannyyaa  sseemmuuaa  
yyaanngg  kkeerrjjaa  ddii  ssiittuu  kkeennaa  ppeennyyaakkiitt..  AAppaa  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oorraanngg  ttuuaa  
kkiittaa  dduulluu  iittuu  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann..  UUppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  
ddii  bbaayyaann  iinnii,,  ttuujjuuaannnnyyaa  bbuukkaann  uunnttuukk  yyaanngg  ddii  bbaayyaann  ssaajjaa,,  ttaappii  
kkeesseelluurruuhhaann,,  hhaannyyaa  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  ddii  bbaayyaann..  
BBeerraarrttii  kkaallaauu  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  aattaauu  aaggaammaa  iinnii  bbeerrbbuuaatt  
kkeessaallaahhaann  ttiiddaakk  llaannggssuunngg  ddiibbeerrhheennttiiuukkaann  eennggggeehh,,  ddiiccuuccii  
dduulluu  iissttiillaahhnnyyaa  eennggggeehh??  
DDiiccuuccii  dduulluu……ddiibbeerrssiihhkkaann,,  ttaappii  kkaallaauu  aaddaa  kkeessaallaahhaann..  KKaallaauu  
bbeessaarr  kkeessaallaahhaannnnyyaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkeerrbbaauu  iittuu,,  hhaarruuss  ppoottoonngg  
kkeerrbbaauu,,  kkaallaauu  ttiiddaakk  bbeessaarr  yyaa  kkaammbbiinngg,,  yyaanngg  bbiiaassaa--bbiiaassaa  cckkuupp  
ddeennggaann  aayyaamm..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
MMaassaa  jjaabbaattaann  
ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  
  
  
  
  
[[PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  
nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp]]  
KKaarraakktteerriissttiikk  
KKeeppeerrccaayyaaaann  tteerrhhaaddaapp  
ssaannkkssii  ssuupprraannaattuurraall  
  
[[IInnggrroouupp  bbiiaass]];;  
kkeeppeerrccaayyaaaann  bbaahhwwaa  
rriittuuaall  ddii  BBaayyaann  uunnttuukk  
kkeesseellaammaattaann  sseelluurruuhh  
mmaannuussiiaa  
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TTaappii  mmaassiihh  tteetteepp  jjaabbaattaannnnyyaa  mmiiqq??  
MMaassiihh  tteettaapp  jjaabbaattaannnnyyaa……kkaallaauu  tteerrllaalluu  bbeerraatt  kkeessaallaahhaannnnyyaa,,  
mmeemmbbuuaatt  sseemmuuaa  mmaarraahh  kkeelluuaarr  ssaajjaa..  TTaappii  jjuuggaa  yyaa  kkiittaa  
sseellaammeettkkaann  kkaarreennaa  ssuuddaahh  sseekkiiaann  ttaahhuu  jjaaddii  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt,,  ddaann  
kkeessaallaahhaannnnyyaa  yyaa  kkiittaa  mmaaaaffkkaann..  BBuukkaann  ttaannppaa  uuppaaccaarraa,,  eennggggaakk……  
kkaallaauu  ddiibbeerrhheennttiikkaann  iinnii,,  yyaa  kkiittaa  bbeerrssiihhkkaann,,  sseellaammeett  ddiirrii  ddaarrii  
kkeessaallaahhaannnnyyaa  bbaaiikk  yyaanngg  ddiilliiaatt  aattaauu  ddii  ddeennggaarr……PPeemmeekkeell--
PPeemmeekkeell  jjuuggaa  yyaa  mmeennyyuummbbaanngg  ssiihh  uunnttuukk  kkeessiiaappaann  uuppaaccaarraannyyaa..  
TTeerruuss  kkaallaauu  kkaammppuu  iinnii  mmiiqq,,  ddiimmaannaa  ssaajjaa  lleettaakknnyyaa??  
KKaallaauu  kkaammppuu  iinnii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  aaddaa,,  ddii  bbaayyaann  ttiimmuurr,,  bbaayyaann  
bbaarraatt……ddii  bbaaggii--bbaaggii  iinnii  kkaammppuunnyyaa,,  mmaannggkkuu  aaddaa  kkaammppuunnyyaa,,  ddaann  
llaaiinn--llaaiinnnnyyaa  jjuuggaa  aaddaa  bbaaggiiaannnnyyaa,,  mmaammiiqq  jjuuggaa  aaddaa  ssiihh  ddaappeett  
bbaaggiiaann,,  ddeekkaatt  ppoohhoonn  mmaannggggaa,,  ppaalliinngg  ttiimmuurr……rraaddeenn  ssiinnggaaddrriiaa  
jjuuggaa  ppaalliinngg  ttiimmuurr..  KKiiaayyii  jjuuggaa  ddiibbeerriikkaann  bbaaggiiaann……kkaallaauu  bbeerruuggaaqq--
nnyyaa  jjuuggaa  ddii  bbaaggii,,  aaddaa  bbeerruuggaaqq  ddaarrii  sseemmbbaaggeeqq,,    aaddaa  jjuuggaa  bbeerruuggaaqq  
aagguunngg,,  iittuu  ddaarrii……ddaarriimmaannaa  iittuu,,  bbaattuu  ssaanntteekk..  DDii  kkaammppuu  iittuu  kkaann  
tteerrppaammppaanngg  eemmppaatt  bbuuaahh  bbeerruuggaaqq..  DDii  tteennggggaarraa  iittuu  aaddaa  nnaammnnyyaa  
bbeerruuggaaqq  aagguunngg,,  ddiissaannaa  tteemmppaatt  kkiittaa  gguunnddeemm,,  ddiissaannaa  kkiittaa  
mmeennyyiiaappkkaann  kkaagguunnggaann,,  iittuu  bbeerruuggaaqqnnyyaa  oorraanngg  bbaattuu  ssaanntteekk..  
KKaallaauu  rruussaakk  ddiiaa  yyaanngg  mmeemmppeerrbbaaiikkii,,  kkiittaa  hhaannyyaa  ppeemmbbeerriittaahhuuaann  
aajjaa..  KKaallaauu  sseebbeellaahh  bbaarraatt  iittuu  bbeerruuggaaqqnnyyaa  llooaaqq  bbaannggkkeett,,  lleennddaanngg  
nnyyaammbbuuqq,,  sseennaarruu..  TTeerruuss  sseebbeellaahhnnyyaa  bbeerruuggaaqq  sseemmbbaaggeeqq,,  llaalluu  
bbeerruuggaaqq  ssuukkaaddaannaa..  NNaahh  wwaakkttuu  uuppaaccaarraa  oorraanngg--oorraanngg  iinnii  ssuurruuhh  
hhaaddiirr,,  ddaallaamm  gguunnddeemmppuunn  oorraanngg--oorraanngg  iinnii  jjuuggaa  hhaarruuss  hhaaddiirr..    
SSeettiiaapp  bbeerruuggaaqq  nniikkee  ffuunnggssiinnyyaa  jjuuggaa  bbeeddaa--bbeeddaa  eennggggeehh??  
BBeeddaa--bbeeddaa,,  kkaallaauu  bbeerruuggaaqq  ttooaaqq  bbaannggkkeett  iittuu  kkhhuussuuss  uunnttuukk  oorraanngg  
mmeenniinnggggaall,,  ttaappii  kkaallaauu  ttiiddaakk  yyaa  bboolleehh  jjuuggaa  ddiissaannaa  uunnttuukk  mmaakkaann--
mmaakkaann……  
KKaallaauu  bbeerruuggaaqq  aagguunngg  iinnii  kkhhuussuuss  uunnttuukk  bbeegguunnddeemm  eennggggeehh??  
BBeerruuggaaqq  aagguunngg,,  jjuuggaa  kkaallaauu  sseeoorraanngg  ddeennddee  ddii  bbaayyaann  iinnii  
mmeenniikkaahh,,  tteemmppaatt  ppeennyyeerraahhaann  ssaajjiikkrraammee--nnyyaa  ((ddeennddaa  kkaawwiinn  llaarrii))  
iittuu  jjuuggaa  ddii  bbeerruuggaaqq  aagguunngg..  DDii  bbeerruuggaaqq  aagguunngg  iinnii  lleennggkkaapp  
PPeenngguulluu,,  LLeebbee,,  kkeettiibb,,  MMooddiinn,,  sseerrttaa  ttookkoohh--ttookkoohh  aaddaatt,,  ttookkoohh--
ttookkoohh  aaggaammaa  jjuuggaa  ddii  ssaannaa..  IIttuu  yyaanngg  mmeenneerriimmaa  ssaajjiikkrraammeennyyaa..  
SSeemmuuaa  yyaanngg  hhaaddiirr  ddiibbeerriikkaann,,  jjaaddii  ssaajjiikkrraammeennyyaa  bbuukkaann  uunnttuukk  
oorraanngg  ttuuaannyyaa,,  ttaappii  uunnttuukk  kkaaddaanngg  wwaarriiss,,  kkaaddaanngg  bbaannggssaa……sseeppeerrttii  
mmaammiiqq,,  mmeenniikkaahh  ssuurryyaassaarrii,,  uuaanngg  lliimmaa  rraattuuss,,  kkeerrbbaauu  ttiiggaa,,  iittuu  
kkaallaauu  mmaammiiqq  ssaattuu  rruuppiiaahhppuunn  eennggggaakk  bboolleehh..  YYaa  kkaaddaanngg  wwaarriiss  iittuu  
yyaanngg  mmeenneerriimmaa,,  yyaanngg  mmeerraassaakkaann  bbaahhwwaa  iinnii  ssaajjiikkaarraammeennyyaa  
ssuurryyaassaarrii,,  ppoottoonngg  ttiiggaa  kkeerrbbaauu  iittuu  llaalluu  ddiibbaaggiikkaann  kkee  oorraanngg--oorraanngg,,  
iittuu  yyaanngg  mmaakkaann,,  ddaann  kkiittaa  ddaarrii  ppiihhaakk  yyaanngg  ppeerreemmppuuaann  iinnii……yyookk  
ppeerrssiiaappaann  kkiittaa  ssuuddaahh  dduuaa  bbuullaann  kkiittaa  bbuuaatt  ttaarriinngg  ((sseemmaaccaamm  tteerroopp  
ddaarrii  aannyyaammaann  kkeellaappaa))  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  kkiittaa  bbuuaatt  aaiirr  mmiinnuumm  
((aarraakk  aattaauu  bbeerreemm)),,  nnaammaannyyaa  ddii  ssiinnii  ssuukkaa  mmiinnuumm  yyaanngg  kkeerraass--
kkeerraass,,  bbeerreemm  ssaattuu  ttoonn  ddiibbuuaatt  mmaakkaannyyaa  rriibbuuaann  oorraanngg  yyaanngg  hhaaddiirr..  
TTaappii  kkaallaauu  ddii  ssiinnii  yyaa……hhaannyyaa  sseeddiikkiitt--sseeddiikkiitt,,  ttaappii  kkaarreennaa  
bbaannyyaakknnyyaa,,  bbaannyyaakk  ssiihh  ddiimmiinnuumm,,  ttaappii  eennggggaakk  aaddaa  sseeppeerrttii  yyaanngg  
ddiissaannaa  kkaallaauu  ddii  ssiinnii,,  ssaalliinngg  iinnii,,  ssaalliinngg  iinnii  ((ssaammbbiill  mmeemmbbuuaatt  
ggeerraakkaann  mmeennyyiikkuu)),,  ddaann  ssaattuu  mmaallaamm  iinnii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  dduuaa--ttiiggaa  
bboottooll  ssiihh  hhaabbiiss,,  ttaappii  ssaammbbiill  mmeemmbbaaccaa,,  ppeemmbbaaccaaaann  lloonnttaarr……ddaann  

  
SSaannkkssii  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  
jjiikkaa  ttookkoohh  aaddaatt  
mmeellaakkuukkaann  kkeessaallaahhaann  
  
  
PPeennyyuucciiaann  ddiirrii  uunnttuukk  
mmeenneebbuuss  kkeessaallaahhaann  
yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FFuunnggssii  bbeerruuggaaqq  ddaallaamm  
kkaammppuu  
KKeetteennttuuaann  ppeerrkkaawwiinnaann  
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yyaanngg  ddiibbaaccaa  iittuu……kkrraawwiittaann,,  kkaarreennaa  aaiirrnnyyaa  iittuu  uunnttuukk  aannaakk  yyaanngg  
ddiikkhhiittaann..  KKrraawwiittaann  yyaanngg  mmeenneerraannggkkaann  aassaall--uussuull  mmaannuussiiaa,,  kkaallaauu  
ddii  bbaayyaann  bbaarraatt……jjaattiisswwaarraa..  JJaaddii  kkaallaauu  kkiittaa  bbaayyaann  ttiimmuurr  iittuu  
mmaassiihh  ddaallaamm  hhaattii  ddaallaamm  ppeemmiikkiirraann  ttaappii  kkaallaauu  bbaayyaann  bbaarraatt  iittuu  
ssuuddaahh  ddiissuuaarraakkaann..  NNgguurriissaanngg  ddaann  kkhhiittaannaann  bbaarruu  iittuu  bboolleehh  
ddiibbaaccaa,,  kkaarreennaa  iittuu  ssaakkrraall……kkaallaauu  ppuussttaakkaa  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn  iittuu  
bboolleehh,,  ttiiaapp  hhaarrii  ttiiaapp  mmaalleemm  ddiibbaaccaa  bboolleehh……kkrraawwiittaann,,  jjaattiisswwaarraa  
iittuu  ddiissiimmaappaann  ddii  bbaallee  bbeelleeqq,,  ppeettuunngg  bbaayyaann  jjuuggaa  ddiissiimmppaann  ddii  bbaallee  
bbeelleeqq,,  ttaappaall  aaddaamm  ddiissaannaa  jjuuggaa,,  tteerruuss  nnuurr  nnaabbii..  KKaallaauu  kkiittaa  bbaayyaann  
ttiimmuurr  iinnii,,  lloollooaann  ppaassaannggaannnnyyaa,,  ttaappii  kkaallaauu  bbaayyaann  bbaarraatt,,  
kkaarraannggbbaajjoo  ppaassaannggaannnnyyaa..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  ddeennggaann  lloollooaann  ttiiddaakk  
bboolleehh  bbeellaass……..  
OO  yyaanngg  ddiibbaaccaa  ddii  lloollooaann  kkeemmaarreenn??  
YYaa  iittuu  kkrraawwiittaann,,  ttaappii  jjaarraanngg--jjaarraanngg  ddiibbaaccaa,,  kkaarreennaa  ssuulliitt   
ddiibbaaccaa……kkaallaauu  yyaanngg  ddii  lloollooaann  kkeemmaarreenn  yyaanngg  ddii  bbaawwaahh  aannddaanngg--
aannddaanngg  iittuu  ssiihh  ppuussttaakkaa  yyaanngg  jjeelleekk--jjeelleekk,,  uunnttuukk  mmeemmeerriiaahhkkaann  
ssaajjaa  ddaann  ssiiaappaa  ssaajjaa  kkaann  bboolleehh  ssiihh  mmeemmbbaaccaa..  KKaallaauu  ppeemmbbaaccaaaann  
iittuu  hhaarruuss  aaddaa  ppuujjaannggggaannyyaa……kkaallaauu  ddiissaannaa  iittuu  aaddaa  ssiihh  
ppuujjaannggggaannyyaa  ttaappii  yyaanngg  mmuurraahh--mmuurraahh,,  sseerriinngg  ddiippaakkaaii  sseettiiaapp  hhaarrii,,  
ssuuddaahh  hhaappaall……  
KKaallaauu  kkrraawwiittaann  yyaanngg  aagguunngg--aagguunngg,,  yyaanngg  ddiibbaaccaa  ppaaddaa  
wwaakkttuu--wwaakkttuu  tteerrtteennttuu,,  aappaa  ssaajjaa  mmiiqq??  
YYaa  tteerrmmaassuukk  kkrraawwiittaann,,  jjaattiisswwaarraa,,  bbaabbaatt  ppeettuunngg  bbaayyaann,,  nnuurr  
nnaabbii,,  ttaappaall  aaddaamm,,  yyuussuuff……kkaallaauu  yyuussuuff  ddiibbaaccaa  wwaakkttuu  aalliipp,,  kkaallaauu  
eennggggaakk,,  eennggggaakk  bboolleehh  kkiittaa  bbaayyaann  iinnii..  KKeemmuuddiiaann  llaayyaanngg  
aammbbiiyyaaqq..  YYaanngg  mmeemmbbaaccaa  hhaarruuss  oorraanngg  yyaanngg  aahhllii..  
SSiiaappaa  yyaanngg  bbiiaassaa  mmeemmbbaaccaa  nniikkiiee  mmiiqq??  
KKaallaauu  ddii  ssiinnii  jjaarraanngg  ssuuddaahh,,  mmaakkaannyyaa  aannaakk--aannaakk  mmuuddaa  iinnii  hhaarruuss  
ddiiaaddaakkaann  ppeemmbbaaccaaaann--ppeemmbbaaccaaaann  lloonnttaarr,,    kkaallaauu  oorraanngg  ttuuaa  dduulluu  
sseemmuuaa  bbiissaa  bbaaccaa..  AAnnaakk--aannaakk  mmuuddaa  iinnii  bbaarruu  ttaammaatt  llaannggssuunngg  
mmeellaannjjuuttkkaann  ppeennddiiddiikkaann,,  jjaaddii  yyaa  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  ddiippaakkaaii  llaahh..  CCuummaa  
kkaallaauu  bbaayyaann  ttiimmuurr  iinnii……ppaalliinngg--ppaalliinngg  yyaa  PPeemmeekkeellnnyyaa  yyaanngg  bbaaccaa,,  
kkaallaauu  bbaayyaann  bbaarraatt  jjuuggaa  PPeemmeekkeell  bbaayyaann  bbaarraatt  yyaanngg  mmeemmbbaaccaa..  
AAddaa  ssiihh  dduuaa--ttiiggaa,,  ttaappii  kkaann  ccaarraannyyaa  hhaarruuss  ssiihh  ddii  ppeessiillaaqq  
((ddiiuunnddaanngg))  dduuaa  hhaarrii  sseebbeelluummnnyyaa,,  ddiissaannaa  kkiittaa  mmeemmbbeerriittaahhuukkaann  
bbaahhwwaa  aakkaann  aaddaa  uuppaaccaarraa  iinnii……kkeemmuuddiiaann  kkaallaauu  mmeemmbbaaccaa  bbuukkaann  
ssiihh  ppuujjaannggggaa  ssaajjaa  yyaanngg  mmeemmbbaaccaa,,  iittuu  ddii  bbaaggii  ssaammaa  
ppeenncceerriittaannyyaa……ppeemmaaccaa  ddaann  ppuujjaannggggaa    ((ssaammbbiill  mmeenngghhiittuunngg  
ddeennggaann  jjaarriinnyyaa))..  AAddaa  yyaanngg  mmeemmbbaaccaa,,  aaddaa  yyaanngg  bbeerrcceerriittaa..  KKaallaauu  
ssuuddaahh  sseelleessaaii,,  kkiittaa  llaahh  yyaanngg  ppuunnyyaa  ggaawwee  mmeemmbbeerriikkaann  sseessuuaattuu……  
KKaallaauu  yyaanngg  mmeennjjaaddii  ppeemmaaccaa  aattaauu  ppuujjaannggggaa  iinnii  jjuuggaa  tteettaapp  
mmiiqq??  
TTeettaapp  ssiihh……  
KKaallaauu  yyaanngg  jjaaddii  ppuujjaannggggaa  tteettaapp  jjaaddii  ppuujjaannggggaa,,  yyaanngg  jjaaddii  
ppeemmaaccaa  tteettaapp  jjaaddii  ppeemmaaccaa……  
TTaappii  kkaallaauu  kkiittaa  ddaarrii  bbaayyaann  ttiimmuurr,,  ppeemmaaccaannyyaa  hhaarruuss  ddaarrii  bbaayyaann  
bbaarraatt,,  bbaayyaann  bbaarraatt  hhaarruuss  ddaarrii  bbaayyaann  ttiimmuurr..  DDiisseellaanngg--
sseelliinngg……jjaannggaann  ssiihh  kkiittaa  yyaanngg  ppuunnyyaa  ggaawwee  yyaanngg  bbaaccaa……kkaallaauu  ddii  
bbaayyaann  bbaarraatt,,  bbaayyaann  ttiimmuurr  ppeemmaaccaannyyaa……nnaannttii  kkiittaa  aammbbiill  
ppuujjaannggggaannyyaa  ddaarrii  kkaarraannggssaallaahh,,  lloollooaann  aattaauu  kkaarraannggbbaajjoo..  KKaaddaanngg--

  
  
  
  
[[SStteerreettiipp  nneeggaattiiff]]  
BBuuddaayyaa  BBaayyaann  ssuukkaa  
mmeemmiinnuumm  mmiinnuummaann  
bbeerraallkkoohhooll  ((bbeerreemm))  
  
  
  
  
  
PPeemmbbaaccaaaann  lloonnttaarr  
bbiiaassaannyyaa  ddiibbaarreennggii  
ddeennggaann  mmeemmiinnuumm  
bbeerreemm  
  
  
  
  
  
[[PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  
nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp]]  
KKaarraakktteerriissttiikk  
ddiinnaammiissmmee  
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kkaaddaanngg  kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  ttiimmuurr  ddiippaakkee,,  kkiittaa  aammbbiill  ddaarrii  lloollooaann  aattaauu  
kkaarraannggbbaajjoo……  
KKeesseemmuuaannyyaa  iinnii  kkrraawwiittaann  nnaammaannyyaa  mmiiqq,,  kkrraawwiittaann  
jjaattiissaawwaarraa,,  tteerruuss  kkrraawwiittaann  ppeettuunngg  bbaayyaann??  
EEnnggggaakk……bbuukkaann......ppuussttaakkaa  nnaammaannyyaa,,  ppuussttaakkaa  kkrraawwiittaann,,  ppuussttaakkaa  
jjaattiisswwaarraa,,  ppeettuunngg  bbaayyaann……tteerrmmaassuukk  ppiiaaggaamm  llaahh  iinnii……ppiiaaggaamm  nnuurr  
nnaabbii,,  ppiiaaggaamm  llaayyaanngg  aammbbiiyyaaqq,,  yyuussuuff..  KKeesseemmuuaa  iinnii  yyaanngg  aattaass--
aattaass  iinnii,,  yyaanngg  ttaannppaa  aahhllii  ttiiddaakk  bbiissaa  mmeemmbbaaccaa……iinnii  yyaanngg  ddiibbaaccaa  
yyaanngg  bbiiaassaa--bbiiaassaa,,  mmeennggeennaaii  rreennggggaanniiss,,  mmeennggeennaaii  rraaddeenn  ssaahhiidd  
yyaanngg  ddii  lloollooaann  iittuu..    
MMaassiinngg--mmaassiinngg  ppuussttaakkaa  nniikkee  jjuuggaa  bbeeddaa  iissiinnyyaa  eennggggeehh??  
BBeeddaa……  
KKrraawwiittaann  sseennddiirrii  nnaappii  iissiinnyyaa  mmiiqq??  
YYookk  kkaallaauu  kkrraawwiittaann  iittuu  iissiinnyyaa  aassaall--uussuull  kkiittaa  iissllaamm,,  ttiiddaakk  bboolleehh  
ddiicceerriittaakkaann  iittuu  yyaanngg  ssaattuu  bbaarriiss……  
OO  yyaanngg  ssaattuu  bbaarriiss  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiicceerriittaakkaann  eennggggeehh,,  ddaann  
sseemmuuaa  oorraanngg  ttiiddaakk  ttaauu??  
TTiiddaakk  ttaauu,,  yyookk  kkaallaauu  sseemmuuaa  oorraanngg  ttaauu  ssiihh  ttiiaapp--ttiiaapp  ppeennggaajjiiaann--
ppeennggaajjiiaann  ddiibbuukkaa,,  nnaammaannyyaa  rraahhaassiiaa  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiibbuukkaa--bbuukkaa  
ddiimmaannaa--mmaannaa……ttiiddaakk  bboolleehh  ddiibbuukkaa--bbuukkaa  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii,,  
nnaammaannyyaa  rraahhaassiiaa  ttuuhhaann..  PPaammaalliiqq  kkaallaauu  oorraanngg  bbiillaanngg……jjaannggaann  
sseeppeerrttii  oorraanngg  mmaaiinn--mmaaiinn  iittuu,,  sseewwaakkttuu--wwaakkttuu  iinnggaatt  kkaallaauu  kkiittaa  
sseeddaanngg  mmeennyyeemmbbaahh,,  jjaaddii  jjaannggaann  kkiittaa  llaaffaazzkkaann,,  ssuuaarraakkaann  ddeennggaann  
lloossppeekkeerr  ((ppeennggeerraass  ssuuaarraa)),,  jjaarraanngg--jjaarraanngg  ssiihh  kkiittaa,,  ccuukkuupp  ddaallaamm  
hhaattii  ssaajjaa  ttaappii  yyaa  nnaammaannyyaa  aannaakk  mmuuddaa……nnaammaannyyaa  yyaanngg  mmaahhaa  
kkuuaassaa  iittuu  ttiiddaakk  bboolleehh  ssiihh  tteerrllaalluu  sseerriinngg  ddiisseebbuutt--sseebbuutt  nnaammaa  
bbeelliiaauu  iittuu..  
KKaallaauu  jjaattiisswwaarraa  nniikkee  mmiiqq??  
IIttuu  ssaammaa  jjuuggaa,,  aassaall--uussuull  kkiittaa  iissllaamm,,  yyaanngg  kkrraawwiittaann  iittuu  ddaallaamm  hhaattii  
ttaappii  kkaallaauu  jjaattiisswwaarraa  ssuuddaahh  mmuullaaii  ddiissuuaarraakkaann..  TTaappii  kkaallaauu  yyaanngg  
ppeerrttaammaa  ttaaddii,,  yyaanngg  ssaattuu  bbaarriiss  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiibbaaccaa,,  iittuu  
ddiirraahhaassiiaakkaann……iinnii  wwaakkttuu  aaddaa  ggaawwee,,  kkiittaa  uunnddaanngg  yyaanngg  ddaarrii  
kkaarraannggbbaajjoo  uunnttuukk  bbaaccaa  ppeettuunngg  bbaayyaann……kkookk  ttiiddaakk  bbiissaa  ddiibbaaccaa,,  
ssaakkiinngg  llaammaannyyaa  ttiiddaakk  ddiibbaaccaa,,  ppeettuunngg  bbaayyaann,,  sseejjaarraahh  bbaayyaann,,  
bbaaggaaiimmaannaa  bbiissaa  jjaaddii  bbaayyaann……  
OO  ppeettuunngg  bbaayyaann  iinnii  iissiinnyyaa  tteennttaanngg  sseejjaarraahh  bbaayyaann  mmiiqq??  
SSeejjaarraahh  bbaayyaann……nnaammaannyyaa  ssiihh  ppeettuunngg……  
KKaallaauu  yyuussuuff  ddaann  nnuurr  nnaabbii  nnaappii  iissiinnyyaa  mmiiqq??  
KKaallaauu  yyuussuuff,,  yyaa  tteennttaanngg  nnaabbii  yyuussuuff……kkaallaauu  yyuussuuff  iittuu  sseemmuuaa  
ppeemmbbaaccaaaann  ppuussttaakkaa  hhaarruuss  ddiibbaaccaa  ppaaddaa  aawwaallnnyyaa,,  sseebbaaggaaii  
ppeemmbbuukkaaaann  aattaauu  sseebbaaggaaii  ppeennuuttuupp..  KKaallaauu  nnuurr  nnaabbii  aattaauu  ttaappaall  
aaddaamm  iittuu  bbiissaa  bbeellaakknngg--bbeellaakkaannggaann..  HHaannyyaa  ssaajjaa  yyaanngg  ppaalliinngg  
ppeerrttaammaa  ddiibbaaccaa  iittuu  ppuussttaakkaa  yyuussuuff,,  nnaahh  sseetteellaahh  iittuu  ddiibbaaccaa,,  
bbeebbeerraappaa  lleemmbbaarr  aajjaa,,  bbaarruu  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn..  NNaahh  wwaakkttuu  hhaarrii  
tteerraakkhhiirr  nnaannttii,,  tteerraakkhhiirr  ggaawwee  iittuu  llaaggii  yyaanngg  kkiittaa  bbaaccaa..  JJaaddii  
sseebbaaggaaii  ppeemmbbuukkaa  ddaann  sseebbaaggaaii  ppeennuuttuupp,,  yyaanngg  ddiitteennggaahh--tteennggaahh  
iinnii  bbiissaa  ssiihh  ddiibbaaccaa  sseemmuuaa  ppuussttaakkaa  iittuu  ssaammppaaii  hhaabbiiss..  
KKaallaauu  llaayyaanngg  aammbbiiyyaaqq??  
YYookk  kkaallaauu  iittuu,,  ssuuddaahh  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  ssuukkaa  ppeerraanngg--ppeerraanngg  iittuu  
llaayyaanngg  aammbbiiyyaaqq,,  kkeerraass..  JJaarraanngg  yyaanngg  bbiissaa  bbaaccaa  jjuuggaa  iittuu……kkaallaauu  

  
  
  
  
[[MMaaccaamm--mmaaccaamm  
ppuussttaakkaa//lloonnttaarr]]  
KKeeuunniikkaann  IInnggrroouupp  
  
  
  
  
  
  
KKeetteennttuuaann  ppeemmbbaaccaaaann  
LLoonnttaarr  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[MMeettaappoorr  lloonnttaarr]]::  IIssii  
mmaassiinngg--mmaassiinngg  
ppuussttaakkaa  
  
--  KKrraawwiittaann  ddaann  

jjaattiisswwaarraa::  aassaall  uussuull  
iissllaamm  

--  PPeettuunngg  bbaayyaann::  
sseejjaarraahh  aattaauu  bbaabbaadd  
BBaayyaann  

--  YYuussuuff::  kkiissaahh  tteennttaanngg  
nnaabbii  YYuussuuff  

--  LLaayyaanngg  AAmmbbiiyyaakk::  
kkiissaahh  ppeeppeerraannggaann  

--  NNuurr  nnaabbii  ddaann  ttaappeell  
aaddaamm::  ttaassaawwuuff  

[[MMeettaappoorr  lloonnttaarr]]::  
PPeenngghhoorrmmaattaann  
tteerrhhaaddaapp  lloonnttaarr;;  
KKaarraakktteerriissttiikk  
ddiinnaammiissmmee  
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nnuurr  nnaabbii,,  ttaappaall  aaddaamm  iittuu  lleemmaahh  lleemmbbuutt……oorraanngg--oorraanngg  ttaassaawwuuff  
iittuu……kkaallaauu  llaayyaanngg  aammbbiiyyaaqq  iittuu  kkeerraass....  
BBeerraarrttii  ppuussttaakkaa--ppuussttaakkaa  nniikkee  sseebbaaggaaii  aaccuuaann  eennggggeehh??  
SSeebbaaggaaii  aaccuuaann……jjaaddii  iinnii  sseejjaarraahh--sseejjaarraahh  llaammaa  sseemmuuaa,,  mmaakkaannyyaa  
kkiittaa  ssiimmppaann  ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  ppuunnaahh  mmeesskkiippuunn  ttiiddaakk  bbiissaa  bbaaccaa  ttaappii  
ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  hhiillaanngg,,  eennggggaakk  ddiijjuuaall--bbeelliikkaann,,  jjaaddii  ddiissiimmppaann  ddii  
rruummaahh  aaddaatt  sseebbeellaahh  ttiimmuurr  iittuu,,  bbaallee  bbeelleeqq..  PPeemmaannggaann  ((sseejjeenniiss  
sseennjjaattaa))  aajjaa  aaddaa  bbeerraappaa  ddiissaannaa,,  tteerruuss  ttoommbbaakk,,  iittuu  ssuuddaahh  rriibbuuaann--
rriibbuuaann  ttaahhuunn,,  bbaarraanngg--bbaarraanngg  aannttiikk  sseemmuuaa……aaddaa  jjuuggaa  ttuullaanngg  
mmaannggggaa,,  nnaammaannyyaa  ppooddaass,,  iinnii  ddaarrii  ssoorrggaa  kkaattaannyyaa,,  iittuu  ddiissiimmppaann  
dduuaa..  KKaallaauu  tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  ddiibbuuaanngg  aajjaa  kkee  llaauutt..  JJaaddii  ppuussttaakkaa  ddaann  
llaaiinn  sseebbggaaiinnyyaa  iittuu  bbaarraanngg  yyaanngg  kkiittaa  ssiimmppaann  ddii  bbaallee  bbeelleeqq  iittuu  
bbaarraanngg--bbaarraanngg  yyaanngg  bbeerrgguunnaa  bbuukkaann  bbaarraanngg--bbaarraannggaann..  IIttuu  
ddiittuunngggguu  oolleehh  ppeerreemmppuuaann..  
OO  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  bbeerrttuuggaass  mmeennuunngggguu  kkaammppuu??  
PPeerreemmppuuaann,,  jjaaddii  ddii  bbaayyaann  iinnii  ppeerreemmppuuaann  ddiiaa  rraajjaa  ppeerrttaammaannyyaa,,  
ssaammaa  ddeennggaann  bbeellaannddaa  ppeerreemmppuuaann  jjuuggaa  rraajjaannyyaa..  
UUppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  aaddaatt  nniikkee  jjuuggaa  ddiiaammbbiill  ddaarrii  ppuussttaakkaa  
mmaammiiqq??  
KKaallaauu  iinnii  ttiiddaakk  ddiittuulliiss,,  kkiittaa  ttaauu  kkaallaauu  bbuullaann  iinnii  kkiittaa  aaddaakkaann  aannuu,,  
bbuullaann  iinnii  kkiittaa  aaddaakkaann  aannuu,,  ttiiddaakk  ddiittuulliiss..  IIttuu  aaddaa  aaddaattnnyyaa……ddaann  
kkaallaauu  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  aaddaattnnyyaa  aaddaa  ssiihh  ttuukkaanngg  mmeennyyiillaaqqnnyyaa,,  aaddaa  
yyaanngg  mmeennyyiillaakkaann..  KKiittaa  mmaassuukk  kkaammppuu  hhaarruuss  mmeellaalluuii  mmaannggkkuunnyyaa  
ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  kkeetteemmuuqq  ((ssaannkkssii  ssuupprraannaattuurraall))..  DDaann  sseemmuuaa  
kkeejjaaddiiaann--kkeejjaaddiiaann  kkiittaa  uuppaaccaarraakkaann  ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  kkee  bbaayyaann,,  yyaanngg  
ddaarrii  ttiimmuurr  kkeemmbbaallii  kkee  ttiimmuurr,,  ddaattaanngg  ddaarrii  bbaarraatt  kkeemmbbaallii  kkee  bbaarraatt,,  
kkeejjaaddiiaann  aappaappuunn,,  ppeennyyaakkiitt  aappaappuunn..  DDaann  jjuuggaa,,  kkiittaa  ddii  bbeerruuggaaqq  
kkaagguunnggaann  iittuu  kkaallaauu  kkiittaa  mmaakkaann  kkiittaa  kkeemmuukkaakkaann  ttiiggaa  kkaallii……ddaann  
nnaannttii  yyaanngg  ssaattuu  ppiirriinngg  iittuu  kkiittaa  oorraanngg  dduuaa,,  kkiiaayyiinnyyaa,,  PPeemmeekkeell--
PPeemmeekkeell  bbeelleeqqnnyyaa……yyaanngg  ssaattuu  kkaallii  bbaaggiinnddaa  aallllaahh,,  bbaaggiinnddaa  rraassuull,,  
bbaaggiinnddaa  mmaallaaeekkaatt  ((ssaammbbiill  mmeemmppeerraaggaakkaann  ccaarraa  oorraanngg  mmaakkaann)),,  
yyaanngg  bbeessaarr--bbeessaarr  nnaammaa  kkiittaa  bbaaggiinnddaa  aallllaahh,,  bbaaggiinnddaa  rraassuull,,  
bbaaggiinnddaa  mmaallaaeekkaatt  bbaarruu  kkiittaa  mmaakkaann..  JJaannggaann  ssiihh  ddiibbuukkaa,,  mmaakkaann  
ggiittuu  aajjaa……mmaakkaannyyaa  aappaappuunn  kkeeggiiaattaann  kkiittaa,,  kkiittaa  ttiiddaakk  lluuppaa  kkeeppaaddaa  
yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa,,  kkiittaa  mmaakkaannppuunn  iinnggaatt  aappaallaaggii  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn..  
IIttuu  mmaakkaannyyaa  mmeennggaappaa  kkiittaa  yyaanngg  mmaattii,,  ppeettaannggppuulluuhh  ((eemmppaatt  
ppuulluuhh)),,  nnyyaattuuss  ((hhaarrii  kkeesseerraattuuss)),,  nnyyiiuu  ((hhaarrii  kkeesseerriibbuu))..  IIttuu  nnaammnnyyaa  
sseeddeekkaahh  ppaattii..  KKaallaauu  sseeddeekkaahh  uurriipp,,  bbuuaanngg  aauu,,  nngguurriissaanngg,,  
nnggiittaannaanngg,,  sseetteellaahh  iittuu  mmaattii……sseeddeekkaahh  ppaattii,,  sseellaammeett  uurriipp  
nnyyoonnggssoorr  ttaannaahh,,  aaddaa  nnaammaannyyaa……mmaakkaannyyaa  kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  iinnii  kkiittaa  
mmaassiihh  kkuuaatt  aaddaattnnyyaa,,  kkaallaauu  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn  ssuuddaahh  nnggggaakk  aaddaa..  
DDaallaamm  kkaammppuu  sseennddiirrii  aaddaa  bbeerraappaa  bbaanngguunnaann  mmiiqq??  
OO  sseeddiikkiitt,,  ddaallaamm  kkaammppuu……ddii  bbeenncciinnggaahh  aajjaa  bbeerruuggaaqqnnyyaa  eemmppaatt,,  
tteerruuss  ddii  ddaallaammnnyyaa  aaddaa  bbeerruuggaaqq  ssaannttrreenn,,  aaddaa  bbeerruuggaaqq  mmeennjjaannggaann,,  
tteerruuss  ddaappuurr  aaddaatt..  TTeerruuss  kkee  ttiimmuurr,,  aaddaa  ssaattuu  bbeerruuggaaqq  ddaann  ttiiggaa  bbuuaahh  
rruummaahh……rruummaahhnnyyaa  rraaddeenn  ssiinnggaaddrriiaa  yyaanngg  sseebbeellaahh  ssaannaa,,  sseetteellaahh  
iittuu  rruummaahh  kkaagguunnggaann  ((bbaallee  bbeelleeqq)),,  ddaann  jjuurruu  kkhhiittaann..  
BBeerruuggaaqq  ssaannttrreenn  nniikkee  nnaappii  ffuunnggssii  mmiiqq??  
DDii  bbeerruuggaaqq  ssaannttrreennnnyyaa  tteemmppaatt  ppeerrkkaawwiinnaann  aaddaatt……  
PPeerrkkaawwiinnaann  aaddaatt  nniikkee  ddiillaakkssaannaakkaann  ddii  bbeerruuggaaqq  ssaannttrreenn,,  

  
  
  
MMaassiinngg--mmaassiinngg  
ppuussttaakkaa  ddiissiimmppaann  ddii  
bbaallee  bbeelleeqq  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[IInnggrroouupp  bbiiaass]];;  ttiippee  
kkeeppeerrccaayyaaaann  
  
  
[[MMeettaappoorr]];;  AAddaatt  
ddaallaamm  mmaakkaann  
  
  
[[PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  
nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp]]    
UUnnssuurr  ssppiirriittuuaalliittaass  
ddaallaamm  eettiikkeett  mmaakkaann..  
RRiittuuaall  ddaappaatt  
ddiikkeelloommppookkkkaann  
mmeennjjaaddii  sseeddeekkaahh  ppaattii  
ddaann  sseeddeekkaahh  uurriipp  
  
[[KKeebbaannggggaaaann  
sseebbaaggaaii  iinnggrroouupp]]  
  
  
  
  
  
  
FFuunnggssii  bbeerruuggaaqq  
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tteerruuss  ssaajjiikkrraammeennyyaa  ddii  bbeerruuggaaqq  aagguunngg  eennggggeehh……ddaann  yyaanngg  
ttiinnggggaall  ddaallaamm  kkaammppuu  iinnii  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  yyaanngg  mmeennjjaabbaatt  
mmiiqq??  
YYaa  mmiissaallnnyyaa  PPeenngguulluu,,  aaddaa  nnaammaannyyaa  gguubbuugg  PPeenngguulluu……kkaammppuu  
jjuuggaa  aaddaa  ddiissaannaa,,  bbeerruuggaaqq  ssaannttrreenn  jjuuggaa  aaddaa  ddiissaannaa,,  mmiissaallnnyyaa  
kkaawwiinn  ddii  bbaayyaann  bbaarraatt,,  ddii  bbeerruuggaaqq  ssaannttrreenn  PPeenngguulluu  tteemmppaattnnyyaa,,  
yyaanngg  bbaayyaann  ttiimmuurr,,  ddii  bbeerruuggaaqq  bbaayyaann  ttiimmuurr……  
TTaappii  kkaallaauu  ddiiaa  bbeerrhheennttii  jjaaddii  PPeenngguulluu  aattaauu  ppeemmaannggkkuu,,  
kkeelluuaarr  ddaarrii  kkaammppuu  mmiiqq??  
YYaa  kkeelluuaarr……aaddaa  kkaann  rruummaahh--rruummaahh  ddiisseebbeellaahh--sseebbeellaahhnnyyaa,,  kkaallaauu  
PPeenngguulluu  ppuullaanngg  ssiihh  kkeerruummaahhnnyyaa  ddii  lloollooaann..    
KKaallaauu  PPeenngguulluu  yyaanngg  sseekkaarraanngg  nniikkee  ddaarrii  lloollooaann  eennggggeehh??  
LLoollooaann……iittuu  kkeettuurruunnaann  PPeenngguulluu  yyaanngg  ppeerrttaammaa……ssuuddaahh  ddiiaajjaakk  kkee  
mmaakkaamm  oorraanngg  ttuuaa??  ((iinnffoorrmmaann  bbeerrttaannyyaa  kkeeppaaddaa  tteemmaann  ppeenneelliittii  
yyaanngg  jjuuggaa  aaddaa  ddiissaannaa))  
KKuubbuurraann  oorraanngg  ttuuaa  mmaammiiqq  jjaauuhh,,  ttaappii  kkrraammaatt……bbaannyyaakk  yyaanngg  
kkeessaannaa  ppoottoonngg  kkeerrbbaauu,,  ppoottoonngg  aayyaamm,,  ppoottoonngg  ssaappii,,  bbaannyyaakk  ssiihh  
yyaanngg  bbeerrhhaassiill……kkaallaauu  kkiittaa  ppuunnyyaa  cciittaa--cciittaa  kkeessaannaa,,  bbeessookk  kkaallaauu  
ssuuddaahh  ssuukksseess,,  ssuuddaahh  jjaaddii  ssaarrjjaannaa  kkeessaannaa  llaaggii  bbaawwaa  aannccaaqq……  
AAnnccaaqq??  
IIttuu……nnaassii  kkeemmuuddiiaann  ddii  aattaassnnyyaa  ddiittaarruuhh  aayyaamm……  
OO  yyaanngg  kkeemmaarreenn  ppaass  ddii  ggaawwee  lloollooaann,,  mmaakkaannaann  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  
aannyyaammaann  bbaammbbuu  eennggggeehh,,eennggggeehh……  
KKeemmaarriinn  yyaanngg  ddii  lloollooaann  iittuu  jjuuggaa  kkaann  bbeeddaa  ccaarraa  bbeerrppaakkaaiiaannnnyyaa,,  
kkaallaauu  yyaanngg  ddiibbaawwaahh  nnyyaakkaarraannggggaa,,  kkaallaauu  yyaanngg  ddii  aattaass  mmaannttrrii  
nnaammaannyyaa..  EEnnggggaakk  bbeerraannii  ssiihh  oorraanngg  nnyyaakkaa  bbeerrppaakkaaiiaann  ddii  aattaass  
kkaarreennaa  ddiiaa  bbuukkaann  kkeettuurruunnaann  bbaannggssaawwaann,,  bbuukkaann  kkeettuurruuaann  rraajjaa..  
KKaallaauu  bbaannggssaawwaann  iittuu  mmeerraahh  wwaarrnnaannyyaa,,  sseeppeerrttii  yyaanngg  ddiippaakkee  
mmaammiiqq……bbaannyyaakk  yyaanngg  mmeerraahh  ttaappii  yyaanngg  aassllii  sseeppeerrttii  iittuu……eennggggaakk  
aaddaa  yyaanngg  ppaakkee  kkeeccuuaallii  mmaammiiqq  kkeemmaarreenn..  KKeemmaarreenn  iibbuu  mmeennttrrii  
kkeessiinnii  iittuu,,  ddiibbaawwaa  eemmppaatt  kkaaiinn,,  mmaauunnyyaa  sseemmuuaa  ttaappii  kkaann  eennggggaa  
aaddaa  uunnttuukk  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn……  
WWaarrnnaa  ppaakkaaiinn  jjuuggaa  aaddaa  aarrttiinnyyaa  eennggggeehh??  
AAddaa……kkaallaauu  mmeerraahh  iittuu……ddaarraahh,,  hhiittaamm……bbeessii,,  tteerruuss  bbiirruu  iittuu  
aannggiinn……kkaallaauu  kkuunniinngg  kkeemmaakkmmuurraann  ddiiaa,,  ppuuttiihh  jjuuggaa  ddaarraahh..    
SSeebbeennaarrnnyyaa  mmaannaa  yyaanngg  ddiisseebbuutt  bbaayyaann  bbeelleeqq  nniikkee  mmaammiiqq??  
IInnii  ssuuddaahh  ttiimmuuqq  oorroonngg,,  bbaatt  oorroonngg  ((bbaayyaann  ttiimmuurr,,  bbaayyaann  bbaarraatt))……  
yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn  iittuu  bbaannyyaakk  ssiihh  nnaammaannyyaa  aaddaa  ppaaddaammaannggkkoo,,  tteerreess  
ggeenniitt,,  ssaammppaaii  llookkookk  aauurr……kkaallaauu  kkiittaa  ttuurruunn  ddaarrii  aannggkkoott  kkaann……  
bbaayyaann,,  bbaayyaann……eennggggaakk  ttaauu  ssiihh  ddii  bbaayyaann  yyaanngg  sseebbeennaarrnnyyaa  
ddiimmaannaa..  
BBeerraarrttii  dduulluu  ddiissiinnii  kkeerraajjaaaannnnyyaa  yyaa  mmiiqq??  
YYaa……iittuu  ssuuddaahh  ddii  kkaammppuu  iittuu……kkaallaauu  sseejjaarraahh  bbaayyaann  aaddaa  ddii  ppeettuunngg  
bbaayyaann……  
EEnnggggeehh……ttiiyyaanngg  ppaammiitt  dduulluu  nniikkee  mmaammiiqq??  
OO  eennggggeehh--eennggggeehh……ssiillaaqq  ((ssiillaakkaann))  
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BBaaggaaiiaammaannaa  hhaassiill  gguunnddeemm  yyaanngg  nneebbaanngg  ppoohhoonn  ddii  hhuuttaann  
aaddaatt  kkeemmaarriinn  MMiiqq??  
JJaaddii  ddeessaa  iittuu  jjuuggaa  bbeelluumm  bbeerraannii  mmeenneerriimmaa,,  jjaaddii  ddiisseerraahhkkaann  
kkeeppaaddaa  aaddaatt,,  lleemmbbaaggaa  aaddaatt……iittuu  ddiiddeennddaa  ssaattuu  eekkoorr  kkeerrbbaauu,,  tteerruuss  
aawwiikk--aawwiikk  ddeennggaann  uuaanngg  bboolloonngg  dduuaa  rraattuuss  eemmppaatt  ppuulluuhh  eemmppaatt,,  
ddaann  aayyaamm  ssaattuu  eekkoorr……ddiikkaassiihh  tteemmppoo,,  ttaappii  sseebbeelluumm  aawwiikk--aawwiikk  iittuu  
ddiikkeelluuaarrkkaann,,  kkeerrbbaauunnyyaa  iittuu  ddiikkeelluuaarrkkaann,,  ddiiaa  ttiiddaakk  kkiittaa  bbeerriikkaann  
iijjiinn  oolleehh  ppeemmeerriinnttaahhaann  aaddaatt,,  kkaarreennaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  dduuaa,,  ttiiggaa,,  
eemmppaatt  ttaahhuunn  ttiiddaakk  ddiibbaayyaarr..  DDaallaamm  uuppaaccaarraannyyaa  jjuuggaa,,  ddiillaarraanngg  
kkiiaayyii  bbaayyaann,,  bbaaiikk  aaggaammaa  mmaauuppuunn  aaddaatt……JJaaddii  kkaann  ddaallaamm  wwaakkttuu  
ssaattuu  bbuullaann,,  dduuaa  bbuullaann  DDiiaa  kkaann  bbeerrjjuuaanngg  ssuuppaayyaa  aawwiikk--aawwiikk  iittuu  
ddiibbaayyaarr..  IIttuu  ppuunn  kkeerrbbaauunnyyaa  ddiippoottoonngg  ddii  ssaannaa,,  ddii  hhuuttaann  ddiimmaannaa  
DDiiaa  tteebbaanngg  kkaayyuu  iittuu……  
DDiimmaannaa  ddiiaa  nneebbaanngg  kkaayyuu  kkeemmaarreenn  MMiiqq??  
DDii  PPaawwaanngg  PPeennggeemmppookkaann……jjaaddii  dduulluu……………………  ddii  PPaawwaanngg  
PPeennggeemmppookkaann  iinnii,,  ppaaddaa  ttaahhuunn  7711,,  ddii  ddaallaamm  hhuuttaann  aaddaatt  iinnii……ddaarrii  
sseebbuuaahh  bbaattuu  kkeelluuaarrllaahh  mmaannuussiiaa  ddiilleennggkkaappii  ddeennggaann  aallaatt,,  ssaappuuqq,,  
ddaann  ssaattuu  bbuuaahh  kkeerriiss,,  ssaattuu  ttoommbbaakk,,  kkeemmuuddiiaann  sseeppaassaanngg  ggoonngg,,  
kkeemmuuddiiaann  kkuuddaa  ppuuttiihh,,  ddaann  sseeppaassaanngg  ggoonngg  iittuu  kkeecciill--kkeecciill..  
SSaammppaaii  sseekkaarraanngg  kkeettuurruunnaann  iinnii  yyaa  mmaassiihh,,  aaddaa  bbeebbeerraappaa,,  ttaahhuunn  
7711  bbeerraarrttii  ssuuddaahh  bbeerraappaa  ttaahhuunn  sseekkaarraanngg,,  yyaa  ssuuddaahh  ttiiggaa  bbeellaass  
ttaahhuunn..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  sseejjaakk  ssaaaatt  iittuu  ddiinnaammaakkaann  hhuuttaann  PPaawwaanngg  
BBaattuu  PPeennggeemmppookkaann..  TTaappii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  bbaattuu  iittuu  kkiittaa  jjuummppaa,,  
kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkiittaa  ttiiddaakk  jjuummppaa..  HHiittaamm  wwaarrnnaannyyaa  bbaattuu  iittuu..  
BBaannyyaakk  ssuuddaahh  oorraanngg  yyaanngg  ccaarrii  bbaattuu  iittuu..  
BBeerraappaa  jjuummllaahh  hhuuttaann  aaddaatt  nniikkee  MMaammiiqq??  
HHuuttaann  aaddaatt  kkaallaauu  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii  eemmppaatt  hhuuttaann  aaddaatt..  PPeerrttaammaa  
hhuuttaann  aaddaatt  MMaannddaallaa,,  kkeedduuaa  hhuuttaann  aaddaatt  BBaannggkkeett  BBaayyaann……iinnii  
mmeennggaanndduunngg  mmaattaa  aaiirr,,  kkeettiiggaa  hhuuttaann  aaddaatt  TTiibbuurraarraannggaann,,  
kkeeeemmppaatt  hhuuttaann  aaddaatt  PPeennggeemmppookkaann..  HHaannyyaa  hhuuttaann  aaddaatt  
ttiibbuurraarraannggaann  ddaann  ppeennggeemmppookkaann  iinnii  ttiiddaakk  aaddaa  mmaattaa  aaiirr..  DDii  
ttiibbuurraarraannggaann  ddiissaannaa  aaddaa  mmaakkaamm  jjuuggaa,,  kkuubbuurraann  ……kkuubbuurraann  iittuu  yyaa  
hhuuttaannnnyyaa  rraammaaii,,  bbeerrssiihh  kkaarreennaa  ttiiaapp--ttiiaapp  hhaarrii  aaddaa  ssaajjaa  yyaanngg  
ppuunnyyaa  hhaauull,,  aaddaa  ssaajjaa  yyaanngg  ppuunnyyaa  hhaajjaatt  aappaallaaggii  ppaaddaa  wwaakkttuu  
ppaanneenn  tteettaapp,,  oorraanngg  bbaawwaa  aannccaakk,,  kkeemmuuddiiaann  ddiittuuttuupp  aayyaamm  
ppaannggggaanngg,,  kkeemmuuddiiaann  ddaann  llaaiinn--llaaiinn  ssuuddaahh..  SSiiaappaappuunn  yyaanngg  bbeerrnniiaatt  
kkaallaauu  bbeerrhhaassiill  ppaassttii  ddaappaatt..  DDaann  jjuuggaa  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg……ttaahhuunn  iinnii  
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aaddaa  yyaanngg  nnggggaakk  ppuunnyyaa  aannaakk,,  ddiimmiinnttaa  ddii  ssaannaa,,  ddii  mmaakkaamm  iittuu  
ddaappaatt  aannaakk..  MMaakkaannyyaa  bbaawwaa  kkeerrbbaauu,,  ddiippoottoonngg  ssaattuu  eekkoorr  kkeerrbbaauu  
ddiissaannaa,,  mmaakkaannyyaa  rraammee..  DDii  ssaannaa  jjuuggaa  aaddaa  kkoollaamm,,  kkoollaamm  
ttiibbuurraarraannggaann,,  ttaappii  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  ttiiddaakk  bbeerraaiirr..  SSeewwaakkttuu--wwaakkttuu  
oorraanngg  yyaanngg  jjuummppaa  iittuu,,  ppuunnyyaa  aaiirr……aaddaa  yyaanngg  lliiaatt  ppuunnyyaa  aaiirr  aaddaa  
jjuuggaa  yyaanngg  lliiaatt  nnggggaakk  ppuunnyyaa  aaiirr..  TTaappii  yyaa  sseewwaakkttuu--wwaakkttuu  llaahh  
aaiirrnnyyaa  kkeelliiaattaann..  DDiillaarraanngg  llaahh  mmeennggaaddaakkaann  ppeenneebbaannggaann  ddii  ssaannaa..  
DDuulluu  ppeerrnnaahh  ppaakk  ccaammaatt  BBaayyaann  mmeenneebbaanngg  ppoohhoonn  ddii  bbaaggiiaann  
sseebbeellaahh  bbaarraatt  ppeennggeemmppookkaann,,  kkeemmuuddiiaann  ddiillaappoorr  kkee  ppaakk  ssaahhiidd,,  
bbuuppaattii  LLoommbbookk  BBaarraatt……yyoo  kkaann  ddiiaa  ddiiddeennddaa,,  ssaattuu  eekkoorr  kkeerrbbaauu..  
KKaallaauu  hhuuttaann--hhuuttaann  aaddaatt  iittuu  mmeemmaanngg  ddiijjaaggaa  ddaann  ttiiddaakk  bboolleehh  
ddiiaaddaakkaann  ppeenneebbaannggaann  kkaayyuu  kkaarreennaa  hhuuttaann  aaddaatt  ttiibbuurraarraannggaann  ddaann  
ppeennggeemmppookkaann  iinnii  hhaannyyaa  bboolleehh  ddiitteebbaanngg  kkaallaauu  mmaassjjiidd  kkuunnoo  ddaann  
mmaakkaamm  rreeaakk  iittuu  rruussaakk..  JJaaddii  kkaayyuunnyyaa  ddiitteebbaanngg  ddii  ssaannaa  bbuukkaann  ddii  
gguunnuunngg..  PPeennggaawwaassaannnnyyaa  kkaallaauu  hhuuttaann--hhuuttaann  aaddaatt  iittuu  mmeemmaanngg  
kkeettaatt..  
SSiiaappaa  yyaanngg  mmeennjjaaggaa  aattaauu  mmeennggaawwaassii  hhuuttaann--hhuuttaann  aaddaatt  nniikkee  
MMiiqq??  
KKaallaauu  sseebbeellaahh  bbaarraatt  ttiibbuurraarraannggaann  iittuu  mmaammiiqq  ppuunnyyaa  ssaawwaahh  ssaattuu  
ppeettaakk  ddaann  sseemmuuaa  ssiihh  yyaanngg  mmeennggaawwaassii  ssiiaappaappuunn  yyaanngg  ppuunnyyaa  
ssaawwaahh  ddaann  ddiikkeelliilliinnggii  oolleehh  ssaawwaahh  iittuu..  KKaallaauu  yyaanngg  mmeenneebbaanngg  ddii  
llaappoorr,,  kkeemmaarreenn  iittuu  aaddaa  yyaanngg  mmeellaappoorr  yyaanngg  kkeennaa  ddeennddaa  iittuu..  
OOrraanngg--oorraanngg  ttuuaa  ssiinnii  iittuu  ssuuddaahh  ttaahhuu  kkaallaauu  ddii  hhuuttaann--hhuuttaann  aaddaatt  
iinnii  ttiiddaakk  bboolleehh  mmeenneebbaanngg  kkaayyuu  uunnttuukk  kkeeppeerrlluuaann  aappaappuunn  kkeeccuuaallii  
uunnttuukk  kkeeppeerrlluuaann  mmaassjjiidd,,  mmaakkaamm  iittuu  ssaajjaa..  TTaappii  ttiiddaakk  lluuaass,,  
ppaalliinngg--ppaalliinngg  ttiiggaa  hheekkttaarr,,  eemmppaatt  hheekkttaarr..  HHaannyyaa  kkaallaauu  ddii  bbaannggkkeett  
bbaayyaann  iittuu  aaddaa  sseekkiittaarr  ttiiggaappuulluuhhaann  hheekkttaarr..  KKaallaauu  ddii  ssaannaa  ddiijjaaggaa  
oolleehh  ppeerruummbbaakk  ddaayyee,,  aaddaa  mmaattaa  aaiirr  ddaann  jjuuggaa  mmaakkaamm..  
OO  bbaannggkkeett  bbaayyaann  iinnii  ddiijjaaggaa  oolleehh  ppeerruummbbaaqq  ddaayyee  eennggggeehh??  
PPeerruummbbaaqq  ddaayyee……iittuu  ppeerrnnaahh,,  ssiiaappaa  bbiinnttaanngg  ppeelleemm  ddaarrii  JJaakkaarrttaa,,  
bbeerraappaa  mmaallaamm  iittuu  nnggiinnaapp  ddiissaannaa,,  ddii  ppeerruummbbaaqq  ddaayyee  iittuu..  
PPaakkaaiiaannnnyyaa  iittuu  hhaarruuss  ppaakkaaiiaann  hhiittaamm,,  CCuummaa  kkiittaa  BBaayyaann  TTiimmuurr  
iinnii  yyaa  ttiiddaakk  bboolleehh  kkeessaannaa,,  kkaarreennaa  iittuu  tteerrmmaassuukk  ttaannaahh  kkeerraammaatt..  
KKeeccuuaallii  kkaallaauu  ttaannppaa  sseennggaajjaa  ttiibbaa--ttiibbaa  ssaammppee  ddiissaannaa,,  iittuu  ddiisseebbuutt  
ppuussaa..  DDaann  jjaannggaann  ddiisseebbuutt  ‘‘mmaammiiqq’’,,  ddiippaannggggiill  bbiiaassaa--bbiiaassaa  ssaajjaa..  
SSeebbuutt  ssaajjaa  nnaammaa  aattaauu  aammaaqq..  JJaannggaann  sseebbuutt  rraaddeenn  iinnii,,  rraaddeenn  iinnii..  
KKeemmaarreenn  iittuu  aaddaa  ddaarrii  JJeerrmmaann  ddaann  JJeeppaanngg,,  bbeerrssaammaa--ssaammaa  
ppeemmbbeekkeell  bbeelleeqq  kkaarraannggbbaajjoo,,  mmaammiiqq  jjuuggaa  iikkuutt  kkeessaannaa……bbeelluumm  
ddiibbaanngguunn  iinnii  rruummaahh  ppeerruummbbaaqq  llaauuqq,,  mmaakkaannyyaa  rruummaahhnnyyaa  kkoottoorr..  
DDiibbaannttuu  ssiihh  wwaakkttuu  ssllaammeettaann  ddaarrii  ssaannaa,,  bbeerraappaa  iittuu……eemmppaatt  eekkoorr  
kkeerrbbaauu  iittuu  uunnttuukk  ppeemmbbeerrssiihhaannyyaa..  SSeetteellaahh  ddiibbaanngguunn  kkeemmuuddiiaann  
kkiittaa  gguunnddeemmkkaann  ppeerruummbbaaqq  llaauuqqnnyyaa..  KKeemmuuddiiaann  kkiittaa  ppiilliihh  ddaarrii  
ttaannaaqq  rriinnggggiitt   kkaarreennaa  dduulluu  ddiiaa  yyaanngg  ppeerrttaammaa,,  ttaappii  sseekkaarraanngg  
kkaarreennaa  ssuuddaahh  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  llaaggii,,  yyaanngg  ddiippiilliihh  ddaarrii  bbaawwaahh--bbaawwaahh  
aajjaa..  IIttuu  jjuuggaa  kkiittaa  aaddaakkaann  bbeeddaaqq  kkaarrmmaass  ddaann  ssaattuu  eekkoorr  kkeerrbbaauu..  
BBeerraarrttii  tteerrmmaassuukk  llaarraannggaann  oorraanngg  BBaayyaann  ttiimmuurr  kkee  BBaannggkkeett  
BBaayyaann  nniikkee  MMaammiiqq??  
LLaarraannggaann……ddaann  jjaannggaann  ddiisseebbuutt  MMaammiiqq,,  ppaannggggiill  nnaammaa  ssaajjaa,,  ddaann  
jjaannggaann  ddiisseebbuutt  rraaddeenn  iinnii,,  rraaddeenn  iinnii……ddaann  kkiittaa  yyaanngg  rraaddeenn  iinnii  
ttiiddaakk  bboolleehh  kkee  ssaannaa……  
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DDiimmaannaa  jjuuggaa  yyaanngg  tteerrmmaassuukk  llaarraannggaann  uunnttuukk  ddiikkuunnjjuunnggii  
nniikkee  MMaammiiqq??  
KKaallaauu  llaarraannggaann  iittuu  ssiihh  bbaannyyaakk  sseekkaallii……GGeeddeenngg  llaauuqq  jjuuggaa  
llaarraannggaann……kkeeccuuaallii  kkaallaauu  kkiittaa  ttuurruunn  ddaarrii  BBaallee  BBeelleeqq……  aaddaa  
uuppaaccaarrnnyyaa  iinnii  ddiiaaddaakkaann  oolleehh  llookkaaqq  ggaannttuunnggaann  rroommbboonngg  
kkaarraannggbbaajjoo,,  iittuu  yyaanngg  mmeennggaaddaakkaann  tteettaappii  kkiittaa  ddiiiikkuuttsseerrttaakkaann,,  
hhaannyyaa  ssaajjaa  kkiittaa  ddaarrii  BBaayyaann  TTiimmuurr,,  BBaayyaann  BBaarraatt  iinnii  ddiippeessiillaaqq  
((ddiiuunnddaanngg)),,  bbeerraarrttii  kkiittaa  ddiippeerrssiillaahhkkaann,,  iittuu  ssoorreennyyaa,,  bbeessookk  kkiittaa  
jjaallaann..  IIttuu  ppaakkaaiiaannnnyyaa  ssaammaa  ddeennggaann  ppaakkaaiiaannnnyyaa  wwaakkttuu  nnggaalluu  aaiiqq  
kkeemmaarreenn,,  iittuu  ppaakkaaiiaannnnyyaa  kkaallaauu  nnaaiikk  kkeessaannaa,,  ttaappii  dduuaa  aappaa  ttiiggaa  
ttaahhuunn  sseekkaallii  uuppaaccaarraannyyaa  ddiiaaddaakkaann..  JJaaddii  ddiissaannaa  kkiittaa  hhaannyyaa  iikkuutt  
gguunnddeemm  ssaajjaa..  KKaarreennaa  kkaallaauu  uuppaaccaarraa,,  sseemmuuaannyyaa  iinnii  eenntteeqq  llaauuqq,,  
eenntteeqq  ddaayyee,,  hhaarruuss  ddiiiikkuuttkkaann  iinnii  aannaakk--aannaakk  mmuuddaa,,  jjaaddii  kkiittaa  
bbeerrssaammaa--ssaammaa  kkee  ggeeddeenngg  llaauuqq,,  bbeerrssaammaa--ssaammaa  kkee  ggeeddeenngg  ddaayyee..  
EErrnnii  dduulluu  ppeerrnnaahh  kkeessaannaa,,  kkee  ggeeddeenngg  llaauuqq  ppaass  uuppaaccaarraa  aappaa  iittuu,,  
ttaappii  bbeerrssaammaa  mmaammiiqq..  IIttuu  ppaass  wwaakkttuunnyyaa..  KKaallaauu  ttiiddaakk  aaddaa  
kkeeppeerrlluuaann  eennggggaakk  bbeerraannii  kkiittaa  kkeessaannaa,,  kkaarreennaa  iittuu  aaddaa  
ppeennuunngggguunnyyaa,,  kkaarreennaa  iittuu  tteerrllaalluu  kkrraammaatt--kkrraammaatt..  NNaannttii  kkeennaa  
ttuullaahh  mmaannuuhh..  IIttuu  ccoonnttoohhnnyyaa  ppaaddaa  jjaammaann  ppaakk  HHaarrttoo,,  ttiiggaa  oorraanngg  
tteennttaarraa,,  bbeerraappaa  oorraanngg  tteennttaarraa  iittuu  yyaanngg  nnaaiikk  kkee  GGeeddeenngg  LLaauuqq..  
BBaattuu--bbaattuu  iittuu  ddiibbuuaanngg,,  bbaattuu--bbaattuu  yyaanngg  kkrraammaatt--kkrraammaatt,,  bbeeggiittuu  
ddiibbuuaanngg  bbaalliikk  llaaggii,,  ddiibbuuaanngg  bbaalliikk  llaaggii,,  aakkhhiirrnnyyaa  kkeettiiggaa  tteennttaarraa  
iinnii  ttiiddaakk  tteennttuu  kkeeaaddaaaannnnyyaa,,  bbeerreennttii  jjaaddii  tteennttaarraa..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  
kkaallaauu  ttiiddaakk  aaddaa  kkeeppeerrlluuaann,,  ttiiddaakk  ppeerrccaayyaa  lleebbiihh  bbaaiikk  jjaannggaann  
kkeessaannaa,,  jjaannggaann  ddiibbuuaanngg--bbuuaanngg  aappaa  iittuu,,  bbaarraanngg--bbaarraanngg  yyaanngg  
kkrraammaatt  iittuu,,  kkaarreennaa  iittuu  bbaarraanngg  yyaanngg  kkiittaa  aagguunnggkkaann..  BBaahhkkaann  
ggeeddeennggnnyyaa  kkaattaannyyaa  mmaauu  ddiibbaakkaarr,,  sseetteellaahh  iittuu  bbaarruu  mmaassjjiidd  kkuunnoo  
yyaanngg  ddii  AAnnyyaarr  iittuu  ddiibbaakkaarr  oolleehh  tteennttaarraa--tteennttaarraa  iittuu..  PPeerrnnaahh  jjuuggaa  
wwaakkttuu  iittuu,,  ppeerraattuurraann  ppeemmeerriinnttaahh,,  ppaaddaa  mmaassaannyyaa  ppaakk  hhaarrttoo,,  
aaggaammaa  yyaanngg  ddii  ddeeppaann  kkeemmuuddiiaann  ddiibbeellaakknnggnnyyaa  iittuu  tteennttaarraa,,  iittuu  
mmaauu  kkee  BBaayyaann,,  ttaappii  kkaann  ddiissiinnii  ddiijjaaggaa,,  kkiittaa  yyaanngg  ddii  BBaayyaann  jjuuggaa  
ssuuddaahh  ssiiaapp  ssiihh..  TTaappii  iittuu  ssuuddaahh  bbeerraappaa  ttaahhuunn……dduulluu,,  iittuu  
ppeerrjjaallaannaann  sseejjaarraahhnnyyaa..  DDii  BBaayyaann  iittuu  ssuuddaahh  bbeerraappaa  kkaallii  mmaauu  
ddiibboonnggkkaarr  mmaassjjiidd,,  bboonnggkkaarr  mmaakkaamm……rriibbuutt  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii..  
TTaahhuunn  bbeerraappaa  nniikkee??  
IIttuu  ppaaddaa  wwaakkttuu  mmaassaa  jjaayyaannyyaa  ppaakk  HHaarrttoo,,  ttaappii  sseekkaarraanngg  ssuuddaahh  
ddiiccaabbuutt  oolleehh  pprreessiiddeenn  ssiiaappaa  iittuu,,  MMeeggaawwaattii..  BBaahhkkaann  hhuukkuumm  aaddaatt  
iinnii  yyaa  bbeettuull--bbeettuull  kkiittaa  lleessttaarriikkaann  kkeebbeerraaddaaaannyyaa  kkaarreennaa  iittuu  ssuuddaahh  
jjaaddii  kkeeppeerrccaayyaaaann..    
AAppaa  sseebbeennaarrnnyyaa  ttuujjuuaann  mmeenngghhaannccuurrkkaann  mmaassjjiidd  nniikkee  MMiiqq??  
YYookk  nnaammnnyyaa  oorraanngg  ttiiddaakk  ppeerrccaayyaa,,  kkiittaa  ddiiaannggggaapp  aappaa  iittuu……ppaakk  
sseennuu  ssaammaa  ppaakk  kkaarrssaamm,,  ssiiaappaa  nnaammnnyyaa,,  ppookkookknnyyaa  ttiiddaakk  tteennttuu,,  
bbeerrhheennttii  jjaaddii  tteennttaarraa,,  ttiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  ttaauu  kkeemmaannaa,,  mmeenniinnggggaall  
ddiimmaannaa,,  hhiillaanngg  bbeeggiittuu  ssaajjaa..  IIttuu  nnaammaannyyaa  ssuuddaahh  ttuullaahh  mmaannuuhh..  
IIttuullaahh  mmaakkaannyyaa  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii  sseellaalluu  kkiittaa  ssaakkrraallkkaann,,  sseellaalluu  
kkiittaa  jjaaggaa,,  bbaarraanngg--bbaarraanngg  hhaalluuss  iinnii,,  mmaakkaamm,,  mmaassjjiidd,,  ggeeddeenngg,,  ddaann  
llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa……jjaaddii  sseetteellaahh  jjaammaann  iittuu,,  eennggggaakk  aaddaa  cceerriittaa  
oorraanngg  yyaanngg  mmaauu  rruussaakk  iinnii,,  rruussaakk  iittuu,,  hhaannyyaa  iittuu  ssuuddaahh  
ppeemmbbaakkaarraann  mmeessjjiidd  kkuunnoo  yyaanngg  ddii  AAnnyyaarr  iittuu..  RReennccaannaannyyaa  kkaann  kkee  
BBaayyaann,,  mmaassjjiidd  mmaauu  ddiirruussaakk,,  ttaappii  kkaann  kkaarreennaa  oorraanngg--oorraanngg  iinnii  kkaann  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  
nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp]]  
KKaarraakktteerriissttiikk  
ddiinnaammiissmmee  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[AAssppeekk  nneeggaattiiff]];;  
TTeekkaannaann  yyaanngg  ddiiaallaammii  
kkoommuunniittaass  wweettttuu  tteelluu  
ppaaddaa  mmaassaa  oorrbbaa  
  
  
  
  
  
[[KKoonnssttrruukkssii  cciittrraa  
ppoossiittiiff]]::  mmeellaalluuii  
hhuukkuumm  aaddaatt    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



426 
 

  
994400  

  
  
  
  

994455  
  
  
  
  

995500  
  
  
  
  

995555  
  
  
  
  

996600  
  
  
  
  

996655  
  
  
  
  

997700  
  
  
  
  

997755  
  
  
  
  

998800  
  
  
  
  

998855  
  
  
  

ssuuddaahh  ssiiaapp..  SSeebbeennaarrnnyyaa  yyaa……tteennttaarraa--tteennttaarraa  iinnii  hhaarruuss  ddiittaannggkkaapp,,  
jjaannggaann  ssiihh  ddiippuukkuull  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  hhaannyyaa  ddiittaannggkkaapp..  IIttuu  kkaann  
mmaassjjiidd  kkuunnoo,,  mmaassjjiidd  yyaanngg  ppeerrttaammaa  ddii  BBaayyaann  iinnii,,  mmaassjjiidd  ppeerrttaammaa  
mmaauu  ddiibbaakkaarr..  KKaann  dduulluu  ppeerrnnaahh    ddoosseenn  sseejjaarraahh  ddaarrii  uunniivveerrssiittaass  
iinnddoonneessiiaa  bbeerrssaammaa  mmaahhaassiisswwaa,,  aaddaa  eemmppaatt  ppuulluuhhaann,,  lliimmaa  
ppuulluuhhaann  mmuunnggkkiinn  mmaahhaassiisswwaa--mmaahhaassiisswwaa  iittuu  kkee  BBaayyaann,,  llaammaa  
hhaammppiirr  ssaattuu  bbuullaann  ddii  BBaayyaann..  JJaaddii  aaddaa  ddoosseenn,,  aahhllii  sseejjaarraahh,,  DDiiaa  kkee  
mmaassjjiidd  kkuunnoo  iittuu,,  ddiiaa  ggeennggggaamm  ttaannaahhnnyyaa  kkeemmuuddiiaann  
ddiicciiuumm……kkaattaannyyaa  ssuuddaahh  330000  ttaahhuunn  SSMM  mmaassjjiidd  iinnii  ssuuddaahh  bbeerrddiirrii..  
TTaappii……  mmeennggaappaa  oorraanngg--oorraanngg  iittuu  lleebbiihh  ppeerrccaayyaa  ddaarriippaaddaa  yyaanngg  
aannuu  iinnii,,  mmeerruussaakk  mmeessjjiidd..  
SSeekkiittaarr  330000  SSMM  eennggggeehh??  
330000  ttaahhuunn  SSMM  ssuuddaahh  bbeerrddiirrii,,  ssuuddaahh  bbeeaarraappaa  ttaahhuunn……kkaann  mmaassjjiidd  
iinnii  jjuuggaa  ddiiddiirriikkaann  oolleehh  ppaarraa  wwaallii……bbuukkaann  ddiiddiirriikkaann  oolleehh  oorraanngg  
yyaanngg  bbiiaassaa--bbiiaassaa,,  ppaarraa  wwaallii  yyaanngg  ddiirriikkaann……ttiiaannggnnyyaa  sseebbeellaahh  
tteennggggaarraa  iittuu  kkaann  ddaarrii  kkaayyuu  ssaannttaagguurrii,,  iittuu  yyaanngg  bbuuaatt  ssaappuu  ddii  
rruummaahh--rruummaahh..  TTaappii  mmeennggaappaa  iittuu  kkookk  bbeessaarr  sseekkaallii  ttiiaannggnnyyaa,,  
sseekkaarraanngg  eennggggaakk  aaddaa  ssuuddaahh  ppoohhoonn--ppoohhoonn  yyaanngg  bbeessaarr  sseeppeerrttii  
iittuu……ddaann  iittuu  ddaarrii  gguunnuunngg  bbaattuuaa  ddiitteebbaanngg  kkaayyuunnyyaa  ddii  gguunnuunngg  
bbaattuuaa..  KKaallaauu  sseekkaarraanngg,,  kkiittaa  rreennoovvaassii  mmaassjjiidd  jjuuggaa  mmaauu  ttiiddaakk  mmaauu  
hhaarruuss  kkiittaa  gguunnddeemmkkaann,,  ssaammppaaii  ttiiggaa  kkaallii  kkiittaa  gguunnddeemm  bbaarruu  
sseelleessee……aappaakkaahh  ppeenneebbaanngg  kkaayyuunnyyaa  mmaassiihh  aaddaa  kkeettuurruunnaannnnyyaa,,  
aappaakkaahh  ppeemmbbaauunn  iijjuukk--nnyyaa  mmaassiihh  aaddaa  kkeettuurruunnaannnnyyaa,,  aappaakkaahh  
ppeemmbbaauunn  bbaammbbuunnyyaa  mmaassiihh  aaddaa  kkeettuurruunnaannnnyyaa,,  iittuu  yyaanngg  kkiittaa  
bbiiccaarraakkaann..  KKeemmuuddiiaann  pprriiwwaaqq,,  iittuu  yyaanngg  tteettaapp  ttiinnggggaall  ddii  bbeerruuggaaqq  
ssaannttrreenn,,  sseellaammaa  kkeeggiiaattaann  ppeerrbbaaiikkaann  mmaassjjiidd  aattaauu  mmaakkaamm  iinnii  
ddiillaakkssaannaakkaann  ttiiddaakk  bboolleehh  ppeerrggii,,  ssaammaa  ddeennggaann  llookkaaqq  ppeemmoommoonngg,,  
iittuu  yyaanngg  kkeemmaarreenn  nnggaattuurr  bbaarriissaann  ppaass  ddii  LLoollooaann  kkeemmaarreenn,,  ssuuppaayyaa  
tteerraattuurr,,  ssuuppaayyaa  rraappii,,  iittuu  ppeemmoommoonngg  nnaammaannyyaa  yyaanngg  
nnggaattuurr……sseemmuuaannyyaa……tteennaaggaa--tteennaaggaa  kkiittaa  iinnii  uunnttuukk  ppeerrbbaaiikkaann  iittuu  
sseemmuuaannyyaa  ddiiaammbbiill  ddaarrii  LLoollooaann……jjaaddii  kkaallaauu  iittuu  ssuuddaahh  lleennggkkaapp  
sseemmuuaannyyaa,,  bbaarruullaahh  kkiittaa  tteennttuukkaann  hhaarrii  yyaanngg  bbaagguuss,,  hhaarrii  aappaa,,  
ppeenneebbaannggaann  kkaayyuunnyyaa  ddiimmaannaa,,  iittuu  ssuuddaahh  ddii  hhuuttaann  aaddaatt  
ttiibbuurraarraannggaann  ddaann  ppeennggeemmppookkaann,,  hhuuttaann  aaddaatt  iittuu  ddiilleennggkkaappii  
ddeennggaann  aawwiikk--aawwiikk……ddaarrii  jjaammaann  dduulluu  iittuu……bbuukkaann  bbaarruu--bbaarruu    
kkaallaauu  yyaanngg  aawwiikk--aawwiikk  iittuu..  MMaakkaannyyaa  kkaallaauu  kkaayyuu--kkaayyuu  iinnii  ssuuddaahh  
bbeerraappaa  aabbaadd  ssuuddaahh  ddaallaamm  hhuuttaann  aaddaatt  iinnii..  KKaallaauu  yyaanngg  ddii  ddaallaamm  
mmeessjjiidd  iittuu  hhaannyyaa  eemmppaatt  ttiiaanngg--ttiiaannggnnyyaa  iittuu  yyaanngg  dduulluu,,  tteettaapp  ttiiddaakk  
ddiiggaannttii,,  bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  aattaappnnyyaa  ssaajjaa  yyaanngg  ddiiggaannttii,,  ttaappii  kkaann  iittuu  
llookkaaqq  ppeerraammoo--nnyyaa  aaddaa,,  ddaarrii  LLoollooaann..    
BBaaggiiaann  aappaa  llookkaaqq  ppeerraammoo  nniikkee??  
KKaayyuu....DDiiaa  yyaanngg  mmeenneebbaanngg  kkaayyuunnyyaa..  KKeemmuuddiiaann  llookkaaqq  
ppeemmoommoonngg  ddiiaa  yyaanngg  mmeenneebbaanngg  bbaammbbuu  uunnttuukk  ssaanntteekknnyyaa,,  uunnttuukk  
aattaappnnyyaa,,  ddiisseebbuutt  ssaanntteekk  nnaammaannyyaa..  BBaannyyaakk  ssiihh  kkaallaauu  yyaanngg  
bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  mmaassjjiidd  iinnii,,  kkaallaauu  llookkaaqq  ppeemmbbaauunn  iijjuukk,,  iittuu  yyaanngg  
mmeennccaarrii  iijjuukk  uunnttuukk  aattaapp  mmeessjjiidd……ppaalliinngg  hhaannyyaa  ttiiggaa  iikkaatt,,  
ppookkookknnyyaa  ddiiaa  yyaanngg  ppeerrttaammaa,,  kkaallaauu  ssiissaannyyaa  yyaanngg  bbaannyyaakk--bbaannyyaakk  
iinnii  kkaann  bboolleehh  ssiihh  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn,,  ttaappii  ddiiaa  yyaanngg  
ppeerrttaammaannyyaa……ssaammaa  ddeennggaann  ppeemmoommoonngg  ppaalliinngg  bbeebbeerraappaa  ddiiaa  
ttaarruuhh  ssaanntteekknnyyaa,,  ttaappii  ddiiaa  yyaanngg  ppeerrttaammaa,,  hhaannyyaa  yyaanngg  mmeennjjaaddii  
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iinnttiinnyyaa,,  iinndduukk  ddaarriippaaddaa  ssaanntteekknnyyaa  llaahh,,  bbaarruu  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn..  aaddaa  
ssiihh  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraannyyaa  wwaakkttuu  ppeenneebbaannggaann  iittuu,,  uuppaaccaarraannyyaa  jjuuggaa  
mmeemmaanngg  aaddaa……ttaappii  kkaallaauu  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii  hhaannyyaa  ddaattaanngg  
mmeennyyaakkssiikkaann  aajjaa,,  mmeelliihhaatt--lliihhaatt,,  ttiiddaakk  bboolleehh  kkeerrjjaa  ,,  tteennaaggaa  kkiittaa  
ddaarrii  LLoollooaann  ddaann  ttooaaqq  ttuurruunn  kkaarraannggbbaajjoo……iittuu  hhaarruuss  ddaarrii  nnyyaakkaa  
LLoollooaann  ddaann  ttooaaqq  ttuurruunn  kkaarraannggbbaajjoo..  KKiittaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg,,  BBaayyaann  
BBaarraatt,,  BBaayyaann  TTiimmuurr,,  hhaannyyaa  rroottaann……aaddaa  kkaann  rroottaann,,  hhaannyyaa  
iittuu……yyaanngg  mmaakkaann  hhaarrttaa  iinnii,,  TTooaaqq  ttuurruunn  kkaarraannggbbaajjoo,,  nnyyaakkaa  
LLoollooaann,,  ddaann  nnyyaakkaa  llooaaqq  bbaannggkkeett..  JJaaddii  kkaann  nnyyaakkaa  LLoollooaann,,  ddaann  
nnyyaakkaa  llooaaqq  bbaannggkkeett  iinnii  sseetteellaahh  kkeerrjjaa  ppuullaannggllaahh  kkee  kkaammppuu,,  iinnii  
kkiittaa  bbuuaattkkaann  tteehh,,  kkiittaa  bbuuaattkkaann  mmaakkaannaann..  MMeerreekkaa  kkaann  ddiibbeerrii  
mmaakkaann  ddii  kkaammppuu,,  jjaaddii  kkiittaa  hhaannyyaa  ssiiaappkkaann  ssaajjaa..  MMaakkaannaann--
mmaakkaannaann  iittuu  kkaann  ddaarrii  kkaammppuu..  KKiittaa  bbeerriikkaann  ppeeccaattuu  mmaannggkkuu  
iinnii……ppeeccaattuu  iinnii  hhaannyyaa  uunnttuukk  iittuu,,  uunnttuukk  kkeeppeerrlluuaann  wwaakkttuu  
uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  aaddaatt,,  aattaauu  ppeerrbbaaiikkaann--ppeerrbbaaiikkaann  mmaassjjiidd,,  
mmaakkaamm--nnaakkaamm  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa……..hhaannyyaa  hhaassiillnnyyaa  ccuummaa  
bbeerraappaa……lliimmaa  rraattuuss  iikkaatt……..  
SSeellaaiinn  mmaannggkkuu  ssiiaappaa  ssaajjaa  jjuuggaa  yyaanngg  ddiibbeerrii  ppeeccaattuu??  
YYaanngg  ppuunnyyaa  ppeeccaattuu,,  PPeemmbbeekkeell--ppeemmbbeekkeell  bbeelleeqqnnyyaa  jjuuggaa  ppuunnyyaa  
ppeeccaattuu……ppeemmbbeekkeell  bbeelleeqq  lloollooaann,,  ppeemmbbeekkeell  bbeelleeqq,,  bbaayyaann  bbaarraatt,,  
kkaarraannggbbaajjoo  ppuunnyyaa  ppeeccaattuu,,  kkeemmuuddiiaann  PPeenngguulluu,,  LLeebbee,,  kkeettiibb,,  
mmooddiimm  ppuunnyyaa  ppeeccaattuu  kkaarreennaa  ddiiaa  mmeellaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  ssaarreeaatt..  
NNaahh  ppaaddaa  wwaakkttuu  uuppaaccaarraa  ssaarreeaatt  iinnii,,  kkiittaa  jjuuggaa,,  LLeebbee,,  kkeettiibb,,  
PPeenngguulluu……ddiippeessiillaaqq  ssiihh  ccaarraannyyaa..  JJaannggaann  ssaammppaaii  ttiiddaakk  hhaaddiirr,,  
hhaarruuss  hhaaddiirr  ssaallaahh  ssaattuu..  WWaakkttuu  ppeessiillaaqq  iittuu,,  kkiittaa  jjeellaasskkaann  kkeeppaaddaa  
PPeenngguulluu  bbaayyaann  bbaahhwwaa  aakkaann  aaddaa  uuppaaccaarraa  jjaaddii  PPeenngguulluu  ddiimmiinnttaa  
hhaaddiirr  uunnttuukk  uuppaaccaarraa  iinnii..  DDaann  jjuuggaa,,  ppaaddaa  uuppaaccaarraa  llaaiinn,,  mmaallaammnnyyaa  
kkiittaa  ppeessiillaaqq……bbaahhwwaa  aaggaammaa  iinnii  ddiimmiinnttaa  uunnttuukk  mmeemmoottoonngg,,  
aappaakkaahh  ddiimmiinnttaa  uunnttuukk  mmoottoonngg  kkaammbbiinngg,,  mmoottoonngg  kkeerrbbaauu,,  ddaann  
sseebbaaggaaiinnyyaa..  DDaann  bbeessookknnyyaa  bbuukkaann  ddaattaanngg  sseennddiirrii,,  llaaggii  kkiittaa  kkee  
rruummaahh  PPeenngguulluu,,  kkiittaa  bbeerriittaahhuukkaann  kkaallaauu  kkiittaa  ssuuddaahh  ssiiaapp..  DDaann  
mmeerreekkaa  iittuu  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  kkiittaa  ttiinnggggaallkkaann,,  kkaarreennaa  kkaann  nnaammaannyyaa  
kkaagguunnggaann,,  ppeemmaannggkkuu  iinnii  ppuunnyyaa  ttuuggaass  ddaann  ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  yyaanngg  
bbeessaarr  llaahh  mmaakkaannyyaa  hhaarruuss  hhaaddiirr……..KKaallaauu  kkiittaa  ttiiddaakk  ppeessiillaaqq,,  
kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  nnaannttii  ddiiaa  ppeerrggii  kkeemmaannaa……kkeemmaannaa……  IIttuu  ssaammppaaii  
sseekkaarraanngg  mmaassiihh  kkiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann,,  kkiiaayyii  ssaannttrrii  jjuuggaa  kkaallaauu  aaddaa  
kkeeppeerrlluuaann  hhaarruuss  ddiippeessiillaaqq  ccaarraannyyaa,,  ttiiddaakk  bboolleehh  ddaattaanngg  sseennddiirrii..  
KKiittaa  kkaann  ssuuddaahh  ppuunnyyaa  bbiiddaanngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  yyaanngg  hhaarruuss  
ddiikkeerrjjaakkaann……  
SSiiaappaa  yyaanngg  bbiiaassaannyyaa  ddiittuuggaasskkaann  sseebbggaaii  ppeennyyiillaaqq  nniikkee  MMiiqq??  
IIttuu  ssiihh  ttookkoohh  aaddaatt..  SSiiaappaa  ssaajjaa  kkiittaa  yyaanngg  ddiissuurruuhh  ddii  BBaayyaann  ttiimmuurr  
iinnii……bbeessookk  iinnii  kkiittaa  aaddaakkaann  NNggaajjii  MMaakkaamm  NNggaattuurraanngg  UUllaaqq  KKaayyaa  
ddii  ddaallaamm  kkaammppuu..  NNaahh  ddii  ssaannaallaahh  kkiittaa  mmeennggoollaamm  ((mmeenngguussaapp))  
kkeesseemmuuaa  mmaakkaamm  iittuu,,  iittuu  ddiillaakkuukkaann  mmaallaamm  hhaarrii,,  eennddaakk  ppaakkee  
sseenntteerr,,  eennddaakk  ppaakkee  aappaa  kkiittaa  mmeennggoollaamm  iittuu……ddaann  iittuu  jjuuggaa  kkiittaa  
bbiinngguunnggkkaann  kkeennaappaa  iittuu  ddiillaakkuukkaann  mmaallaamm  hhaarrii  ttiiddaakk  ssiiaanngg  hhaarrii..  
PPaaddaa  mmaallaamm  hhaarrii  kkiittaa  ppeerrggii  kkee  mmaakkaamm--mmaakkaamm  iinnii..  DDaann  iittuu  dduulluu,,  
ddaarrii  jjaammaann  dduulluu  ssuuddaahh,,  kkiittaa  ttiiddaakk  ddiippeerrbboolleehhkkaann..  
BBeerraappaa  ttaahhuunn  sseekkaallii  bbiiaassaannyyaa  rreennoovvaassii  mmaassjjiidd  nniikkee  MMiiqq??  
YYookk  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  dduuaappuulluuhh  ttaahhuunn  sseekkaallii,,  kkiittaa  lliihhaatt  aappaakkaahh  
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ddiibbeerriikkaann  hhaakk  ttaannaahh  
((ppeeccaattuu))  
  
  
  
  
  
TTookkoohh--ttookkoohh  yyaanngg  
ppuunnyyaa  ppeeccaattuu  
  
  
  
  
  
PPeemmiimmppiinn  aaddaatt  ddaann  
aaggaammaa  hhaarruuss  hhaaddiirr  
ddaallaamm  sseettiiaapp  uuppaaccaarraa  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[RRiittuuaall]]  mmeennggoollaamm  
ddiillaakkuukkaann  mmaallaamm  hhaarrii  
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mmaassiihh  kkuuaatt  aattaappnnyyaa  aattaauu  ttiiddaakk  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa……iinnii  kkaann  bbaarruu--
bbaarruu  iinnii  ddiirreennoovvaassii..  PPaalliinngg  dduuaa  ttaahhuunn  ssuuddaahh..  HHaannyyaa  kkaallaauu  
mmeessjjiidd  iittuu,,  ttiillaawwaatt  ssaajjaa,,  kkiittaa  aaddaakkaann  uuppaaccaarraa  ttiillaawwaatt  ssaajjaa..  JJaaddii  iinnii  
jjuuggaa  kkiittaa  aaddaakkaann  ppeemmoottoonnggaann  kkeerrbbaauu  hhiittaamm  mmuulluuss,,  kkaaddaanngg--
kkaaddaanngg  nnyyaakkaa  rraannggggaa  iittuu  yyaanngg  kkeelliilliinngg--kkeelliilliinngg  uunnttuukk  mmoottoonngg  
iinnii  mmoottoonngg  iittuu,,  bbaarruu  kkeemmuuddiiaann  KKiiaayyii  PPeenngguulluunnyyaa  mmeemmbbaaccaa  ddooaa,,  
ddooaa  ppeemmbbeerrssiihh  ddaarrii  kkttoorraann--kkoottoorraann..  BBaarruullaahh  kkeemmuuddiiaann  kkiiaayyii  ddaann  
PPeenngguulluu  bbeerrsseemmbbaahhyyaanngg  ddii  ddaallaammnnyyaa  sseetteellaahh  ddiibbeerrssiihhkkaann..  DDaann  
iinnii,,  mmaakkaannaann--mmaakkaannaann  iinnii  ddiibbuuaatt  oolleehh  oorraanngg--oorraanngg  ttuuaa……sseerraabbii,,  
kkeelleeppoonn,,  ddooddooll,,  ppaannggaann  ppeettaaqq,,  ppaannggaann  bbeeaaqq..  IIttuu  ttiillaawwaattaann  
mmaassjjiidd,,  ppeemmbbeerrssiihhaann  mmaassjjiidd  aaggaarr  lleebbiihh  bbaaiikk..  TTiillaawwaattaann  
nnaammaannyyaa,,  ttaappii  iittuu  jjaarraanngg--jjaarraanngg..  KKaallaauu  mmaakkaamm  rreeaakk  iittuu  kkaann,,  
uuppaaccaarraa  aalliipp  nnaammaannyyaa,,  ttaappii  kkaallaauu  mmaakkaamm--mmaakkaamm  yyaanngg  llaaiinn  iinnii  
eennggggaakk……  bbiiaassaa--bbiiaassaa..  DDaann  iittuu,,  uuppaaccaarraannyyaa  iittuu  hhaarruuss  ddii  ddaallaamm  
kkaammppuu,,  ppoottoonngg  iinnii,,  ppoottoonngg  kkaammbbiinngg..  KKaallaauu  kkeemmaarriinn  aaddaa  
bbaannttuuaann  ddaarrii  ppeemmeerriinnttaahh,,  ttiiggaa  mmaakkaamm  iittuu  ddii  ggaabbuunngg,,  mmaakkaamm  ttiittii  
mmaass  ppeeppaannddaann,,  kkeemmuuddiiaann  mmaakkaamm  ttiittii  mmaass  mmuutteerr  ppaattiihh,,  
kkeemmuuddiiaann  mmaakkaamm  ttiittii  mmaass  ppeemmbbaauunn  bbiijjaa,,  iittuu  ddiiggaabbuunngg,,  ssaattuu  
eekkoorr  kkeerrbbaauu……bbeerrtteemmppaatt  ddii  kkaammppuu  BBaayyaann  BBaarraatt..  KKaallaauu  kkiittaa  ddii  
BBaayyaann  ttiimmuurr,,  eennggggaakk  ggaabbuunngg……mmaakkaamm  rreeaakk  kkaann,,  uuppaaccaarraa  AAlliipp,,  
kkeemmuuddiiaann  mmaassjjiidd……kkiittaa  ddaarrii  BBaayyaann  TTiimmuurr  jjuuggaa  mmaassjjiidd..  KKaallaauu  
mmaakkaamm  rraaddeenn  BBaayyaann  ttiimmuurr  iittuu  yyaa  ccuukkuupp  ddii  BBaayyaann  ttiimmuurr  aajjaa,,  
ppeerrbbaaiikkaann  aattaappnnyyaa……iinnii  ddiisseebbuutt  llaannddee……bbuukkaann  ssaanntteekk,,  llaannddee..  
BBaammbbuu  iinnii  kkaann  ddiippeeccaahh  dduuaa..  IInnii  jjuuggaa  bbuukkaann  kkiittaa  yyaanngg  
mmeennggeerrjjaakkaann,,  aaddaa  ddaarrii  rraannggggaa  llooaaqq  bbaannggkkeett,,  ttaappii  jjuuggaa  kkiittaa  hhaarruuss  
iikkuutt……ttaappii  iinniinnyyaa  ddaarrii  llooaaqq  bbaannggkkeett..  
OO  llaannddee  eennggggeehh  nnaammnnyyaa??  
LLaannddee……kkaallaauu  mmaakkaamm  PPeenngguulluu,,  rreeaakk,,  iittuu  ssaanntteekk  nnaammaannyyaa..  
KKaallaauu  mmaakkaamm,,  aappaa  nnaammaannyy……sseessaaiidd,,  ssuukkaaddaannee,,  aannyyaarr  iittuu  
nnaammaannyyaa  llaannddee……iittuu  yyaanngg  mmeemmoottoonngg  bbaaggiiaann--bbaaggiinnnnyyaa,,  bbaammbbuu  
sseeggaallaa  mmaaccaamm,,  bboolleehh  ssiihh  bboolleehh,,  ttaappii  kkaann  iittuu  dduulluu  yyaanngg  ppeerrttaammaa,,  
kkaallaauu  kkiittaa  eennggggaakk  bbeerraannii  kkaarreennaa  mmaassiihh  aaddaa  kkeettuurruunnaann--
kkeettuurruunnaannnnyyaa..  DDaann  jjuuggaa  kkiittaa  BBaayyaann  TTiimmuurr  ppuunnyyaa  kkeebbuunn  bbaammbbuu,,  
uunnttuukk  kkeeppeerrlluuaann--kkeeppeerrlluuaann  ppeerrbbaaiikkaann  mmaakkaamm,,  mmaassjjiidd..  DDaann  
kkaallaauu  ppeerrbbaaiikkaann  iittuu,,  hhaarruuss  ppaakkee  iittuu  ddaarrii  kkeebboonn  gguubbuugg,,  kkeebboonn  
aaddaatt  nnaammaannyyaa..  KKaallaauu  iissttiillaahh  BBaayyaann  iittuu,,  GGoonnttoorr  PPeerr..  MMeemmaanngg  
ddaarrii  dduulluu,,  ttaannaammaann--ttaannaammaann  iinnii  ddiissiiaappkkaann  uunnttuukk  iittuu..  KKaallaauu  
mmaakkaamm  yyaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ddeellaappaann  ttaahhuunn,,  dduuaabbeellaass  ttaahhuunn  bbaarruu  
ddiibboonnggkkaarr..  TTaappii  mmaakkaamm--mmaakkaamm  iinnii  ppuunnyyaa  ppeerraammoo  mmaassiinngg--
mmaassiinngg,,  mmaassjjiidd  llookkaaqq  bbaannggkkeett  iittuu  ppeenneebbaanngg  kkaayyuunnyyaa,,  AAnnyyaarr  
jjuuggaa  llaaiinn,,  sseessaaiidd  jjuuggaa  llaaiinn,,  mmaakkaamm  rreeaakk  llaaiinn..  JJaaddii  aaddaa  
kkeettuurruunnaannnnyyaa,,  kkeettuurruunnaann  ppeemmbbaauunn  iijjuukk,,  kkeettuurruunnaann  ppeemmoommoonngg..  
PPeemmbbaauunn  iijjuukknnyyaa  iinnii  kkiittaa  yyaanngg  ppaalliinngg  kkuuaatt  aaddaattnnyyaa,,  hhaannyyaa  
mmaakkaamm  rreeaakk  ddaann  mmaassjjiidd  kkuunnoo  aajjaa..  KKaallaauu  mmaakkaamm--mmaakkaamm  yyaanngg  
llaaiinn  kkaann  aaddaa,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ppeemmbbeekkeell  BBaayyaann  BBaarraatt  jjaaddii  
ppeerraammoonnyyaa,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ppeemmbbeekkeell  LLoollooaann  ppeemmbbaauunn  
iijjuukknnyyaa..  UUppaaccaarraa  bbeessaarr--bbeessaarraann  iinnii  kkaallaauu  mmaakkaamm  rreeaakk..  DDaann  
kkaallaauu  mmaassjjiidd  kkaayyuunnyyaa  eennggggaakk,,  hhaannyyaa  ppaaggaarr  ddaann  aattaappnnyyaa  
ddiippeerrbbaaiikkii,,  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn  eennggggaakk,,  ddaann  iittuu  hhaarruuss  sseenneenn--kkeemmiiss  
ddiitteebbaanngg  kkaayyuunnyyaa……ddiikkeerrjjkkaann  ppaaddaa  hhaarrii  sseenneenn  ddaann  kkeemmiiss..  

RReennoovvaassii  mmaassjjiidd  
ddiillaakkuukkaann  jjiikkaa  mmaassjjiidd  
ddiilliihhaatt  ssuuddaahh  
sseellaayyaakknnyyaa  uunnttuukk  
ddiirreennoovvaassii  
  
  
  
  
  
UUppaaccaarraa  ttiillaawwaatt,,  
uuppaaccaarraa  uunnttuukk  
mmeerreennoovvaassii  mmaassjjiidd  
kkuunnoo  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PPeennggeerrjjaaaann  llaannddee  
ddiillaakkuukkaann  oolleehh  rraannggggaa  
llooaaqq  bbaannggkkeett  
  
  
  
BBaahhaann--bbaahhaann  uunnttuukk  
kkeeppeerrlluuaann  ppeerrbbaaiikkaann  
mmaassjjiidd  ddaann  mmaakkaamm  
ddiiaammbbiill  ddaarrii  ggoonnttoorr  
ppeerr  
  
PPeerrbbaaiikkaann  mmaakkaamm  
ddiikkeerrjjaakkaann  oolleehh  oorraanngg  
yyaanngg  mmeemmiilliikkii  ggaarriiss  
kkeettuurruunnaann  
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MMiissaallnnyyaa  sseenneenn  kkiittaa  bbuuaatt  ssaanntteekk,,  kkeemmiiss  kkiittaa  bbuuaatt  llaannddee,,  ttiiddaakk  
ttiiaapp  hhaarrii..  KKaallaauu  ttiiaapp  hhaarrii,,  cceeppeett  ssiihh  ppeennggeerrjjaaaannnnyyaa……  
KKeennaappaa  hhaarruuss  sseenneenn  ddaann  kkaammiiss  ssaajjaa  MMiiqq??  
KKaarreennaa  iittuu  hhaarrii  yyaanngg  ppaass  mmeennuurruutt  aaddaatt  iinnii  uunnttuukk  ppeennggeerrjjaaaannnnyyaa,,  
iittuu  ssuuddaahh  hhaarrii  yyaanngg  bbaagguuss,,  bbeerraarrttii  hhaarrii  yyaanngg  bbeettuull--bbeettuull  uunnttuukk  
kkeeppeerrlluuaann  iittuu..  JJaaddii  sseellaassaa,,  rreebboo,,  eennggggaakk,,  tteerruuss  jjuummaatt,,  ssaabbttuu,,  
aahhaadd,,  eennggggaakk..      
BBaaggaaiimmaannaa  kkiittaa  mmeenneennttuukkaann  hhaarrii--hhaarrii  yyaanngg  bbaagguuss  nniikkee  
MMiiqq??  
IIttuu  mmeemmaanngg  ssuuddaahh  ddii  aannuu  ddaarrii  dduulluu,,  ssuuddaahh  aaddaa  bbuukkuunnyyaa,,  hhaannyyaa  
ssaajjaa  kkaallaauu  ddii  BBaayyaann  iinn  bbuukkaann  bbuukkuu  tteerrttuulliiss..  BBuukkaallaahh  ddaaddaa……jjaaddii  
oorraanngg--oorraanngg  ttuuaa  dduulluu  ssuuddaahh  ttaauu,,  bbeerraarrttii  kkaann  kkiittaa  ssuuddaahh  ttaauu  
sseennddiirrii,,  jjaaddii  bbuukkaallaahh  ddaaddaa  bbaarruu  kkiittaa  ttaauu..  
MMeenneennttuukkaann  hhaarrii--hhaarrii  bbaaiikk  nniikkee  ddiisseebbuutt  nnaappii  MMiiqq??  
HHaarrii--hhaarrii  bbaaiikk  iittuu  ddiisseebbuutt  ddiiwwaassaa,,  nnaannttii  bbeerraappaa  ddiiwwaassaannyyaa  iittuu  
PPeenngguulluu  yyaanngg  hhaappaall……aarreess  gguunnuunngg,,  aarreess  kkeemmbbaanngg,,  
bbaannyyaakk……kkeemmuuddiiaann  IIttuu  jjuuggaa  aaddaa  aannuunnyyaa,,  ssaattuuaann--ssaattuuaann……  
ssaattuuaann  bbuullaann  iinnii  ppoottoonngg  iinnii,,  bbuullaann  iinnii  ppoottoonngg  iinnii……iittuu  ddiiaammbbiill  
ddaarrii  ddiinnaa  ttuujjuuhh,,  ttaauunn  ddeellaappaann,,  bbuullaann  dduuaabbeellaass  ((77  hhaarrii,,  88  ttaahhuunn,,  
1122  bbuullaann))..  KKaallaauu  ddiinnaa  iittuu  sseenneenn,,  sseellaassaa  rreebboo  kkeemmiiss  iittuu  ddiinnaa,,  hhaarrii..  
KKaallaauu  AAlliipp,,  LLeehhee,,  DDaall,,  BBee,,  SSee,,  WWaauu  iittuu  ttaahhuunnnnyyaa..  CCuukkuupp  ssiihh  
ddeennggaann  AAlliipp  aajjaa,,  aalliipp  iinnii  ttaahhuunn  yyaanngg  ppaalliinngg  aannuu  aalliipp  iinnii..  DDii  ssiinnii  
jjaarraanngg  jjuuggaa  kkiittaa  yyaanngg  hhaappaall,,  kkaarreennaa  aaddaa  yyaanngg  mmeemmbbiiddaannggii,,  
aaggaammaa  iittuu  bbiiddaannggnnyyaa..  PPeenngguulluu,,  LLeebbee,,  KKeettiibb,,  MMooddiinn  yyaanngg  ttaauu,,  
kkiittaa  ttaahhuunnyyaa  sseekkeeddaarr  yyaa  ssaattuu--dduuaa..  DDii  gguunnddeemm  iittuu  ssiihh  nnaannttii  ddii  
aannuu,,  kkaallaauu  kkiittaa  ttaauu  sseemmuuaa  eennggggaakk  uussaahh  ssiihh  kkiittaa  kkuummppuull--kkuummppuull  
uunnttuukk  gguunnddeemm..  NNaannttii  ddii  gguunnddeemm  iittuu  ssiihh  kkiittaa  ddiikkaassiihh  ttaauu,,  AAlliipp  
bbeerraappaa……NNaahh  kkaallaauu  bbuullaannnnyyaa,,  mmuuhhaarraamm,,  ssaappaarr,,  rraabbiiuull  aawwaall,,  
rraabbiiuull  aahhiirr,,  rreejjeebb  iittuu  bbuullaannnnyyaa..  KKaallaauu  bbuullaann  rreejjeebb  iittuu  bbiissaa  
mmeennggaaddaakkaann  uuppaaccaarraa  kkhhiittaannaann,,  NNgguurriissaanngg,,  kkaawwiinn  bbuullaann  iittuu,,  
yyaanngg  ppaalliinngg  bbaagguuss..  AAddaa  ssiihh  jjuuggaa  rraammeeddaann,,  sseessuuddaahh  iidduull  ffiittrrii,,  
ttaappii  jjaannggaann  ssiihh  sseebbeelluumm,,  sseetteellaahh  iidduull  ffiittrrii,,  kkaann  ssaarreeaatt  ppaalliinngg  
ppeennttiinngg,,  ppaalliinngg  kkiittaa  ddaahhuulluukkaann..  JJaaddii  kkaallaauu  kkaawwiinn,,  kkhhiittaannaann  
jjaannggaann  sseebbeelluumm  iidduull  ppiittrrii,,  hhaarruuss  ssiihh  sseetteellaahh  iidduull  ppiittrrii..  JJaaddii  
sseetteellaahh  iidduull  ppiittrrii  bbaarruu  llaahh  kkiittaa  kkaawwiinn..  KKaallaauu  sseebbeelluumm  iidduull  ppiittrrii  
kkaawwiinn,,  kkhhiittaannaann,,  iittuu  ddiiddeennddaa  uunnttuukk  mmeemmbbeerrssiihhkkaann  bbuullaann  iittuu,,  
mmeennggaappaa  ddiikkoottoorrii,,  mmiissaallkkaann  sseekkaarraanngg  iidduull  ppiittrrii,,  bbeessookknnyyaa  
bbaannyyaakk  ssuuddaahh  yyaanngg  kkaawwiinn..  
BBeerraarrttii  sseettiiaapp  uuppaaccaarraa  aaddaatt  mmeennggaaccuu  kkeeppaaddaa  ddiinnaa  77,,  ttaauunn  88,,  
bbuullaann  1122  nniikkee  eennggggeehh??  
YYaa……ddiiaattuurr  oolleehh  iittuu,,  kkiittaa  mmeennggaaccuu  ppaaddaa  iittuu..  KKaappaann  iidduull  ppiittrriinnyyaa  
kkiittaa  ssuuddaahh  ttaauu  ddii  BBaayyaann  iinnii,,  ttaappii  iittuu  ttuuggaassnnyyaa  PPeenngguulluu..  JJaaddii  ddiiaa  
lleebbiihh  bbaannyyaakk  ttaauu  PPeenngguulluu  iittuu,,  kkaarreennaa  ddiiaa  bbiiddaannggnnyyaa..  MMaakkaannyyaa  
kkiittaa  ddii  BBaayyaann,,  mmeenngguummppuullkkaann,,  kkiittaa  gguunnddeemmkkaann,,  kkaappaann  wwaakkttuu  
yyaanngg  tteeppaatt..  MMaakkaannyyaa  nnaammaannyyaa  ttooaaqq  ttuurruunn  kkaarraannggbbaajjoo  sseerraattuuss  
ttaahhuunn,,  hhaarrii  iinnii  ddiiaa  ttaauu,,  aattaauu  hhaarrii  iinnii  bbaakkaall  iinnii  ddiiaa  ttaauu..  EEnnggggaakk  
uussaahh  ssiihh  kkiittaa  kkuummppuull--kkuummppuull  kkaayyaakk  ppaarraa  aalliimm  uullaammaaqq,,  lleebbiihh  ttaauu  
kkiittaa  ddii  ssiinnii..  TTaannggggaall  ssaattuu  llaahhiirr  jjuuggaa  ddiiaa  ssuuddaahh  ttaauu,,  mmaakkaannyyaa  
oorraanngg  bbaannyyaakk  bbiinngguunngg,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii  ssuuddaahh  
ddiikkaassiihh  ppeettuunnjjuukk,,  ddiilliihhaatt  ddaarrii  ttaahhuunnnnyyaa,,  kkeemmuuddiiaann  bbuullaannnnyyaa,,  

  
  
  
PPeekkeerrjjaaaann  rreennoovvaassii  
hhaannyyaa  ddiillaakkuukkaann  ppaaddaa  
hhaarrii  sseenneenn  ddaann  kkaammiiss  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[KKeeuunniikkaann  
kkeelloommppookk]]::  KKaalleennddeerr  
yyaanngg  ddiippaakkee  oorraanngg  
BBaayyaann  ddaallaamm  
mmeenneennttuukkaann  kkaappaann  
uuppaaccaarraa  aakkaann  
ddiillaakkuukkaann  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



430 
 

  
11114400  

  
  
  
  

11114455  
  
  
  
  

11115500  
  
  
  
  

11115555  
  
  
  
  

11116600  
  
  
  
  

11116655  
  
  
  
  

11117700  
  
  
  
  

11117755  
  
  
  
  

11118800  
  
  
  
  

11118855  
  
  
  

ddaann  hhaarriinnyyaa..  
PPeenngguulluu,,  LLeebbee,,  kkeettiibb  MMooddiinn  iinnii  yyaanngg  mmeenngguuaassaaii  eennggggeehh??  
YYaa,,  kkaarreennaa  iittuu  bbiiddaannggnnyyaa……iittuu  aaggaammaa  yyaanngg  ppuunnyyaa,,  aaggaammaa..  
BBaahhkkaann  kkiittaa  yyaanngg  mmeemmbbeerriittaauu,,  mmaannggkkuunnyyaa,,  ccaarrii  ddiiwwaassaa--
ddiiwwaassaannyyaa..  KKeemmaarreenn  PPeenngguulluunnyyaa,,  kkeemmaarreenn  mmaallaamm  ccaarrii  MMaammiiqq,,  
kkeemmuuddiiaann  wwaakkttuu  ppeemmbbeekkeellnnyyaa  aaddaa  ddii  ddaallaamm  nnoonnttoonn  ((sseemmbbiill  
mmeennuunnjjuukk  aarraahh  rruummaahh  ddeennggaann  ppaannddaannggaann)),,  ddiiaa  ddaattaanngg  
mmeemmbbeerriittaahhuukkaann  kkeennaappaa  ddiiaa  llaallaaii  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaann,,  kkeennaappaa  
ddiiaa  ppeerrggii  kkee……ssuummbbaawwaa..    
OO  ppeemmiimmppiinn--ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  iinnii  ttiiddaakk  bboolleehh  ppeerrggii  kkeemmaannaa--
mmaannaa  MMaammiiqq??  
BBoolleehh  ssiihh,,  bboolleehh,,  ttaappii  mmiinnttaa  iijjiinn  dduulluu  ddiikkaassiihh  ppeerrggii  aappaa  eennggggaakk..  
KKaarreennaa  PPeenngguulluu  aaddaatt  kkiittaa  iinnii  hheebbaatt  ddiiaa,,  ddiimmaannaa  eemmaass  iittuu……ttaauu  
ddiiaa,,  kkaappaann  ddiiggaallii……ttaauu  ddiiaa,,  mmaakkaannyyaa  sseerriinngg  ddiiuunnddaanngg,,  ttaappii  hhaarruuss  
ppaakkaaiiaann  kkaagguunnggaann  iinnii  ddiittaannggggaallkkaann  dduulluu,,  jjaannggaann  ddiibbaawwaa..  KKaallaauu  
ddiibbaawwaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  tteennggggeellaamm  kkaappaallnnyyaa,,  kkaallaauu  ssaappuuqq  
kkaagguunnggaann  iittuu  hhaarruuss  ddiissiimmppaann..  YYaa  bbiiaassaa--bbiiaassaa,,  ppaakkee  ssaappuuqq  bbiiaassaa--
bbiiaassaa..  JJaaddii  kkaallaauu  ttiiddaakk  ppaakkaaii  ssaappuuqq  iittuu,,  eennggggaakk  ttaauu  ssiihh  oorraanngg..  KKee  
ppaannttaaii  ssaajjaa,,  kkaallaauu  ppaakkee  ssaappuuqq  kkaagguunnggaann  iittuu  kkaattaannyyaa  oommbbaakknnyyaa  
bbeessaarr..  WWaakkttuu  ccaarrii  iikkaann,,  iittuu  PPeenngguulluunnyyaa  ddaattaanngg,,  lleebbiihh  bbaaiikk  kkiittaa  
bbeerriikkaann  ssaajjaa  ssuuppaayyaa  ddii  ppuullaanngg..  KKaallaauu  oorraanngg  lliiaatt  iittuu  PPeenngguulluu  
lleebbiihh  bbaaiikk  ddiibbeerriikkaann  ssaajjaa,,  kkaallaauu  ddiiaa  llaammaa,,  iittuu  aannggiinnnnyyaa  ddaattaanngg  
bbeessaarr,,  oommbbaakknnyyaa  ddaattaanngg  bbeessaarr..  PPeenngguulluu  kkiittaa  iinnii  ddiikkeennaall,,  hhaarrii  
yyaanngg  bbaagguuss  uunnttuukk  mmeennccaarrii  iikkaann  ddii  ttaauu,,  iittuu  mmaakkaannyyss  kkrrttuurruunnaann,,  
hhaarrii  yyaanngg  bbaagguuss  uunnttuukk  mmeennggggaallii  ddiiaa  ttaauu..  MMaakkaannyyaa  oorraanngg--oorraanngg  
iinnii  kkaannggeenn  sseekkaallii,,  ddiibbeerriikkaann  ssiihh  uuaanngg..  TTaappii  kkaallaauu  ppeerrggii  iittuu  
jjaannggaann  bbaawwaa  kkaagguunnggaann  sseebbaabb  iittuu  ssuuddaahh  ddiissuummppaahh..  KKaann  ddiiaa  jjuuggaa  
ssuuddaahh  ttaauu,,  kkaallaauu  kkeessaannaa--kkeemmaarrii  eennddaakk  bbeerraannii  ssiihh  ddiiaa  mmeemmbbaawwaa  
iittuu,,  kkaaiinn,,  ssaappuuqq……  
YYaanngg  ddii  ddaallaamm  mmaassjjiidd  nniikkee  jjuuggaa  aaddaa  bbeedduugg  eennggggeehh  MMiiqq??  
AAddaa  jjuuggaa……iittuu  ssuuddaahh  aappaa  nnaammaannyyaa,,  kkaayyuu  ssaannttaagguurrii  ddiibbuuaatt  
bbeedduugg,,  llaammaa  sseekkaallii……ssaammaa  uummuurrnnyyaa  ssaammaa  mmaassjjiidd..  
DDaarrii  kkaayyuu  nnaappii  MMaammiiqq??  
SSaannttaagguurrii……ttaappii  mmeennggaappaa  kkookk  bbeessaarr..  KKeennaappaa  hhaannyyaa  ssaattuu  iittuu  
ssaajjaa,,  yyaanngg  llaaiinnnnyyaa  iittuu  ddaarrii  kkaayyuu  ttuurreenn..  
TTeerruuss  ddaarrii  kkuulliitt  nnaappii  kkuulliitt  bbeedduugg  nniikkee  mmiiqq??  
OO  iittuu  ddaarrii  kkeerrbbaauu……kkeerrbbaauu  iittuu  kkaann  ddaarrii  dduulluu,,  ssaappii  kkaann  bbaarruu--bbaarruu..  
NNaannttii  kkaallaauu  mmaassiihh,,  wwaakkttuu  nnggaajjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  iittuu  bboolleehh  ssiihh  
mmaassuukk  mmaassjjiidd,,  oorraanngg  wwaakkttuunnyyaa  ddiibbuukkaa..  
TTeerruuss  yyaanngg  ddiiaattaass  mmiimmbbaarr  kkeemmaarreenn  nnaappaaii  MMiiqq??  
UUnnttuukk  ppeemmbbaaccaaaann  kkhhoottbbaahh,,  ddii  aattaassnnyyaa  iittuu  uukkiirraann  nnaaggaa……aaddaa  ssiihh  
ttuukkaanngg  ppeemmbbuuaatt  mmiimmbbaarr  iittuu..  TTaappii  ddiiaa  ttiiddaakk  bbiissaa  nngguukkiirr,,  mmiinnttaa  
bbaannttuuaa  MMaammiiqq,,  ttaappii  uunnttuukk  ppeerrttaammaa  kkaalliinnyyaa  ddiiaa  ssiihh,,  eennddaakk  bbeerraannii  
MMaammiiqq  yyaanngg  dduulluuaann..  
OO  MMaammiiqq  yyaanngg  nngguukkiirr??  
EEnnggggeehh……sseetteellaahh  iittuu,,  bbaarruu  MMaammiiqq  yyaanngg  bbuuaatt  llaaggii……kkeettuurruunnaann  
ttooaaqq  ttuurruunn  kkaarraannggbbaajjoo  sseebbeennaarrnnyyaa  yyaanngg  mmeemmbbuuaatt  mmiimmbbaarr  ddaann  
llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa..  
UUkkiirraann--uukkiirraann  nnaappii  nniikkee  MMaammiiqq??  
IIttuu  uukkiirraann  bbiiaassaa,,  kkaallaauu  bbuurruunngg,,  iikkaann,,  iittuu  ssuuddaahh  ddaarrii  dduulluu  iittuu……  
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BBuurruunngg,,  iikkaann  tteerruuss  aappaa  MMaammiiqq??  
DDuulluu  iittuu  ppeekkaatt  ((bbuurruunngg)),,  ttaappii  hhiillaanngg,,  iinnii  ssuuddaahh  ppeennddaattaanngg--
ppeennddaattaanngg  iinnii,,  aakkhhiirrnnyyaa  mmaannaa  aaddaa  bbuurruunngg  iittuu..  JJaaddii  aaddaatt  iittuu  dduulluu  
ddiimmaarrggiinnaallkkaann  iittuu……  
SSaammppaaii  sseekkaarraanngg  nniikkee  ddiimmaarrggiinnaallkkaann??  
EEnnggggaakk  iittuu  dduulluu,,  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  yyaa  ttaannppaa  aaddaatt  eennggggaakk  bbiissaa  jjaallaann  
sseemmuuaa,,  kkaann  aaddaa  aalliiaannssii  aaddaatt  IInnddoonneessiiaa..  KKaallaauu  iinnii  kkaann  MMaammiiqq  
jjaaddii  ddeewwaann  ppeemmbbiinnaannyyaa,,  aalliiaannssii  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  IInnddoonneessiiaa..  
HHaannyyaa  ddaarrii  JJaakkaarrttaa..  MMaammiiqq  kkaann  ppeerrnnaahh  jjuuggaa  kkee  BBaallii,,  DDeennppaassaarr......  
ddaarrii  AAnnyyaarr,,  ppaaddaa  wwaakkttuu......aalliiaannssii  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  ddii  ssiinnii..  JJaaddii  
kkiittaa  kkee  BBaallii  ttuujjuuaannnnyyaa  ssttuuddii  ttuurr  llaahh,,  hhaannyyaa  ttiiggaa  mmaallaamm,,  jjaaddii  kkiittaa  
jjuuggaa  kkee  hhuuttaann  aaddaatt,,  kkeemmuuddiiaann  kkiittaa  jjuuggaa  mmeelliihhaatt  aappaa  yyaanngg  aaddaa  ddii  
ssaannaa……ttaappii  yyaa  kkuurraanngg  aannuu,,  kkaallaauu  tteerrkkeennaall  yyaa  tteerrkkeennaall  ttaappii  
iinnii……wwiissaattaannyyaa..  KKaallaauu  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  aaddaa  tteemmppaatt  rruummaahh  mmaannggkkuu,,  
kkaallaauu  ddii  ssaannaa  eennggggaakk,,  ddii  tteemmppaatt  oorraanngg--oorraanngg  bbaannyyaakk  rruummaahh  
mmaannggkkuunnyyaa,,  bbuukkaann  tteerroorrggaanniissiirr  nnaammaannyyaa,,  bbuukkaann  kkhhuussuuss  
nnaammaannyyaa..  
AAddaa  aalliiaannssii  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  eennggggeehh,,  ttaauunn  bbeerraappaa  
ddiibbeennttuukk??  
IInnii  llaammaa  ssuuddaahh  ddiibbeennttuukk,,  kkaann  ddiissaannaa  aaddaa  kkaannttoorraannnnyyaa,,  ddaarrii  jjaawwaa  
jjuuggaa,,  yyaanngg  mmeennggaaddaakkaann--mmeennggaaddaakkaann  ppeenngguukkuurraann  ddii  hhuuttaann  aaddaatt--
hhuuttaann  aaddaatt  ttaappii  jjaallaann  kkeelluuaarr  uuaannggnnyyaa  ddaarrii  ppeemmeerriinnttaahh  kkiittaa  ttiiddaakk  
ttaahhuu  ddii  BBaayyaann  iinnii..  
NNaappii  ttuujjuuaann  ddiibbeennttuukk  nniikkee  MMaammiiqq??  
IIttuu  jjaaddii  bbuukkaann  kkiittaa  yyaanngg  bbeennttuukk,,  bbuukkaann  BBaayyaann,,  oorraanngg  ddaarrii  
JJaakkaarrttaa  iinnii..  IInnii  uunnttuukk  hhuuttaann  llaarraannggaann--llaarraannggaann  aaddaatt,,  iittuu  bbeerrjjuuaanngg  
uunnttuukk  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann,,  jjaaddii  hhaannyyaa  ttuujjuuaannnnyyaa  uunnttuukk  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  hhuuttaann  aaddaatt,,  bbaaggaaiimmaannaa  hhuuttaann  aaddaatt,,  ssiiaappaa  
ppeennjjaaggaannyyaa……JJaaddii  tteerrmmaassuukk  ddiijjuuaall  llaahh  kkiittaa  jjuuggaa,,  yyaa  kkaann  ddiiaa  
ddaappaatt  uuaanngg  ddaarrii  ssaannaa--ssiinnii  uunnttuukk  ppeenngguukkuurraann--ppeenngguukkuurraann  iinnii  iittuu,,  
ttaappii  kkiittaa  ddii  ssiinnii  ttiiddaakk  ttaauu  aappaa--aappaa,,  hhaannyyaa  iikkuutt..  KKiittaa  aannggggaapp  iittuu  
ddaarrii  ppeemmeerriinnttaahh..    
KKaallaauu  pprreekkaatt  oommbbaarraa  nniikkee  nnaappii  MMaammiiqq??  
KKaallaauu  pprreekkaatt  oommbbaarraa  iittuu  ddii  aannuu  ddii  GGoonnddaanngg,,  pprreekkaatt  oommbbaarraa,,  jjaaddii  
kkeeppeenngguurruussaannnnyyaa  jjuuggaa  oorraanngg--oorraanngg  ddiissaannaa..  TTiiddaakk  aaddaa  llaaiinn  jjuuggaa  
ddeennggaann  aaddaatt,,  tteennttaanngg--tteennttaanngg  aaddaatt..  SSeebbeennaarrnnyyaa  ddiimmaannaa  ppuussaatt  
aaddaatt  ddiissiittuullaahh  kkiittaa  bbaanngguunn,,  mmaakkaannyyaa  kkaann  aaddaa  kkiittaa  ddii  BBaayyaann……  
ttaappii  kkaappaann  ddiibbuuaatt  kkaabbuuppaatteenn  LLoommbbookk  UUttaarraa  iinnii,,  kkaappaann  ddiibbeennttuukk..  
lleemmbbaaggaa  aaddaatt  ppeettuunngg  BBaayyaann,,  nnaammaannyyaa  ddiissiinnii  kkaann  ppeettuunngg..  JJaaddii  
jjaannggaann  ssaammppaaii  nnaammaa  BBaayyaann  iinnii  ddiiaammbbiill..  DDuulluu  yyaanngg  kkee  JJaakkaarrttaa  
ddaarrii  ttaannjjuunngg,,  ttaappii  ccaarraannyyaa  ssaattuu  oorraanngg  ddiiaammbbiill,,  oorraanngg--oorraanngg  
mmuuddaa  ddiiaammbbiill,,  LLoollooaann  ddiiaammbbiill,,  BBaayyaann  ddiiaammbbiill  ttaappii  ttaannppaa  
mmeennggeettaahhuuii  oorraanngg  ttuuaa..  MMaakkaannyyaa  kkaann  mmaannaa  ssiihh  ddaappaatt  jjuuaarraa,,  
eennggggaakk  ddaappaatt  jjuuaarraa..  IIkkuutt  aappaa  iittuu……mmeennaarrii--mmeennaarrii  iittuu,,  kkaallaauu  kkiittaa  
ddii  BBaayyaann  iinnii  ssuuddaahh  eennggggaakk  aaddaa,,  hhaannyyaa  ssaajjaa  aaddaa  GGeerruukk  TTaannddaakk  
nnaammaannyyaa,,  yyaanngg  bbeerrssoorraakk--bbeerrssoorraakk,,  dduulluu  iinnii  sseebbeelluumm  ggaammeellaann  iittuu  
aaddaa  iittuu  ddiippaakkee..  GGeerruukkttaannddaakk,,  iittuu  yyaanngg  bbeerrssoorraakk--ssoorraakk,,  yyaanngg  
mmeennaarrii--mmeennaarrii,,  ggeerruukk  ttaannddaaqq  nnaammaannyyaa..  IIttuu  bbuuddaayyaa  aaddaatt  yyaanngg  
ppeerrttaammaa,,  ddaann  iinnii  iittuu  kkeettuurruunnaann,,  ddaann  kkaallaauu  eennggggaakk  ddiillaakkssaannaakkaann  
yyaa  ssaakkiitt--ssaakkiittaann,,  hhaannyyaa  bbeelluumm  ddii  bbiinnaa,,  bbaaggaaiimmaannaa  ssuuppaayyaa  
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kkeelliihhaattaannnnyyaa  aaggaakk  bbaagguuss,,  aarriipp....ggeerruukk  ttaannddaaqq..  KKaallaauu  ggaammeellaann--
ggaammeellaann  yyaanngg  bbiiaassaa--bbiiaassaa  iittuu  kkaann  bbaarruu,,  ppeerrttaammnnyyaa  ggeerruukk  
ttaannddaaqq..  PPaarraa  wwaallii--ppaarraa  wwaallii  iittuu  ssuuddaahh  yyaanngg  nnggaannuu  dduulluu,,  ttaappii  kkaann  
wwaakkttuu  iittuu  mmaassiihh  tteerraattuurr  bbaagguuss,,  ccaarraa  mmeennaarriinnyyaa,,  ccaarraa  aappaannyyaa..  
TTaappii  kkeettuurruunnaann--kkeettuurruunnaannnnyyaa  mmaassiihh..  GGeerruukk  ttaannddaaqq  iinnii  kkeeccuuaallii  
ggaawwee  bbeelleeqq  eennggggaakk  bboolleehh  kkeelluuaarr..  GGaawwee  bbeelleeqq  tteerruuss  kkhhiittaannaann,,  
wwaakkttuu  kkhhiittaannaann..  DDaann  iittuu  jjuuggaa  eennggggaakk  bbaannyyaakk  ppaalliinngg--ppaalliinngg  lliimmaa  
bbeellaass  oorraanngg..  
UUkkiirraann  nnaaggaa  ddii  nnaaggaa  ttaaddii  nniikkee  MMaammiiqq  aappaa  aarrttiinnyyaa??  
IIttuu  uukkiirraann  yyaanngg  mmeennggggaammbbaarrkkaann  wweettuu  tteelluu  iittuu,,  bbaaggaaiimmaannaa  aassaall--
uussuull  kkiittaa……ddaann  bbeessookk  ppaass  nnggaajjii  mmaakkaamm  bboolleehh  ssiihh  mmaassuukk..  
OO  iittuu  wweettuu  tteelluu  eennggggeehh??  
MMeettttuu……bbuukkaann  wwaakkttuu,,  mmeettttuu……iittuu  oorraanngg--oorraanngg  wwaakkttuu  tteelluu  ddiiaa  
bbiillaanngg  ((ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))..  KKaallaauu  kkiittaa  bbiillaanngg  ttiiddaakk  aaddaa  iissllaamm  wweettuu  
tteelluu,,  iissllaamm  wwaakkttuu  lliimmaa..  WWaakkttuu  lliimmaa  iittuu  kkeewwaajjiibbaann  kkiittaa,,  kkaarreennaa  
kkiittaa  IIssllaamm..  KKiittaa  ppuunnyyaa  mmeessjjiidd,,  kkiittaa  ppuunnyyaa  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa,,  
kkaagguunnggaann  iittuu  kkiittaa  bbuuaatt..  NNaammaannyyaa  iissllaamm  iinnii  mmaauunnyyaa  ssaalliinngg  
nnggaattaassii  kkaallaauu  kkiittaa  lliiaatt  ddii  ssaannaa  ssiinnii,,  aaddaa  yyaanngg  tteerrllaalluu  kkeerraass,,  aaddaa  
yyaanngg  bbeerrkkuuaassaa,,  bbeerrkkaattaa  ppaalliinngg  bbaagguuss..  PPookkookknnyyaa  sseekkaarraanngg  iinnii  
kkiittaa  mmaassiihh  mmaakkhhlluukk  ssoossiiaall,,  KKrriisstteenn  jjuuggaa  ppuunnyyaa  hhaakk  uunnttuukk  
mmeennjjaallaannkkaann,,  iittuu  ssuuddaahh  dduulluu……oorraanngg  bbaallii  jjuuggaa,,  mmaakkaannyyaa  kkiittaa  ddii  
BBaayyaann  iinnii  lliihhaatt--lliihhaatt  ssaajjaa,,  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  kkiittaa  ssaalliinngg  sseebbuutt,,  ssaalliinngg  
sseebbuutt..  IIttuu  kkaann  nnaammaannyyaa  oorraanngg  mmeennjjaallaannkkaann  hhaakknnyyaa,,  mmeemmaanngg  
ddaarrii  kkeettuurruunnaann……  kkeennaappaa  kkiittaa  ssaallaahhkkaann,,  oorraanngg  iittuu  ddaarrii  kkeettuurruunnaann  
……mmaakkaannyyaa  kkiittaa  eennggggaakk  bbeerraannii,,  iittuu  bbuukkaann  ppeerrbbuuaattaann..  MMaakkaannyyaa  
kkiittaa  aammaann  ddii  ssiinnii..  KKrriisstteenn  iittuu  bbuukkaann  ddiiaa  bbuuaatt  sseennddiirrii,,  iittuu  bbeettuull--
bbeettuull  ddaarrii  kkeettuurruunnaann,,  oorraanngg  bbaallii  jjuuggaa,,  kkaattoolliikk  jjuuggaa..  YYaa  iittuu  
bbaaggaaiimmaannaa  kkiittaa  ssaalliinngg  hhaarrggaaii  aajjaa..  
SSeebbeennaarrnnyyaa  aappaa  aarrttii  wweettuu  tteelluu  iittuu  sseennddiirrii  MMaammiiqq??  
KKaallaauu  wweettuu  tteelluu  iittuu  aassaall  uussuull,,  kkaallaauu  ppeemmaahhaammaann  mmaassyyaarraakkaatt  
BBaayyaann  mmeennggeennaaii  wweettuu  tteelluu  iittuu  bbaannyyaakk,,  ppeerrttaammaa  llaahhiirr  ddaarrii  ttiiggaa  
uunnssuurr,,  bbeerrtteelluurr,,  bbeerraannaakk,,  ddaann  ttuummbbuuhh..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  aaddaa  
jjuuggaa……aaddaatt  hhiidduupp  ttoolloonngg  mmeennoolloonngg,,  aaddaatt  mmaattii  jjeenngguukk  
mmeennjjeenngguukk,,  aaddaatt  dduunniiaa  bbaallaass--mmeemmbbaallaass..  KKaallaauu  yyaanngg  llaaiinnnnyyaa,,  
wweettuu  tteelluu  iittuu  kkiittaa  aarrttiikkaann  mmaannuussiiaa  iinnii  llaahhiirr  ddaarrii  ttiiggaa,,  ddaarrii  
ssiiaappaa……IIbbuu,,  BBaappaakk,,  TTuuhhaann..  TTaappii  iinnii  ttiiddaakk  bboolleehh  tteerrllaalluu  kkiittaa  
bbuukkaa……hhaannyyaa  yyaanngg  bboolleehh  iittuu  bbeerrtteelluurr  ddaann  bbeerraannaakk..  TTuuhhaann  
mmeemmbbeerriikkaann  kkiittaa  lliimmaa  mmaaccaamm,,  aappaa  iittuu  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  lliimmaa  
mmaaccaamm,,  yyaanngg  kkiittaa  ttaauu  bbeerrppiikkiirr,,  kkeemmuuddiiaann  bbeerrssuuaarraa,,  iinnii  kkaann  ddaarrii  
TTuuhhaann..  KKeemmuuddiiaann  ddaarrii  bbaappaakk  eemmppaatt  mmaaccaamm,,  ddaann  ddaarrii  iibbuu  eemmppaatt  
mmaaccaamm..  IIttuu  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiijjeellaasskkaann  yyaanngg  eemmppaatt  mmaaccaamm……aappaa  
kkiirraa--kkiirraa  yyaanngg  eemmppaatt  mmaaccaamm..  KKaallaauu  ddaarrii  iibbuu  mmiissaallnnyyaa  kkuulliitt,,  
ddaarrii  bbaappaakk  aappaa,,  ttuullaanngg……ttuuhhaann  aappaa……iittuu  ttiiddaakk  bboolleehh  kkiittaa  iinnii,,  
hhaarruuss  bbeellaajjaarr  sseennddiirrii……ttaappii  kkaann  ssuuddaahh  ttaauu  jjuuggaa,,  ttuuhhaann  
mmeemmbbeerriikkaann  kkiittaa  lliimmaa  mmaaccaamm,,  bbaappaakk  mmeemmbbeerriikkaann  kkiittaa  eemmppaatt  
mmaaccaamm,,  iibbuu  mmeemmbbeerriikkaann  kkiittaa  eemmppaatt  mmaaccaamm,,  jjaaddii  ssiiffaatt  kkeettiiggaa  
bbeellaass,,  ssiiffaatt  kkeettiiggaabbeellaass..  IInnii  ppaarraa  wwaallii  ssiihh  yyaanngg  ttaauu,,  kkaallaauu  ppaarraa  
ttuuaann  gguurruu--ttuuaann  gguurruu  ttiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  ttaauu..  KKiittaa  bbeellaajjaarr  sseennddiirrii,,  
ttuuhhaann  mmeemmbbeerriikkaann  kkiittaa  lliimmaa  mmaaccaamm  kkeemmuuddiiaann  kkiittaa  ttaahhuu  aappaa  iittuu,,  
nnyyaawwaa……kkeemmuuddiiaann  bbaappaakk  iittuu  mmeemmbbeerriikkaann  kkeekkuuaattaann  rraannggkkaa--
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rraannggkkaa  yyaanngg  llaaiinnnnyyaa..  MMaassiihh  llaaggii  eemmppaatt,,  wwaakkttuu  ttiidduurr  kkiittaa  ppiikkiirr--
ppiikkiirr……mmaakkaannyyaa  kkiittaa  yyaanngg  mmaassiihh  mmuuddaa  kkaallaauu  ppiikkiirr  bbuuttaakk  ssii  kkiittaa,,  
nnaammaannyyaa  iillmmuu..    
MMaassiinngg--mmaassiinngg  iinnii  hhaarruuss  ddiippiikkiirrkkaann  eennggggeehh??  
IIttuu  nnaammaannyyaa  rraahhaassiiaa  ttuuhhaann,,  wwuujjuudd  AAllllaahh..  MMaakkaannyyaa  kkaallaauu  kkiittaa  
sseemmbbaahhyyaanngg  iittuu  kkaann,,  ppeemmbbeerriiaannnnyyaa  ssuuddaahh  aaddaa  ppaaddaa  kkiittaa,,  
bbaaggaaiimmaannaa  kkiittaa  mmeellaakkssaannaakkaann  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaann..  JJaarraanngg,,  
ddiimmaannaappuunn  kkiittaa  ttaannyyaa,,  jjaarraanngg  yyaanngg  mmeennggeelluuaarrkkaann  bbeeggiinnii--bbeeggiinnii..  
TTaappii  kkaann  ccaarraa  mmeennggeettaahhuuiinnyyaa  kkaann  llaammaa,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  dduuaa  
bbuullaann  ttiiggaa  bbuullaamm  bbeelluumm,,  kkiittaa  ttaauu  yyaanngg  eemmppaatt,,  ttaauu  ssaattuu,,  iinnii  ssaattuu,,  
mmaassiihh  llaaggii  ttiiggaa..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  iittuu  ssiiffaatt  ttiiggaabbeellaass..  DDaann  sseemmuuaa  kkiittaa  
aaddaa  ddii  wwaaddaahh  ssiiffaatt  kkeettiiggaa  bbeellaass  iinnii..  DDaann  iinniillaahh  yyaanngg  sseellaalluu  
ddiiccaarrii,,  sseellaalluu  mmaauu  ddiippeellaajjaarrii  oolleehh  ppaarraa  aalliimm  uullaammaa..  KKiittaa  mmaannuussiiaa  
iinnii  llaahhiirr  ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurr,,  iinnii  iinnii  iinnii,,  hhaannyyaa  yyaanngg  bboolleehh  kkiittaa  bbuukkaa,,  
bbeerrtteelluurr,,  bbeerraannaakk,,  ddaann  ttuummbbuuhh..  IIttuullaahh  yyaanngg  mmeelleennggkkaappii  dduunniiaa,,  
bbeerrtteelluurr  iittuu  aayyaamm,,  ttuummbbuuhh  iittuu  ppoohhoonn,,  tteettuummbbuuhhaann,,  bbeerraannaakk  jjuuggaa  
kkiittaa  mmaannuussiiaa,,  mmaakkaannyyaa  kkiittaa  llaahhiirr  ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurr..  JJaaddii  tteerrmmaassuukk,,  
ssiiaappaa  ssaajjaa  kkaallaauu  BBaayyaann  iittuu,,  mmeettuu  tteelluu  llaahhiirr  ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurr,,  
bbeerraarrttii  iissii  ddaarrii  dduunniiaa  iinnii  tteerrddiirrii  ttiiggaa,,  bbeerrtteelluurr,,  bbeerraannaakk,,  ddaann  
ttuummbbuuhh,,  kkaallaauu  ttuummbbuuhh  sseeppeerrttii  rruummppuutt,,  ttaannaammaann..  BBeerrtteelluurr  sseeppeerrttii  
aayyaamm  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  kkaallaauu  bbeerraannaakk……bbaannyyaakk  jjuuggaa  yyaanngg  
bbeerraannaakk,,  bbeerraarrttii  kkiittaa  iinnii  ddiilleennggkkaappii  ddeennggaann  ttiiggaa  uunnssuurr..  IIttuu  
sseemmuuaannyyaa  ssiihh,,  mmaakkaannyyaa  iittuu  ttiiddaakk  bbiissaa  ddiicceerriittaakkaann  llaahh..  TTaappii  
kkaarreennaa  mmaassaannyyaa,,  jjaaddii  bbaannyyaakk  yyaanngg  mmaauu  ttaauu,,  oorraanngg--oorraanngg  mmaauu  
ttaauu,,  ppeenneelliittii  mmaauu  ttaauu,,  mmaakkaannyyaa  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  kkee  BBaayyaann  iinnii  
eennggggaakk  aaddaa  yyaanngg  eennggggaakk  pprrooffeessssoorr  ddookkttoorr,,  kkaallaauu  ssuuddaahh  
ppeenneelliittiiaann  kkee  BBaayyaann..  VVaann  BBaaaall  ssaammppaaii  ddii  rruummaahh  bbuuaatt  ssaattuu  bbuukkuu,,  
pprrooffeessssoorr  ddookkttoorr,,  jjuuggaa  ddaarrii  GGaajjaahh  MMaaddaa,,  ppaakk  HHuussnnuu  gguurruu  bbeessaarr,,  
pprrooffeessssoorr  ddookkttoorr..  BBaannyyaakk  ssuuddaahh  ddaappeett  ggeellaarr  ddaarrii  BBaayyaann,,  ttaappii  
ttiiddaakk  sseeppeerrttii  yyaanngg  MMaammiiqq  jjeellaasskkaann  iinnii,,  hhaannyyaa  ggaammbbaarraann  yyaanngg  ddii  
lluuaarr  iittuu  ssaajjaa..  EErrnnii  aajjaa,,  EErrnnii  bbuuddiiaannttii  iinnii,,  kkaattaannyyaa  mmaauu  ddiiuunnddaanngg  
oolleehh  jjeerrmmaann,,  kkeemmuuddiiaann  ddiiuunnddaanngg  oolleehh  bbeellaannddaa  kkaarreennaa  ddiiaa  ssuuddaahh  
bbuuaatt  bbuukkuu..  DDiiaa  kkeemmaarreenn  kkeemmaarrii……  ssuuddaahh  ssiihh  MMaammiiqq  cceerriittaakkaann,,  
mmaammiiqq  aakkaann  kkee  sseemmaarraanngg,,  yyookk  kkaallaauu  kkee  sseemmaarraanngg  nnaannttii  kkiittaa  
bbeelliikkaann  ttiikkeett  yyaa  kkaattaannyyaa,,  nnaannttii  dduulluu  kkaattaa  mmaammiiqq,,  iittuu  bbaarruu  
rreennccaannaa……kkaarreennaa  ssuuddaahh  aaddaa  kkiittaa  kkuummppuull--kkuummppuull,,  ppeenneelliittii--
ppeenneelliittii  ddaarrii  sseemmaarraanngg,,  ddaarrii  jjooggjjaa  ddiiaammbbiill  ssaattuu  oorraanngg,,  ddaann  kkiittaa  
ddaarrii  BBaayyaann  ddiisseerrttaakkaann..  TTaappii  kkaarreennaa  tteerrllaalluu  jjaauuhh  ddaann  uunnddaannggaann  
iittuu  bbaarruu  ddiibbeerriikkaann..  KKaallaauu  kkiittaa  mmeemmaanngg  ddiippeerrlluukkaann,,  
yyaaaa……ddiijjeemmppuutt  ssiihh  ccaarraannyyaa..  TTiinnggggaall  aappaa,,  nnaannttii  MMaammiiqq  sseemmuuaa  
aakkaann  cceerriittaakkaann,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  bbiinngguunngg  ssiihh  mmeerreekkaa,,  kkaallaauu  
bbuukkaann  kkiittaa  ddaarrii  BBaayyaann  aappaa  yyaanngg  mmaauu  ddiicceerriittaakkaann,,  hhaannyyaa  ddeebbaatt  
ssaajjaa..  JJaaddii  nnaannttii  kkaallaauu  wwaakkttuu  kkiittaa  nnggaajjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  
kkaayyaa,,  ddii  ddaallaamm  kkaammppii  iinnii……kkaallaauu  kkiiaayyii  iinnii  kkee  mmaassjjiidd  kkuunnoo  iikkuutt  
kkiittaa  kkee  mmaassjjiidd  kkuunnoo..  
OO  bboolleehh  kkiittaa  iikkuutt  MMiiqq??  
BBoolleehh  ssiihh……kkiittaa  ssuuddaahh  kkee  ddeessaa,,  ssuuddaahh  kkee  mmaannggkkuu,,  bbeerraarrttii  kkaann  
ssuuddaahh  eennggggaakk  aaddaa  aappaa--aappaa  ssuuddaahh..  IIttuu  yyaanngg  nnyyeelloonnoonngg  sseeccaarraa  
ttiiddaakk  rreessmmii,,  iittuu  bbaarruu  ttiiddaakk  bboolleehh..  KKeemmaarriinn  jjuuggaa  oorraanngg  ccaarrii  
mmaammiiqq  ddii  ssiinnii,,  oorraanngg  ddaarrii  aappaa  iittuu,,  oorraanngg  ddaarrii  LLoommbbookk  ttiimmuurr,,  
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ddiiccaarrii  aappaannyyaa  ddeessaa  kkaattaannyyaa  ddiibbaawwaa,,  iittuu  yyaanngg  ppeerrlluu  jjuuggaa  kkaattaannyyaa..  
AAppaannyyaa  ddeessaa  iittuu,,  ssuuddaahh  ddiippoottookkooppii  aannuunnyyaa  ddeessaa  iittuu..  IInnii  ddaarrii  
LLoommbbookk  ttiimmuurr  iinnii,,  ddiiaa  hhaannyyaa  aannuu……uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  yyaanngg  
ddiiaaddaakkaann  mmaassyyaarraakkaatt,,  kkeemmuuddiiaann  ddiiaaddaakkaann  uuppaaccaarraa  sseemmbbuullaann,,  
sseetteellaahh  iittuu  bbaarruullaahh  kkiittaa  wwiiwwiittaann  ttuurruunn  bbiibbiitt..  AAddaa  ssuuddaahh  ddiibbuuaatt  
tteettaappii  iittuu  eennggggaakk,,  eennggggaakk  aaddaa  ddii  ssiittuu..  JJaaddii  iittuu  uunnttuukk  ttaammbbaahhaann,,  
kkeekkuurraannggaann--kkeekkuurraannggaann  iittuu  ddiittaammbbaahh  sseeddiikkiitt--sseeddiikkiitt..  KKeemmuuddiiaann  
kkaallaauu  ppaaddii  ssuuddaahh  bbeerruummuurr  ttiiggaa  bbuullaann  kkiittaa  jjuuggaa  aaddaakkaann  uuppaaccaarraa  
ttuunnaaqq  ssaammbbee,,  kkeemmuuddiiaann  kkiittaa  mmaassuukkii  ddii  ttiiggaa  mmaakkaamm......mmaakkaamm  ttiittii  
mmaass  PPeenngguulluu,,  ddaann  SSuuhhssuunnaann  RRaayyaa..  SSeekkaarraanngg  uuppaaccaarraa  yyaanngg  aakkaann  
kkiittaa  aaddaakkaann  jjuummaatt  iinnii  ttuujjuuhh  mmaakkaamm  kkiittaa  mmaassuukkii..  
JJuummaatt  yyaanngg  sseekkaarraanngg  aattaauu  mmiinngggguu  ddeeppaann  MMiiqq??  
MMiinngggguu  ddeeppaann......jjaaddii  kkeemmaarreenn  mmaannggkkuu  kkaarraannggssaallaahh  ccaarrii  mmaammiiqq,,  
ddiiaa  nnaannyyaa  kkaappaann  jjaaddiinnyyaa,,  aakkhhiirrnnyyaa  mmiinngggguu  ddeeppaann,,  uuppaaccaarraa  iinnii  
kkaann  sseebbeelluumm  rroowwaahh  wwuullaann,,  sseetteellaahh  rroowwaahh  wwuullaann  bbaarruu  kkiittaa  bboolleehh  
kkaawwiinn..  KKaallaauu  sseebbeelluumm  rroowwaahh  wwuullaann  iittuu  kkaawwiinn  ttiiddaakk  bboolleehh..  IIttuu  
oolleehh  oorraanngg--oorraanngg  ttiimmuurr  iittuu  ddiillaarraanngg..  KKiittaa  ssaajjaa  ddeennggaann  kkeelluuaarrggaa  
kkaallaauu  bbuullaann  ppuuaassaa,,  ddiillaarraanngg  kkiittaa  bbeerrtteennggkkaarr,,  jjaaddii  bbeettuull--bbeettuull  
ttaaaatt..  KKaallaauu  bbeerrtteennggkkaarr  ppaassttii  ddiiddoossaa,,  ddiiddeennddaa......  kkaallaauu  mmaassiihh  
ccaaccaatt,,  kkaammbbiinngg,,  ttaappii  kkaallaauu  ssaammppaaii  mmuukkuull,,  kkaaddaanngg  kkeerrbbaauu  iittuu  
uunnttuukk  mmeemmbbeerrssiihhkkaann  bbuullaann  yyaanngg  ssuuccii  iinnii,,  kkeennaappaa  ddiikkoottoorrii..  
LLeebbiihh  ttaauu  ssiihh  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  ddaarriippaaddaa  ddiitteemmppaatt  llaaiinn..  AAddaa  
ppeennggiilliinngg--nnggiilliinngg,,  iittuu  sseebbaaggaaii  ppeennggiilliinngg--iilliinngg  aattaauu  wwaassiiaatt  llaahh,,  
sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  ppeerriinnggaattaann  ssuuppaayyaa  jjaannggaann  ssaammppaaii  tteerrjjaaddii  aappaa--aappaa  
ppaaddaa  bbuullaann  ppuuaassaa..  DDaann  jjuuggaa  ppaaddaa  bbuullaann  iittuu......  sseebbeelluumm  lleebbaarraann  
kkiittaa  ttiiddaakk  bboolleehh  kkeerrjjaa,,  ttaappii  sseetteellaahh  lleebbaarraann  mmaauu  kkaawwiinn  llaarrii  kkeekk,,  
kkhhiittaannaann  kkeekk  bboolleehh,,  kkaarreennaa  bbuullaann  iittuu  kkiittaa  ssuuddaahh  llaakkssaannaakkaann  
ssaarreeaattnnyyaa..  KKiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii  mmeemmaanngg  mmeennddaappaatt  aannuu,,  yyaanngg  bbaaiikk--
bbaaiikk  llaahh......  ddaarriippaaddaa  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn..  KKaallaauu  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn  eennggggaakk  
mmaauu  ttaauu  ssiihh,,  bbaahhwwaa  ppuuaassaa,,  eennggggaakk  mmaauu  ttaauu  ssiihh..  TTiiddaakk  bbeerriillmmuu,,  
ttiiddaakk  ppuunnyyaa  aaddaatt,,  ttiiddaakk    ttaauu  aaddaatt  llaahh..  AAddaatt  ddaallaamm  mmeemmbbiikkiinn  
kkaattaa--kkaattaa,,  ssuuaarraa  ssaajjaa  yyaanngg  kkiittaa  kkeelluuaarrkkaann  kkaattaa--kkaattaa  yyaanngg  ssooppaann,,  
kkaattaa--kkaattaa  yyaanngg  hhaalluuss,,  yyaanngg  bbaagguuss  ddiiddeennggaarr,,  kkaallaauu  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  
iinnii..  JJuuggaa  ddii  LLookkookk  AAuurr,,  ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  iinnii,,  mmeennggaappaa  
mmeerreekkaa  iittuu  ttiinnggggaall  ddii  BBaayyaann,,  mmeennggaappaa  ttiiddaakk  iikkuutt  sseerrttaa......ttaannddaa--
ttaannddaa  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt  BBaayyaann  iittuu,,  tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  
yyaanngg  bbeerrkkeellaahhii,,  tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  yyaanngg  iinnii,,  ppaaddaahhaall  kkaann  ppaaddaa  bbuullaann  
ssuuccii  iinnii  kkiittaa  ttiiddaakk  bboolleehh  iinnii,,  ttaappii  yyaa……  nnaammaannyyaa  ttiiddaakk  mmaauu  ttaauu..  
TTaappii  yyaanngg  ttuuaa--ttuuaa  hhaarruuss,,  bbaaggaaiimmaannaa  BBaayyaann  iinnii,,  iittuullaahh  kkiittaa..  
KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  uuppaaccaarraa  kkiittaa......wwaakkttuu  lleebbaarraann  aaddaa,,  nnggaattuurraanngg  
uullaaqq  kkaayyaa..  KKiiaayyiinnyyaa  tteettaapp  hhaaddiirr,,  mmaallaahhaann  kkiittaa  kkaann  ssuukkuurr..  DDiiaa  iittuu  
jjuuggaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  uuppaaccaarraa  ggaawweennyyaa......  nngguurriissaanngg  ......kkiittaa  jjuuggaa  iikkuutt,,  
mmeellaakkssaannaakkaann  iittuu..  JJeenngguukk  mmeennjjeenngguukk..  IIttuu  ssuuddaahh,,  aaddaatt  hhiidduupp  
ttoolloonngg--mmeennoolloonngg,,  aaddaatt  dduunniiaa  bbaallaass--mmeemmbbaallaass..  KKiittaa  bbaallaass  llaahh  
ddiissaannaa..  MMaakkaannyyaa  ttiiddaakk  ppuunnyyaa  mmuussuuhh..  BBaahhkkaann  kkiittaa  iittuu,,  ddiittuudduuhh  
mmaaccaamm--mmaaccaamm  kkiittaa  ddii  BBaayyaann,,ddaann  iittuu  kkiittaa  ttiiddaakk  mmaauu  ddeennggaarr,,  
kkaarreennaa  oorraanngg--oorraanngg  iittuu  mmeemmaanngg  ttiiddaakk  ttaauu  aappaa--aappaa..  TTiiddaakk  
ppeerrnnaahh  mmaarraahh  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii,,  kkiittaa  jjuuggaa  tteettaapp  ssaabbaarr..........  
NNaannttii  lliiaatt  ssiihh  wwaakkttuu  aannuu  iinnii,,  PPeenngguulluunnyyaa  ppaakkee  iinnii,,  LLeebbeennyyaa  ppaakkee  
iittuu,,  KKeettiibbnnyyaa  ppaakkee  iittuu  ((ssaammbbiill  mmeennggiittaarrii  kkeeppaallaannyyaa  ddeennggaann  
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ttaannggaann  kkaannaann  uunnttuukk  mmeennuunnjjuukkkkaann  kkeettiiggaannyyaa  mmeenngggguunnaakkaann  
kkaagguunnggaann))..  KKiiaayyii  ssaannttrriinnyyaa  yyaa  ssaappuuqq  bbiiaassaa,,  ppuuttiihh,,  ddaann  bbaajjuu  
ppuuttiihh,,  kkaaiinnnnyyaa  yyaa  kkaallaauu  eennggggaakk  mmeerraahh,,  mmooddeell  bbaattiikk  yyaanngg  hhiittaamm  
iittuu..  TTaappii  PPeenngguulluunnyyaa  yyaa  hhaarruuss  ppaakkee  iinnii,,  LLeebbee,,  kkeettiibb,,  ddaann  MMooddiinn,,  
ppaakkee  kkaaiinn  mmeerraahh..  KKiiaayyii  bbiiaassaa  aappaa  yyaanngg  ddiiaa  ppuunnyyaa  iittuu  yyaanngg  
ddiippaakkee,,  hhaannyyaa  ssaajjaa  bbeeddaannyyaa  kkaagguunnggaann  iittuu  ssaajjaa..  DDaann  PPeenngguulluu,,  
LLeebbee  KKeettiibb,,  MMooddiinn  iittuu  ddiibbeerriikkaann    ssuummppaahh  oolleehh  mmaannggkkuu  BBaayyaann  
TTiimmuurr..  KKaallaauu  kkiiaayyii  bbiiaassaa  bbuukkaann  kkaarreennaa  kkeettuurruunnaannnnyyaa,,  yyaa  kkeennaa  
sseemmuuaannyyaa  llaahh..  MMaakkaannyyaa  kkaallaauu  kkiittaa  mmeemmaanngg  kkeettuurruunnaann,,  ttuuggaass  
ddaann  kkeewwaajjiibbaannnnyyaa  hhaarruuss  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..  IInnii  aaddaa  kkeettuurruunnaann,,  
kkiiaayyii  BBaayyaann,,  iittuu  ppeennddiiddiikkaannnnyyaa......  hhuukkuumm  aattaauu  ttuuggaass  ddaann  
kkeewwaajjiibbaann  kkeettuurruunnaannnnyyaa......ttaappii  kkaarreennaa  ttiiddaakk  mmeellaakkssaannaakkaann  ttuuggaass  
ddaann  kkeewwaajjiibbaannnnyyaa......  ppeennyyaakkiitt  bbeerroonngg  ((kkuussttaa))  iittuu..  IInnii  
ssuuddaahh........TTeerruuss  jjuuggaa  wwaakkttuu  ppuuaassaa  kkiittaa  aaddaakkaann  uuppaaccaarraa  mmaalleellaammaann  
sseelliikkuurr  ((2211)),,  tteelluu  lliikkuurr  ((2233)),,  lliimmee  lliikkuurr  ((2255)),,  ppiittuuqq  lliikkuurr  ((2277)),,  ddaann  
ssiiwwaaqq  lliikkuurr  ((2299))..  KKiiaayyiinnyyaa  yyaanngg  mmaalleemmaann  ppeerrttaammaa,,  ppeerrttaammaa  iittuu  
KKiiaayyii......  kkeemmuuddiiaann  kkeedduuaa  iittuu  llooaaqq  bbaannggkkeett  kkaallaauu  eennggggaakk  ssaallaahh,,  
tteerruuss  kkeettiiggaa  kkaarraannggbbaajjoo  yyaanngg  mmaalleemmaann,,  kkeemmuuddiiaann  kkeeeemmppaatt  
bbaayyaann  bbaarraatt,,  kkeemmuuddiiaann  tteerraakkhhiirrllaahh  kkiittaa  bbaayyaann  ttiimmuurr..  KKaallaauu  
mmaallaammnnyyaa  yyaa  ppeennuuhh  ddeennggaann  jjoojjoorr  lliilliinn,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  dduuaa  
ppuulluuhhaann,,  ttiiggaa  ppuulluuhhaann  llaahh..    
TTuunnaass  aammppuurree  ((mmoohhoonn  mmaaaaff))  MMaammiiqq,,  bbeerraappaa  lluuaass  mmaassjjiidd  
kkuunnoo  nniikkee??  
YYoo  bbeerrssaammaa  mmaakkaamm  sseekkiittaarr--sseekkiittaarr  1100  aarree..  kkaallaauu  ssaammaa  aannuu  yyaa  
kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  2200--aann  aarree,,  ttaappii  sseebbeellaahh  bbaarraatt  iittuu  kkuubbuurraann  bbiiaassaa..  
KKaallaauu  oorraanngg--oorraanngg  BBaayyaann  ttiimmuurr  aaddaa  yyaanngg  mmeenniinnggggaall,,  ddiitteemmppaatt  
llaaiinn,,  bbaayyaann  bbaarraatt  ddiitteemmppaatt  llaaiinn..  TTaappii  sseebbeellaahh  bbaarraatt  iittuu  kkaaddaanngg--
kkaaddaanngg  bbaayyaann  ttiimmuurr  aaddaa,,  bbaayyaann  bbaarraatt  aaddaa,,  kkaarraannggssaallaahh  aaddaa,,  
sseebbeellaahh  bbaarraatt  mmaassjjiidd..  KKuubbuurraann  bbiiaassaa..  IInnii  jjuuggaa  sseebbeellaahh,,  ddeekkaattnnyyaa  
mmaakkaammnnyyaa  SSuuhhssuunnaann  BBaayyaann,,  kkaattaannyyaa  kkaann  ddaarrii  tteemmppaatt  tteerraakkhhiirr  
llaahh  SSuuhhssuunnaann  BBaayyaann,,  kkeemmuuddiiaann  ddiiaa  hhiillaanngg  bbeeggiittuu  ssaajjaa..  OOlleehh  
kkaarreennaa  hhiillaanngg  kkeemmuuddiiaann  ttaannddaannyyaa,,  kkaann  mmeenngggguunnaakkaann  bbaattuu  
ttaannddaannyyaa,,  iittuu  aaddaa  ddii  ddaallaamm..  AAppaabbiillaa  aaddaa  ppeerrlluu  hhaarruuss  ddiiddaattaannggii,,  
kkiittaa  sseebbuutt  nnaammaa,,  bbeelliiaauu  iittuu  aaddaa  ddii  ssaannaa..  JJaaddii  ppaaddaa  wwaakkttuu  mmaallaamm  
hhaarrii,,  kkiittaa  mmaassuukk  kkee  mmaakkaamm--mmaakkaamm  ppaarraa  wwaallii,,  kkiittaa  bbeerriittaahhuu  
bbaahhwwaa  kkiittaa  mmeennggaaddaakkaann,,  BBaayyaann  BBeelleeqq  iinnii  mmeennggaaddaakkaann  uuppaaccaa  
NNggaattuurraanngg  UUllaaqq  KKaayyaa..  JJaaddii  bbaarruu  kkiittaa  ddiisseemmbbeeqq,,  ssuuppaayyaa  kkiittaa  
ttiiddaakk  kkeetteemmuuqq..  KKaarreennaa  mmaakkaammnnyyaa  ppaarraa  wwaallii  iittuu,,  ssuuppaayyaa  
kkeemmaannaappuunn  kkiittaa  ppeerrggii  ttiiddaakk  ttuullaahh  mmaannuuhh..  
OO  ddiittaannddaaii  bbaattuu  eennggggeehh  tteemmppaatt  mmeenngghhiillaannggnnyyaa??  
YYaa  nniissaannnnyyaa......wwaakkttuu  sseemmbbaahhyyaanngg  jjuummaatt,,  iinnii  LLeebbee  AAnnttaassaallaamm  
iinnii,,  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu  mmaassiihh  SSuuhhssuunnaann  BBaayyaann  rraajjaannyyaa..  PPaaddaa  wwaakkttuu  
iittuu  ppaannaassnnyyaa  lluuaarr  bbiiaassaa,,  aakkhhiirrnnyyaa  sseelluurruuhh  ttaannaammaann--ttaannaammaann  kkiittaa  
ddii  BBaayyaann  iinnii,,  sseelluurruuhhnnyyaa  iittuu  rruussaakk,,  ttiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  hhiidduupp..  
AAkkhhiirrnnyyaa  rraajjaa  SSuuhhssuunnaann  BBaayyaann  iinnii  mmeennddeennggaarr  bbaahhwwaa  aaddaa  
ppuujjaannggggaa  ddii  MMeekkkkaahh  mmeennggaaddaakkaann  ppeennggaajjiiaann,,  bbeelliiaauu  sseemmuuaa  ttaauu  
kkaallaauu  sseejjaakk  ppeerrttaammaa  kkaallii  bbaahhwwaa  aappaa  yyaanngg  tteellaahh  ddiillaakkssaannaakkaann  
BBaayyaann  iinnii,,  aakkhhiirrnnyyaa  SSuuhhssuunnaann  BBaayyaann  iittuu  mmeenngguuttuuss  dduuaa  oorraanngg  
ppaattiihh..  PPaattiihh  gguulluu  gguunnddeemm  ssaammaa  ppaattiihh  llooaaqq  bbaannggkkeett..  TTeerrkkeejjuutt  
jjuuggaa  ppuujjaannggggaa  iinnii,,  mmeennggaappaa  ddiimmiinnttaa  ddaattaanngg  kkee  BBaayyaann,,  jjaaddii  
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kkaallaauu  ppaattiihh  BBaayyaann  yyaanngg  ttuurruunn  yyaa  kkiittaa  bbeerrssaammaa--ssaammaa  kkee  BBaayyaann..  
KKeemmuuddiiaann  ppuujjaannggggaa  aattaauu  wwaallii  yyaanngg  ddii  bbaawwaa  ddaarrii  MMeekkkkaahh  iittuu  kkee  
BBaayyaann,,  kkookk  llaammaa--llaammaa  ttaannaahh  yyaanngg  ddiiaa  dduudduukkii  iittuu  nnaaiikk,,  
ttiinnggggiinnyyaa  ssaammaa  ddeennggaann  rraajjaa  SSuuhhssuunnaann  BBaayyaann..  RRaajjaa  SSuuhhssuunnaann  
BBaayyaann  iittuu  bbiinngguunngg......bbeettuull--bbeettuull  aahhllii,,  bbeettuull--bbeettuull  wwaallii..  YYaanngg  
ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu  ppaannaass  ttiiddaakk  aaddaa  hhuujjaann,,  llaannggssuunngg  hhuujjaann..  HHaannyyaa  
ssaattuu  yyaanngg  bbeelluumm  ddiillaakkssaannaakkaann,,  bbaahhwwaa  BBaayyaann  iinnii  mmeemmppuunnyyaaii  
eemmppaatt  kkeettuurruunnaann  PPeenngguulluu,,  yyaanngg  tteerraakkhhiirr  aaddaallaahh  mmaajjaappaahhiitt,,  
kkaarreennaa  ttiiddaakk  ddiiaammbbiill  mmaajjaappaahhiitt  iinnii  llaahh,,  mmaakkaannyyaa  sseeppeerrttii  iinnii  
kkeeaaddaaaannnnyyaa......nnaammaa  ddiijjeellaasskkaann,,  aakkuu  aaddaallaahh  LLeebbee  AAnnttaassaallaamm..  
AAkkhhiirrnnyyaa  ddiiuuttuussllaahh  ppaattiihh  iinnii  kkee  sseemmbbaahh  uulluunn,,  mmaakkaannyyaa  
kkeemmuuddiiaann  ddiibbeerriikkaannllaahh  ppuuttrraa  ppeerrttaammaa  jjaaddii  PPeenngguulluu  BBaayyaann..  
SSuummuuaa  ttooaaqq  llookkaaqq--ttooaaqq  llookkaaqq,,  ddeemmaanngg  ddeemmuunngg,,  nnyyaakkaa  rraannggggaa  
iinnii  kkeennaall  LLeebbee  AAnnttaassaallaamm..  KKeemmuuddiiaann  PPeenngguulluunnyyaa  ddaarrii  sseemmbbaahh  
uulluunn,,  yyaanngg  aahhllii,,  jjaaggoo,,  jjaaddii  aammaann......ssuuddaahh  bbeebbeerraappaa  ttaahhuunn..  NNaahh  
kkeemmuuddiiaann  ppaaddaa  wwaakkttuu  jjuummaatt,,  LLeebbee  aannttaassaallaamm  iinnii  yyaanngg  bbaaccaa  
kkhhoottbbaahh,,  ppaattiihh  ddiiaa  bbiinngguunngg,,  kkeennaappaa  aakkuu  ttiiddaakk  lliihhaatt  aappaa--aappaa..  
KKeemmuuddiiaann  hhiillaannggllaahh,,  ddaann  tteemmppaattnnyyaa  ddiittaannddaaii  bbaattuu..  TTaappii  wwaakkttuu  
iittuu  kkiittaa  ssuuddaahh  mmaakkmmuurr........ttaappii  qquurraannnnyyaa,,  kkeemmuuddiiaann  aappaa  nnaammnnyyaa  
tteemmppaatt,,  ssaajjaaddaahhnnyyaa  iittuu  mmaassiihh,,  ddiissiimmppaann  oolleehh  llookkaaqq  ppaannddee  
kkaarraannggbbaajjoo..  IIttuu  ddiissiimmppaann  bbaagguuss--bbaagguuss......  
EEnnggggeehh……eennggggeehh……  
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NNoo..  WWaawwaannccaarraa  ::  0055  

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  MM..  SS  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--LLaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  KKaammiiss,,  2288  JJuullii  22001111  

WWaakkttuu  ::  1166..4433  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  BBaayyaann  TTiimmuurr  
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wwaakkttuu  nnggaajjii  mmaakkaamm  kkeemmaarreenn  mmaammiikk,,  sseebbeelluumm  ppeenngguulluu  
mmeemmbbuukkaa  ppiinnttuu  mmaakkaamm  rreeaaqq  aappaa  yyaanngg  ddii  bbaaccaa  mmaammiikk??  
OO......iittuu  ppeemmbbaaccaaaann  ddooaa......mmiinnttaa  iijjiinn  llaahh  bbaagguuss--bbaagguuss  kkeeppaaddaa  ppaarraa  
wwaallii,,  ssuuppaayyaa  jjaannggaann  aaddaa  kkeessaallaahhaann,,  kkeekkeelliirruuaann  ddaann  mmeemmbbeerriittaahhuu  
bbaahhwwaa  kkiiaayyii  iinnii  mmaassuukk  uunnttuukk  ttuujjuuaann  iinnii,,  ddii  ddaallaammnnyyaa,,  kkeemmuuddiiaann  
ddii  ddaallaammnnyyaa  ppeemmbbaakkaarraann  mmeennyyaann  yyaanngg  ddiibbaawwaa  oolleehh  llookkaaqq  ddaarrii  
BBaayyaann  TTiimmuurr..  IIttuu  kkaann  sseemmuuaa  aappaa  nnaammaannyyaa......kkiiaayyii  ssaannttrrii,,  ddaann  
jjuuggaa  lleebbaaii  kkaann  bbeerraaddaa  ddii  lluuaarr,,  iikkuutt  mmeennggaammiinnii..  IInnii  jjuuggaa  
ttuujjuuaannnnyyaa  aaggaarr  ppaarraa  wwaallii  mmeennggeettaahhuuii  bbaahhwwaa  BBaayyaann  BBeelleeqq  iinnii  
mmeennggaaddaakkaann  nnggaajjii  mmaakkaamm..  JJaaddii  uunnttuukk  mmeemmbbeerriittaahhuukkaann  ppaarraa  
wwaallii  bbaahhwwaa  aakkaann  ddiiaaddaakkaann  uuppaaccaarraa  nnaaggjjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  
kkaayyaa..  
TTuujjuuaann  uuppaaccaarraa  nnggaajjii  mmaakkaamm  iittuu  sseennddiirrii  aappaa  mmaammiikk??  
JJaaddii  ttuujjuuaannnnyyaa  uunnttuukk  hhaassiill  ppaanneenn  kkiittaa  ddii  ssaawwaahh  mmaauuppuunn  ddii  
llaaddaanngg,,  iittuu  kkiittaa  hhaattuurrkkaann  kkeekkaayyaaaann  iinnii  kkeeppaaddaa  TTuuhhaann  yyaanngg  mmaahhaa  
kkuuaassaa  mmeellaalluuii  uuppaaccaarraa  iinnii  ddaann  bbeerrhhaarraapp  ppaaddaa  ttaahhuunn--ttaahhuunn  yyaanngg  
aakkaann  ddaattaanngg  mmeennddaappaatt  hhaassiill  yyaanngg  lleebbiihh  ddaarrii  ttaahhuunn  sseebbeelluummnnyyaa..  
KKeemmuuddiiaann  ppeennggaaiirraannnnyyaa  aaggaarr  tteetteepp  bbeerrjjaallaann  sseeppeerrttii  bbiiaassaa,,  
jjaannggaann  tteerrllaalluu  bbeerrlleebbiihhaann  ddaann  aappaappuunn  yyaanngg  ddiittaannaamm  ssuuppaayyaa  
bbeerrhhaassiill  llaahh..  JJaaddii  kkiittaa  mmeerraassaa  bbeerrssuukkuurr  llaahh  tteellaahh  ddiibbeerriikkaann  
kkeekkaayyaaaann  yyaanngg  ccuukkuupp..  BBaarruullaahh  sseetteellaahh  uuppaaccaarraa  nnggaajjii  mmaakkaamm  iinnii,,  
bbaarruullaahh  ppaaddii--ppaaddii  yyaanngg  kkiittaa  ssiimmppaann  ddii  lluummbbuunngg  bboolleehh  
ddiigguunnaakkaamm  bbaaiikk  iittuu  uunnttuukk  ddiittaannaakk,,  uunnttuukk  kkeeppeerrlluuaann  uuppaaccaarraa  
kkhhiittaannaann,,  nngguurriissaanngg,,  ppeerrkkaawwiinnaann  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  ttaappii  
sseebbeelluumm  ppaaddii  ssaawwaahh  aattaauu  llaaddaanngg  iinnii  kkiittaa  hhaattuurrkkaann  mmeellaalluuii  
uuppaaccaarraa  nnggaajjii  mmaakkaamm  iittuu  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiigguunnaakkaann..  JJaaddii  ddiissiinniillaahh  
tteemmppaatt  kkiittaa  mmeemmoohhoonn  aaggaarr  ppaaddii  iittuu  ddiibbeerrkkaahhii..  
SSeettiiaapp  ttaahhuunn  eennggggeehh  nnggaajjii  mmaakkaamm  iinnii  ddii  aaddaakkaann??  
SSeettiiaapp  ttaahhuunn,,  sseekkaallii  sseettaahhuunn,,  ttaappii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  bbuullaannnnyyaa  
tteerrggaannttuunngg,,  sseetteellaahh  ppaanneenn  llaahh,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  sseepptteemmbbeerr,,  
kkeemmaarreenn  iinnii  kkaann  bbuullaann  jjuullii..  JJaaddii  sseetteellaahh  kkiittaa  aaddaakkaann  nnggaajjii  
mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa,,  bbaarruullaahh  sseemmuuaa  aappaa  yyaanngg  aakkaann  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann  iittuu  ddiippeerrbboolleehhkkaann..  
TTeerruuss  ppeemmbbaakkaarraann  dduuppaa  ttaaddii  aappaa  ttuujjuuaannnnyyaa  mmaammiikk??  
DDuuppaa  kkaann  ddii  ssaannaa  aaddaa  kkeemmeennyyaann,,  ddii  ssaammppiinngg  kkeemmeennyyaann  tteerruuss  
aaddaa  uuaanngg  bboolloonnggnnyyaa,,  kkeeppeenngg  ssuussuukk  iittuu..  IIttuu  sseebbaaggaaii  ssooaann  llaahh  
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kkeeppaaddaa  ppeenngguulluu,,  wwaakkttuu  bbeerrssaallaammaann..  AAddaa  jjuuggaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  mmaannddii  
bbaawwaa  ggaaddiinngg ¸̧  sseelleessaaii  ddiimmaannddiikkaann  iittuu  kkaann  bbeerrssaallaammaann  ddeennggaann  
oorraanngg--oorraanngg  ddaann  kkaagguunnggaann  ssuuppaayyaa  ppeennyyaakkiittnnyyaa  ttiiddaakk  kkaammbbuuhh..  
KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  jjuuggaa  ddiittaarruuhh  uuaanngg  kkeerrttaass  wwaakkttuu  bbeerrssaallaammaann..  
DDaann  jjuuggaa  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  ppuunnyyaa  kkaauull  jjiikkaa  ttiiddaakk  bbiissaa  mmeemmbbaayyaarr  
kkaauull  ppaaddaa  ttaahhuunn  iinnii,,  ddaallaamm  hhaattii  kkeecciill  iinnii  mmeemmiinnttaa  mmuuddaahh--
mmuuddaahhaann  bbiissaa  mmeemmbbaayyaarr  ttaahhuunn  bbeerriikkuuttnnyyaa  ssuuppaayyaa  yyaanngg  ssuuddaahh  
sseemmbbuuhh  iinnii  ttiiddaakk  kkuummaatt  ppeennyyaakkiittnnyyaa..  DDaann  aaddaa  jjuuggaa  kkeemmaarreenn  iittuu  
bbaawwaa  ssaattuu  eekkoorr  kkaammbbiinngg,,  aaddaa  jjuuggaa  yyaanngg  bbaawwaa  kkaammbbiinngg  ttiiggaa..  IInnii  
kkaallaauu  ssuuddaahh  ddiimmaassaakk  kkeemmuuddiiaann  ddaaggiinnggnnyyaa  ddiibbaawwaa  kkee  kkaammppuu  
bbaayyaann  ttiimmuurr  ppaaddaa  wwaakkttuu  mmeennggaajjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa..  
KKiittaa  jjuuggaa  ttiiddaakk  ssaannggkkaa--ssaannggkkaa  aaddaa  ssaajjaa  yyaanngg  bbaawwaa  ssaappii,,  
kkaammbbiinngg,,  yyaa  iinnii  ssuuddaahh  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  ssaakkiitt  kkeemmuuddiiaann  
sseemmbbuuhh,,  tteerruuss  yyaanngg  ttiiddaakk  bbiissaa  ppuunnyyaa  aannaakk  kkeemmuuddiiaann  ppuunnyyaa  
aannaakk,,  kkeemmuuddiiaann  ppaaddaa  wwaakkttuu  nnggaajjii  mmaakkaamm  ddiibbaawwaa  ssaappii  ssaattuu  eekkoorr..  
IIttuu  ssuuddaahh  bbuukkttiinnyyaa,,  iissttrriinnyyaa  mmaannttaann  kkeeppaallaa  ddeessaa,,  kkaann  bbeelliiaauu  iittuu  
aassllii  BBaayyaann,,  ttaappii  aaddaatt  iittuu  ddiisseeppeelleekkaann,,  tteerrmmaarrggiinnaallkkaann,,  bbaahhkkaann  
ddiimmuussuuhhii..  DDiiaa  kkeennaa  ssaakkiitt,,  ttaappii  kkaattaannyyaa  ttiiddaakk  aaddaa  oobbaattnnyyaa  ddii  
mmaattaarraamm,,  aakkhhiirrnnyyaa  ddiiaa  kkeemmbbaallii  kkee  BBaayyaann..  NNaannttii  kkaann  yyaanngg  ssaakkiitt   
iinnii  ppuunnyyaa  kkaauull  ddaann  mmeemmbbaawwaa  ssaattuu  eekkoorr  kkeerrbbaauu  ssuuppaayyaa  
ppeennyyaakkiittnnyyaa  sseemmbbuuhh  sseeppeerrttii  bbiiaassaa..  NNaannttii  ppaaddaa  wwaakkttuu  uuppaaccaarraa  
nnggaajjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa  ddii  bbaassuuhhllaahh  uubbuunn--uubbuunnnnyyaa  
ppaakkee  aaiirr  ddeennggaann  ttuujjuuaann  ppeennyyaakkiittnnyyaa  ttiiddaakk  kkaammbbuuhh  llaaggii..  KKiiaayyii  
jjuuggaa  bbeerrddooaa  llaahh  ssuuppaayyaa  yyaanngg  ppuunnyyaa  kkaauull  iinnii  ppeennyyaakkiittnnyyaa  ttiiddaakk  
kkeemmbbaallii,,  ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  ssaakkiitt  llaaggii  llaahh..  JJaaddii  nnggaajjii  mmaakkaamm  iinnii  
ttuujjuuaannnnyyaa  uunnttuukk  kkeesseejjaahhtteerraaaann  mmaassyyaarraakkaatt  kkiittaa  llaahh..  TTuurruunn  bbiibbiitt   
jjuuggaa  kkiittaa  aaddaakkaann  nnggaajjii  mmaakkaamm,,  nnaannttii  kkaallaauu  ppaaddii  bbeerruummuurr  ttiiggaa  
bbuullaann  kkiittaa  aaddaakkaann  jjuuggaa  nnggaajjii  mmaakkaamm..  
TTeerruuss  yyaanngg  mmeemmbbaassuuhh  mmuukkaa  iittuu  kkeejjaarruupp  nnaammaannyyaa  eennggggeehh??  
AAppaa  ttuujjuuaannnnyyaa  iittuu  mmaammaaiiqq??  
IIttuu  ttuujjuuaannnnyyaa  uunnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  bbeerrkkaahh……  
PPaaddaa  wwaakkttuu  nnggaajjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa  kkiittaa  jjuuggaa  ttiiddaakk  
bboolleehh  mmeellaakkuukkaann  hhaall--hhaall  yyaanngg  ddiillaarraanngg..  AAddaa  iinnii,,  bbuurruuhh  mmaammiikk,,  
mmaammiikk  lluuppaa  nnggaassiihh  ttaauu  kkaalluu  jjuummaatt  bbeessookk  aakkaann  ddiiaaddaakkaann  uuppaaccaarraa  
nnggaajjii  mmaakkaamm,,  ppaass  nnggaajjii  mmaakkaamm  ddiiaaddaakkaann  kkookk  ddiiaa  ppeerrggii  nneebbaanngg  
kkaayyuu,,  ppuullaanngg--ppuullaannggnnyyaa  llaannggssuunngg  kkeennaa  ssaakkiitt..  PPaaddaa  wwaakkttuu  mmaannddii  
bbaawwaa  ggaaddiinngg  ttaaddii  kkiittaa  mmeemmoohhoonn  ssuuppaayyaa  ppeennyyaakkiitt  iinnii  ttiiddaakk  
kkaammbbuuhh  llaaggii..    
SSeetteellaahh  mmaannddii  bbaawwaa  ggaaddiinngg  jjuuggaa  kkeemmaarriinn  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  
iinnii  mmeellaakkuukkaann  sseemmbbaahhyyaanngg  eennggggeehh……sseemmbbaahhyyaanngg  nnaappii  nniikkee  
mmaammiiqq??  
OO  iittuu……sseemmbbaahhyyaanngg  lloohhoorr,,  nnaahh  kkaallaauu  ssuuddaahh  sseemmbbaahhyyaanngg  
bbaarruullaahh  ddaattaanngg  dduullaanngg  ((mmaakkaannaann))  uunnttuukk  mmaakkaann  bbeerrssaammaa  
ddiiddaallaamm  mmaassjjiidd  sseetteellaahh  sseemmbbaahhyyaanngg  lloohhoorr  ttaaddii..    
PPaass  mmaakkaann  bbeerrssaammaa  iittuu  jjuuggaa,,  ssuuaappaann  ppeerrttaammaa  ttiiggaa  kkaallii  
eennggggeehh??  
IIttuu  mmeemmbbaaccaa  bbiissmmiillaahhiirraahhmmaanniirraahhiimm,,  yyaanngg  ppeerrttaammaa  kkiittaa  
hhaattuurrkkaann  kkeeppaaddaa  bbaaggiinnddaa  AAllllaahh,,  bbaaggiinnddaa  mmaallaaeekkaatt,,  bbaaggiinnddaa  
rraassuull..  KKeemmuuddiiaann  sseetteellaahh  kkiiaayyii  bbiillaanngg  ssiillaaqq,,  aaddaa  bbaaggiinnddaa  aaddaamm,,  
iittuu  bbaarruullaahh  kkiittaa  yyaanngg  mmaakkaann..  BBaaggiinnddaa  AAllllaahh,,  bbaaggiinnddaa  mmaallaaeekkaatt  

[[MMeettaapphhoorr;;  mmaannddii  
bbaawwaa  ggaaddiinngg]]::  
mmeennddaappaatt  bbeerrkkaahh    
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iinniillaahh  yyaanngg  mmeelliihhaatt  hhaakkiikkaatt  bbaaiikk  bbuurruukknnyyaa  kkiittaa,,  bbaaggiinnddaa  aaddaamm  
iittuu  kkaann  mmaannuussiiaannyyaa  bbeerraarrttii  kkiittaa,,  jjaaddii  ttiiddaakk  bboolleehh  kkiittaa  mmuullaaii  
mmaakkaann  sseeppeerrttii  bbiiaassaannyyaa..  SSaammaa  ddeennggaann  ppaass  mmaakkaann  ddii  ddaallaamm  
kkaammppuu..  IIttuu  kkaann  bbeerrhhaaddaapp--hhaaddaappaann,,  ppeenngguulluu  bbeerrhhaaddaappaann  ddeennggaann  
ppeemmeekkeell  bbeelleeqq  bbaayyaann  bbaarraatt,,  kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  bbaarraatt,,  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  
ttiimmuurr  bbeerrhhaaddaann  ddeennggaann  ppeenngguulluu,,  kkaallaauu  ddii  ppeenngguulluu  kkiittaa  
bbeerrhhaaddaappaann  ddeennggaann  lleebbeennyyaa,,  ttiiddaakk  bboolleehh  ppeenngguulluu  iittuu  nnaaiikk..  IIttuu  
mmeemmaanngg  ssuuddaahh  aattuurraann  ddaarrii  dduulluu..  BBaarruullaahh  ppaarraa  uunnddaannggaann  
kkeemmuuddiiaann  mmiissaallnnyyaa  ddaarrii  kkaarraannggbbaajjoo  bbeerrhhaaddaappaann  ddeennggaann  ssiiaappaa,,  
ttaappii  aakkrreennaa  kkaarraannggbbaajjoo  aaddaa  mmaassaallaahh  jjaaddii  ttiiddaakk  kkiittaa  uunnddaanngg..  
UUnnddaannggaann  ccuukkuupp  llaahh  ddeennggaann  bbaayyaann  bbaarraatt,,  kkaarraannggssaallaahh,,  
kkaarraannggbbaajjoo,,  ddaann  ppllaawwaannggaann..  IInnii  bbuukkaann  bbaarruu--bbaarruu  kkiittaa  bbuuaatt,,  ttaappii  
ssuuddaahh  ddiiaajjaarrkkaann  oolleehh  nneenneekk  mmooyyaanngg  kkiittaa  dduulluu..  TTiiddaakk  bboolleehh  
ttiiddaakk..  
TTeerruuss  kkaallaauu  nngguurriissaanngg  aappaa  ttuujjuuaannnnyyaa  iittuu  mmaammiikk??  
KKaallaauu  nngguurriissaanngg  kkaann,,  ppoottoonngg  rraammbbuutt..  IIttuu  ttuujjuuaannnnyyaa  uunnttuukk  
mmeennggiissllaammkkaann  llaaggii  ssuuppaayyaa  bbeerrssiihh..  IIttuu  kkaann  yyaanngg  mmeellaakkuukkaann  
ppoottoonngg  rraammbbuutt  ppaarraa  ppeemmiimmppiinn  aaddaatt,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  aaddaa  llookkaaqq  
nnaannggkkaa  rreemmppeeqq,,  aaddaa  llookkaaqq  ppaaddaammaannggkkoo,,  llookkaaqq  bbaattuu  ggrraannttuunngg,,  
kkiittaa  ppiilliihh  llaahh  mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg  yyaanngg  ddiikkhhiittaann..  IIttuu  sseebbaaggaaii  
ttaannddaa  iissllaamm,,  ttaannppaa  mmeellaalluuii  iittuu  kkiittaa  bbeelluumm  iissllaamm..  TTaappii  iittuu  kkaann  
tteemmuuaannnnyyaa  oorraanngg--oorraanngg  dduulluu  ttaappii  kkiittaa  ttiiddaakk  ssaallaahhkkaann..  
KKeemmaarriinn  jjuuggaa  wwaakkttuu  ppeemmbbaaccaaaann  ssaahhaaddaatt,,  aaddaa  bbaahhaassaa  
jjaawwaannyyaa  jjuuggaa  eennggggeehh??  
AAddaa  bbaahhaassaa  jjaawwaannyyaa……  
BBaaggaaiimmaannaa  bbuunnyyiinnyyaa  iittuu  mmiikk??  
IIttuu  bbeeggiinnii,,  bbiissmmiillaahhiirraahhmmaanniirraahhiimm,,  wwaaaasshhaadduu  aallllaaaaiillaahhaaiillaallllaahh,,  
wwaaaasshhaadduuaannnnaa  MMuuhhaammmmaadd  ddaarraassuulluullaahh,,  wwaannaasshhaadduu  iinnggssuunn  
iinnggssuunn  ssiinnuurruu  sseettookkeenn  aannaakk  ssiinnee  oorraanniinngg  ppaannggeerraann  aannggiinngg  AAllllaahh  
ppaannggeerraann  kkaanngg  sseebbeenneerree  llaanngg  iinnssuunngg  nnggaannggeerruuhhii  sseettuuhhuunnee  nnaabbii  
mmuuhhaammaadd  uuttuussaann  llaann  AAllllaahh  ttaaaallaa,,  aasshhaadduu  aannnnaa  MMuuhhaammmmaadd  
ddaarraassuulluullaahh..  YYaanngg  aawwaall  ddaann  aakkhhiirrnnyyaa  aaddaallaahh  ssaahhaaddaatt  bbiiaassaa  kkiittaa,,  
yyaanngg  ddiitteennggaahh  iittuu  kkaann  ddiittaammbbaahh  oolleehh  ssuunnaann  ggiirrii..  KKaarreennaa  ppaaddaa  
wwaakkttuu  ssuunnaann  ggiirrii  ddaattaanngg  kkee  bbaayyaann,,  ddiitteerriimmaa  ddeennggaann  bbaaiikk  llaahh  oolleehh  
ssuussuuhhuunnaann  bbaayyaann,,  wwaallii  bbaayyaann  jjuuggaa,,  kkeemmuuddiiaann  ssuunnaann  ggiirrii  jjuuggaa  
wwaallii,,  kkeemmuuddiiaann  ssuunnaann  ggiirrii  bbeerrtteemmuullaahh  ddeennggaann  ssuussuuhhuunnaann  bbaayyaann,,  
kkeemmuuddiiaann  hheerraann  kkookk  aaddaa  ssaahhaaddaattnnyyaa,,  jjaaddii  ddiittaammbbaahhllaahh  ddeennggaann  
bbaahhaassaa  jjaawwaa  sseebbaaggaaii  kkeennaanngg--kkeennaannggaann..  TTaappii  kkhhuussuuss  uunnttuukk  
ppeerrkkaawwiinnaann,,  iinniillaahh  ddiippaakkee  ddaallaamm  ppeerrkkaawwiinnaann  sseeccaarraa  aaddaatt..  KKaallaauu  
sseeccaarraa  aaggaammaa,,  ssaahhaaddaatt  yyaanngg  bbiiaassaa--bbiiaassaannyyaa  ssaajjaa..  MMaakkaa  iinnii  
ddiisseettuujjuuii  oolleehh  ssuussuuhhuunnaann  bbaayyaann,,  ddaann  ssuunnaann  ggiirrii  mmeennaammbbaahhkkaann  
ddeennggaann  bbaahhaassaa  jjaawwaa..  JJaaddii  mmaauu  ttiiddaakk  mmaauu  tteettaapp  kkiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann..  
KKiittaa  ppeeggaanngg  tteegguuhh,,  bbaahhkkaann  bbiissaa  jjaaddii  oobbaatt..    
PPrroosseess  nnggaalluu  aaiiqq  jjuuggaa  kkeemmaarreenn  eennggggeehh,,  aappaa  mmaakkssuuddnnyyaa  
mmeeiikk??  
YYaa  kkaallaauu  nnggaalluu  aaiiqq  aarrttiinnyyaa,,  uunnttuukk  aaiirr  mmeell--mmeell  llaahh  ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  
kkeetteemmuuqq  aattaauu  mmaaccaamm--mmaaccaamm  llaahh..  KKiittaa  aammbbiill  aaiiqq  bbaattuuaa,,  
kkeemmuuddiiaann  mmaajjaappaahhiitt,,  kkeemmuuddiiaann  ssaattiinnggggii  ddaayyaa,,  kkeemmuuddiiaann  
iinnii……bbaannggkkeett  bbaayyaann..  BBaannyyaakk  yyaanngg  ddiiaammbbiill  aaiirrnnyyaa,,  ddiiaammbbiill  ddaarrii  
ppeennggeemmbbuull--eemmbbuullaann  ((mmaattaa  aaiirr))..  MMeemmaanngg  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu,,  bbaarruu  

PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  
nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp]]    
UUnnssuurr  ssppiirriittuuaalliittaass  
ddaallaamm  eettiikkeett  mmaakkaann..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[MMaakknnaa  ssiimmbboolliikk  
rriittuuaall  nngguurriissaanngg]]::  
sseebbaaggaaii  ssiimmbbooll  
ppeennggiissllaammaann  
  
  
  
  
  
  
  
SSaahhaaddaatt  BBaayyaann  
[[KKeennuunniikkaann  
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bboolleehh  llaahh  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..  JJaaddii  iinnii  bbaannyyaakk  yyaanngg  ddiikkhhiittaann,,  aaiirr  
bbaannyyaakk  yyaanngg  ddiiaammbbiill,,  jjaaddii  aaiirr  iinnii  ddiikkuummppuullkkaann  jjaaddii  ssaattuu,,  
sseebbeelluumm  ddii  kkhhiittaann  aattaauu  ddiikkuurriiss  uubbuunn--uubbuunn  iinnii  kkiittaa  tteeppuukk--tteeppuukk  
ssuuppaayyaa  bbeerrssiihh..  
DDiippaakkee  uunnttuukk  mmeemmbbaassuuhh  ppuussttaakkaa  jjuuggaa  aaiirr  iittuu  mmiikk??  
NNaahh  kkaallaauu  aaiirr  uunnttuukk  mmeemmbbaassuuhh  ppuussttaakkaa,,  iittuu  ddiiccaammppuurr  llaaggii  ddaarrii  
nnggaalluu  aaiiqq--nnggaalluu  aaiiqq  yyaanngg  llaaiinn..  iittuu  jjuuggaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  ppeemmbbaaccaaaann  
kkrraawwiittaann..  PPuussttaakkaa  kkrraawwiittaann  iinnii  iissiinnyyaa  aassaall  uussuull  kkiittaa  iissllaamm..  IInnii  
jjuuggaa  uunnttuukk  mmeenneeppuukk--nneeppuukk  uubbuunn--uubbuunn  kkiittaa  ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  tteerrjjaaddii  
hhaall--hhaall  yyaanngg  ttiiddaakk  kkiittaa  iinnggiinnkkaann  ddaann  sseebbaaggeennyyaa..    
TTeerruuss  kkeemmaarreenn  ppaaddaa  wwaakkttuu  nnggaalluu  aaiiqq  jjuuggaa  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  
ppaakkee  sseelliimmuutt  iittuu  mmiikk,,  ssiiaappaa  iittuu  mmiikk??  
IIttuu  nnaammaannyyaa  iinnaann  aaiiqq,,    ddaann  ttiiddaakk  bboolleehh  bbiiccaarraa..  IIttuu  jjuuggaa  ppuunnyyaa  
kkeettuurruunnaann,,  jjaaddii  bbuukkaann  ssiiaappaa--ssiiaappaa  yyaanngg  ddaattaanngg  bbiissaa,,  eennggggaakk,,  iittuu  
mmeemmaanngg  aaddaa  kkeettuurruunnaannnnyyaa..  IInnaann  aaiiqq  jjuuggaa  kkiittaa  bbeerriikkaann  ppeeccaattuu,,  
kkaarreennaa  ddiiaa  yyaanngg  mmeennjjaallaannkkaann  ttuuggaass  iinnii..  JJaaddii  ppaarraa  ppeellaakkssaannaa  aaddaatt  
iinnii  ddiibbeerriikkaann  ppeeccaattuu,,  ppeessaannggoonn  llaahh  yyaanngg  ssuuddaahh  ddiiaattuurr..    
AAppaa  mmaakkssuuddnnyyaa  ddiittuuttuupp  iittuu  mmaammiikk??  
DDiittuuttuupp  ssuuppaayyaa  jjaannggaann  kkeelliihhaattaann,,  jjaaddii  ccaarraa  nnggaammbbiill,,  ccaarraa  
mmeemmbbaawwaa  jjuuggaa  hhaarruuss  sseeppeerrttii  iittuu,,  ttaappii  iinnii  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiibbuukkaa,,  
wwuujjuudd  aallaahh  llaahh,,  jjaaddii  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiibbuukkaa..  MMuukkaa  ppuunn  kkaaddaanngg--
kkaaddaanngg  ttiiddaakk  bboolleehh  kkeelliiaahhaattaann..    
TTeerruuss  ppeemmuuddaa  yyaanngg  nnggaammbbiill  aaiirr  iittuu  sseennddiirrii  ddiisseebbuutt  nnaappii  
mmaammiikk??  
IInnii  llaahh  yyaanngg  mmeennggaammbbiill  aaiirr,,  ddiiaallaahh  yyaanngg  mmeennggaammbbiill  aaiirr  ddaarrii  
eemmbbuullaann  iinnii..  IInnii  ppuunn  kkhhuussuuss  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaannnnyyaa,,  ttiiddaakk  
bboolleehh  yyaanngg  llaaiinn..  ddiiaa  jjuuggaa  ppuunnyyaa  kkeettuurruunnaann..  KKaallaauu  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn  
nnaannttii  kkiittaa  kkeennaa  ttuullaahh  mmaannuuhh  llaahh……wwaakkttuu  ppeerreesseeaann  iittuu  eennggggaakk  
nnoonnoottoonn??  
NNoonnoottoonn  mmaammiikk,,  ttaappii  ttiiaanngg  eennggggaakk  bbeerraannii  pprreesseeaann……  
WWaakkttuu  ppeerreesseeaann  iittuu  eennggggaakk  rraammee,,  ssooaallnnyyaa  ppeennggaannccaannggnnyyaa  
eennggggaakk  ggeessiitt..  KKaallaauu  ddeenn  ggeeddaarriipp  bbaarruu  rraammee,,  ssooaallnnyyaa  ssaammbbiill  nnaarrii,,  
bbaannyyaakk  oorraanngg  yyaanngg  tteerrttaarriikk..  IInnii  ppaakk  ggeeddaarriipp  yyaanngg  ppaalliinngg  aannuu,,  
nnaammaannyyaa  jjuuggaa  ppeemmaaiinn  ccuuppaakk..  KKaallaauu  uunnttuukk  uummuumm  ssoorree  ddiiaa  
pprreesseeaannnnyyaa,,  ttaappii  kkaallaauu  uunnttuukk  uuppaaccaarraa  mmaallaamm,,  iinnii  kkaann  uunnttuukk  
mmeemmeerriiaahhkkaann  ggaawwee  bbeelleeqq..    
SSeeccaarraa  uummuumm  tteettaapp  ddiippeerrttaahhaannkkaann  eennggggeehh  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  
aaddaatt  ddii  bbaayyaann  iinnii??  
TTeettaapp  ddiippeerrttaahhaannkkaann,,  kkaallaauu  ttiiddaakk  kkiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann  aakkaann  jjaaddii  aappaa  
dduunniiaa  iinnii..  UUppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  iinnii  kkaann  uunnttuukk  kkiittaa  ddii  dduunniiaa  iinnii  jjaaddii  
ttiiddaakk  hhaannyyaa  ddii  bbaayyaann  ssaajjaa,,  uuppaaccaarraa  nnggaajjii  mmaakkaamm  jjuuggaa  uunnttuukk  
sseemmuuaa  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  aaddaa  ttaappii  hhaannyyaa  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  ssaajjaa  ddii  
bbaayyaann..  MMaakkaannyyaa  ddii  BBaayyaann  iinnii  sseebbaaggaaii  ppuussaattnnyyaa..  JJaaddii  
bbaaggaaiimmaannaappuunn  hhaarruuss  tteettaapp  ddiippeerrttaahhaannkkaann,,  kkaarreennaa  iittuu  kkaann  sseejjaarraahh  
ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa,,  kkiittaa  yyaanngg  mmeellaakkssaannaakkaann,,  kkaallaauu  kkiittaa  ttiiddaakk  
llaakkssaannaakkaann  nnaannttii  aakkhhiirrnnyyaa  kkiittaa  kkeennaa  ttuullaahh  mmaannuuhh,,  mmaauu  ttiiddaakk  
mmaauu  tteettaapp  hhaarruuss  kkiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann..  KKaarreennaa  ddaarrii  dduulluu  kkiittaa  ssuuddaahh  
ddiibbeerriikkaann  llaahh  hhaakk  ddaann  kkeewwaajjiibbaann  oolleehh  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  uunnttuukk  
mmeellaakkssaannaakkaannnnyyaa..  KKaallaauu  ttiiddaakk  kkiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann  kkiittaa  iinnii  ppaassttii  
hhaannccuurr,,  ccoonnttoohhnnyyaa  LLoommbbookk  tteennggaahh,,  LLoommbbookk  ttiimmuurr  iittuu  kkaann  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AAllaassaann  tteettaapp  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  
[[iinnggrroouupp  bbiiaass]]  
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hhaannccuurr,,  bbaannyyaakk  ppeennccuurriiaann,,  bbaannyyaakk  ppeerraammppookkaann..  JJaaddii  ttuuggaass  ddaann  
kkeewwaajjiibbaann  kkiittaa  hhaarruuss  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..    
TTaappii  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  bbeebbaass  eennggggeehh  mmaassyyaarraakkaatt  ssiinnii  
mmeellaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  aaddaatt??  
BBeebbaass,,....  ttaappii  dduulluu  kkaann  ppeerrnnaahh  aaccaarraa  mmuulluudd  ttiiddaakk  bboolleehh  
ddiillaakkssaannaakkaann  sseeccaarraa  hhuukkuumm  aaddaatt..  IInnii  kkaann  oorraanngg--oorraanngg  ppeennddaattaanngg  
ddii  aannyyaarr  iittuu  yyaanngg  mmeennddeessaakk,,  ssaammppaaii  mmaassjjiidd  kkuunnoo  yyaanngg  ddii  aannyyaarr  
iittuu  ddiibbaakkaarr..    
BBaaggaaiimmaannaa  ssiittuuaassii  ddiissiinnii  ppaaddaa  wwaakkttuu  ppeellaarraannggaann  iittuu  mmiikk??  
RRiibbuutt  ddiissiinnii  iittuu,,  rreennccaannaannyyaa  kkaann  jjuuggaa  kkeebbaayyaann,,  ttaappii  oorraanngg--oorraanngg  
bbaayyaann  iinnii  kkaann,,  ppaarraa  ttookkoohh  aaddaattnnyyaa  ssuuddaahh  ssiiaapp,,  ttaappii  eennggggaakk  jjaaddii  
kkee  bbaayyaann,,  kkaallaauu  jjaaddii  nnaaiikk  kkee  bbaayyaann  kkaann  eennggggaakk  ttaauu  kkiittaa  kkeejjaaddiiaann  
sseellaannjjuuttnnyyaa  bbaaggaaiimmaannaa..  DDuulluu  ssaajjaa  kkaallaauu  kkiittaa  mmeellaassaannaakkaann  ggaawwee  
bbeelleeqq  hhaarruuss  iijjiinn,,  ttaappii  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  ttiiddaakk  ppeerrlluu  iijjiinn,,  ccuukkuupp  
ppeemmbbeerriittaauuaann  kkeeppaaddaa  kkeeppaallaa  ddeessaa..  
PPaaddaa  wwaakkttuu  ppeellaarraannggaann  mmuulluudd  iittuu,,  kkeennaappaa  kkookk  ddiillaarraanngg  iittuu  
mmiikk??  
OO  iittuu  dduulluu  kkaann,,  mmaassiihh  bbeelluumm  ppaahhaamm,,  ddiikkiirraa  uuppaaccaarraa  aaddaatt  iinnii  
bbeerrtteennttaannggaann  ddeennggaann  aaggaammaa..  IIttuu  kkaann  kkeeppaallaa  ddeessaa  bbeerrssaammaa  ttookkoohh--
ttookkoohh  aaddaatt  ddiissiinnii  ppeerrggii  kkee  kkaappoollrreess  uunnttuukk  mmeennjjeellaasskkaann  mmaakkssuudd  
ddaarrii  uuppaaccaarraa  mmuulluudd  iittuu,,  ddaarrii  aawwaall  ssaammppee  aakkhhiirr..  IIttuu  mmuunnggkkiinn  
ddeessaakkaann--ddeessaakkaann  ddaarrii  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  aannttii  aaddaatt  llaahh,,  ddiikkiirraa  iinnii  
bbeerrtteennttaannggaann  ddeennggaann  aaggaammaa..    
MMuunnggkkiinn  jjuuggaa  kkaarreennaa  aaddaa  ppeemmbbeeddaaaann  iissttiillaahh  wweettttuu  tteelluu  ddaann  
wwaakkttuu  lliimmaa  eennggggeehh??  
IIttuu,,  mmuunnggkkiinn  dduulluu  kkaann  bbeelluumm  jjeellaass..  DDuulluu  kkaann  ttookkoohh  aaddaatt,,  rraaddeenn  
ssiinnggaaddrriiaa  nnaammaannyyaa  mmeennjjeellaasskkaann  kkee  ppaakk  kkaappoollrreess  mmeennggeennaaii  
hhuubbuunnggaann  uuppaaccaarraa  mmuulluudd  ddeennggaann  aaggaammaa,,  jjaaddii  sseekkaarraanngg  ttiiddaakk  
ddiillaarraanngg..  IInnii  kkaann  oorraanngg--oorraanngg  aaggaammaa,,  ssaammppee  kkiittaa  ddiikkaattaakkaann  kkiittaa  
oorraanngg--oorraanngg  tteerriissoolliirr,,  ttiiddaakk  ppuunnyyaa  ppeemmeerriinnttaahhaann,,  iittuu  kkiittaa  ttoollaakk  
iittuu..  OOrraanngg--oorraanngg  ddaarrii  ddeeppaarrtteemmeenn  aaggaammaa  pprroovviinnssii  iinnii,,  ppaaddaahhaall  
oorraanngg--oorraanngg  ddaarrii  ddeeppaarrtteemmeenn  aaggaammaa  iittuu  kkaann  ddiippeeggaanngg  oolleehh  
oorraanngg  LLoommbbookk  ttiimmuurr,,  LLoommbbookk  tteennggaahh,,  ttaappii  mmeennggaappaa  kkookk  bbeeggiittuu..  
MMaassjjiidd  kkuunnoo  iittuu  kkaann  ssuuddaahh  aaddaa  sseejjaakk  zzaammaann  sseebbeelluumm  bbeellaannddaa,,  
bbeerraarrttii  kkiittaa  iinnii  kkaann  iissllaamm,,  kkaallaauu  mmaassjjiidd--mmaassjjiidd  yyaanngg  llaaiinn  kkaann  iittuu  
bbaarruu--bbaarruu  ddiibbuuaatt..    
MMaaaaff  mmaammiikk,,  kkaallaauu  mmeennuurruutt  mmaammiikk  aappaa  hhaarruuss  ddiibbeeddaakkaann  
wweettttuu  tteelluu  ssaammaa  wwaakkttuu  lliimmaa  iinnii??  
IInnii  ssiihh  oorraannggnnyyaa  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  kkee  bbaayyaann,,  bbeerraarrttii  ddiibbeeddaakkaann,,  iinnii  
kkaann  bbuukkaann  aaggaammaa  ddiiaannggggaapp  aaggaammaa  wweettttuu  tteelluu  iittuu..  BBuukkaannnnyyaa  
wwaakkttuu,,  iittuu  mmeettttuu..  KKiittaa  iinnii  kkaann  bbeerraassaall  ddaarrii  ttiiggaa  iittuu..  TTaappii  kkiittaa  
ddiisseebbuutt  ttiiggaa  iittuu  aaggaammaa..  YYaanngg  mmeemmbbuuaatt  ppeerrbbeeddaaaann  iinnii  kkaann  oorraanngg--
oorraanngg  lluuaarr  ssaajjaa,,  yyaanngg  sseerriinngg  kkee  bbaayyaann  iittuu  eennggggaakk..  IInnii  oorraanngg--
oorraanngg  yyaanngg  mmaauu  mmeerruussaakk  bbaayyaann,,  jjaaddii  lleebbiihh  bbaaiikk  kkaallaauu  mmaauu  ttaauu  
llaannggssuunngg  ssaajjaa  ddaattaanngg  kkee  bbaayyaann..  WWeettttuu  tteelluu  iittuu  kkaann  bbeerraarrttii  aassaall  
ddaarrii  ttiiggaa,,  sseemmuuaa  uummaatt  mmaannuussiiaa  iinnii  bbeerraassaall  ddaarrii  ttiiggaa..  TTuuhhaann,,  iibbuu  
ddaann  bbaappaakk..  KKaallaauu  ttiiddaakk  aaddaa  iittuu  mmaassaakk  kkiittaa  jjaaddii  mmaannuussiiaa..  TTuuhhaann  
mmeemmbbeerrii  kkiittaa  lliimmaa  mmaaccaamm,,  yyaanngg  bbeerrssuuaarraa  iinnii  aaddaallaahh  ppeemmbbeerriiaann  
ttuuhhaann,,  iibbuu  kkiittaa  eemmppaatt  mmaaccaamm,,  bbaappaakk  kkiittaa  eemmppaatt  mmaaccaamm..  IIttuu  
mmaassaakk  mmeerreekkaa  ttaauu,,  oolleehh  kkaarreennaa  iittuu  llaannggssuunngg  ssaajjaa  ddaattaanngg  kkee  
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bbaayyaann,,  bbeellaajjaarr..  JJaaddii  kkuurraanngg  bbaagguuss  iittuu  ppeennaammaaaann  wwaakkttuu  ttiiggaa,,  
kkaallaauu  kkiittaa  ssuuddaahh  iissllaamm,,  yyaanngg  lliimmaa  iittuu  kkaann  kkeewwaajjiibbaann  kkiittaa..  iittuu  
ddiikkiirraa  aaggaammaa,,  sseebbeennaarrnnyyaa  wweettttuu  tteelluu,,  iittuu  kkaann  ffaallssaaffaahh  kkeehhiidduuppaann..  
MMaakkaannyyaa  bbaannyyaakk  yyaanngg  ddaattaanngg  kkeessiinnii  kkaarreennaa  tteerrttaarriikk  oolleehh  iittuu..  
KKaarreennaa  wweettttuu  tteelluu  iittuu  aaddaallaahh  ppeemmaahhaammaann  mmaassyyaarraakkaatt  bbaayyaann  
bbeerrvvaarriiaassii  mmeennuurruutt  vveerrssii..  CCoonnttoohh  mmeettttuu  tteelluu,,  llaahhiirr  ddaarrii  ttiiggaa  
uunnssuurr..  IIttuu  mmeenntteelluuqq,,  mmeennggaannaakk  ddaann  ttuummbbuuhh..  BBeerrtteelluurr  iirruu  
bbuurruunngg,,  bbeerraannaakk  iittuu  mmaannuussiiaa,,  ddaann  ttuummbbuuhh  iittuu  ppoohhoonn  ddaann  
sseebbaaggeennyyaa..  IInnii  llaahh  iissii  dduunniiaa  iinnii……..  
KKaallaauu  bboolleehh  ttiiyyaanngg  ttaauu  bbiissaa  mmaammiikk  cceerriittaakkaann  ppeennggaallaammaann--
ppeennggaallaammaann  mmaammiikk??  
MMaammiikk  hhaannyyaa  SSDD  ttiiggaa  ttaahhuunn  ……  
MMaassiihh  sseekkoollaahh  rraakkyyaatt  aappaa  ggiimmaannaa  dduulluu  mmiikk??  
YYaa  sseekkoollaahh  rraakkyyaatt  ttiiggaa  ttaahhuunn,,  ttaappii  aaddaa  eennaamm  ttaahhuunn..  SSeetteellaahh  
ttaammaatt  mmaammiikk  mmaaggaanngg  ddii  kkaannttoorr  ccaammaatt..  PPaaddaa  wwaakkttuu  iittuu  jjuurruu  ttuulliiss..  
SSeetteellaahh  iittuu  jjaaddii  jjuurruu  tteettaapp..  KKeemmuuddiiaann  mmaammiikk  mmaassuukk  iikkaattaann  
ppaarrttaaii  nnaassiioonnaall  IInnddoonneessiiaa……  
oo……PPNNII  dduulluu  eennggggeehh??  
YYaa……kkaarreennaa  ttiiddaakk  aaddaa  ppaarrttaaii  llaaiinn,,  kkaallaauu  PPKKII  oorraanngg--oorraanngg  
kkaarraannggbbaajjoo  iinnii..  JJaaddii  kkiittaa  ddii  ssiinnii  PPNNII..  DDuulluu  bbeebbeerraappaa  kkaallii  mmaammiikk  
ccaalloonn  DDPPRR..  DDeennssuuss  jjuuggaa  mmaammiikk  lluulluuss  ddii  ddeennssuuss..  TTaappii  kkaarreennaa  
ccaabbaanngg  LLoommbbookk  bbaarraatt,,  mmaammiikk  rraahhmmaajjii,,  ddiiaa  mmeemmeerrlluukkaann  oorraanngg--
oorraanngg  ddii  ssaannaa  ssaajjaa..  PPaaddaahhaall  kkiittaa  bbaassiiss  kkiittaa  ppaalliinngg  bbeessaarr  ddii  bbaayyaann  
iinnii,,  ppaalliinngg  kkuuaatt..  OOrraanngg--oorraanngg  iinnii  kkaann  ppaarrttaaii  ggoollkkaarr,,  kkaallaahh  llaahh  
ddeennggaann  mmaammiikk..  JJaaddii  hhuubbuunnggaann  mmaammiikk  kkuurraanngg  bbaagguuss  llaahh  ddeennggaann  
ppaakk  ccaammaatt  iinnii,,  kkaarreennaa  mmaammiikk  tteettaappllaahh  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  ppaarrttaaii  
nnaassiioonnaall  iinnii..  SSeeddaannggkkaann  ddaallaamm  uuppaaccaarraa  aaddaatt  iinnii  mmaammiikk  ssiihh  tteettaapp  
jjaallaann……  
BBeerraarrttii  dduulluu  eennggggaakk  aaddaa  hhaammbbaattaann  eennggggeehh  bbeerrppaarrttiissiippaassii  
ddaallaamm  bbiiddaanngg  ppoolliittiikk??  
EEnnggggaakk  aaddaa……  
KKaarreennaa  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  ttiiaayyaanngg  ddeennggaarr  kkaann  oorraanngg--oorraanngg  
wweettuu  tteelluu  iinnii  ddiitteekkaann  llaahh??  
EEnnggggaakk  aaddaa……nnaammaannyyaa  iittuu  ssuuddaahh  hhaakk  rraakkyyaatt,,  tteerrmmaassuukk  mmeemmiilliihh  
ppaarrttaaii  aappaappuunn..  TTiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  llaarraanngg..  MMaauu  ttiiddaakk  mmaauu  bbaanntteenngg  
sseeggii  tteelluu  iittuu  kkiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann  sseebbaabb  ddiippiimmppiinn  oolleehh  ssuukkaarrnnoo..  
TTaannppaa  ppaarrttaaii  nnaassiioonnaall  IInnddoonneessiiaa  jjuuggaa  IInnddoonneessiiaa  ttiiddaakk  mmeerrddeekkaa..  
PPaarrttaaii  nnaassiioonnaall  IInnddoonneessiiaa  iinnii  ttuujjuuaannnnyyaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrssaattuukkaann  
rraakkyyaatt  ddaarrii  ssaabbaanngg  ssaammppaaii  mmeerraauukkee……ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu  kkiittaa  ttiiddaakk  
ddiillaarraanngg  mmeellaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  aaddaatt..  KKaallaauu  kkiittaa  ttiiddaakk  
llaakkssaannaakkaann  eennttaahh  aappaa  yyaanngg  aakkaann  tteerrjjaaddii..  MMuussiibbaahh  aappaa  yyaanngg  
ddiitteerriimmaa  mmaannuussiiaa,,  dduunniiaa  iinnii..  IIttuu  yyaanngg  kkiittaa  aaddaakkaann  kkaann  bbuukkaann  
hhaannyyaa  ddii  bbaayyaann  ttaappii  kkeesseelluurruuhhaann..  TTeettaapp  bbaaggaaiimmaannaappuunn  jjuuggaa  aaddaatt  
iinnii  tteettaapp  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  kkaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii……………… 
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KKeebbaannyyaakkaann  kkeeggiiaattaann  mmaammiikk  ddii  ssaawwaahh  sseekkaarraanngg  eennggggeehh??  
MMaakkaannyyaa  kkaallaauu  mmaammiikk  ddiissiinnii  aadduuuuuuhh……kkaallaauu  oorraanngg  bbiillaanngg  vviissii  
bbeettuull  yyaa……  sseebbeennttaarr  ddiissaawwaahh  sseebbeennttaarr  ddiissiinnii,,  mmeemmaanngg  sseennggaajjaa  
dduulluu  iinnii  mmeennggaassiinnggkkaann  ddiirrii,,  bbiiaarr  aajjaa  kkaallaauu  aaddaa  kkeeppeerrlluuaann  bbiiaarr  
yyaanngg  llaaiinn  dduulluu  yyaanngg  nngguurruuss,,  ssaayyaa  sseerraahhkkaann  ssaammaa  rraaddeenn  aassjjaannoomm  
aattaauu  ppeemmaannggkkuu  bbaayyaann  ttiimmuurr  mmiissaallnnyyaa,,  ttaappii  ttoohh  jjuuggaa  kkeemmbbaallii  
kkeemmaarrii  ssaajjaa  yyaa..  EEnnggggaakk  ttaauu  aappaa  mmuunnggkkiinn  ppeenniillaaiiaann  mmeerreekkaa  yyaanngg  
iinnggiinn  ttaauu  sseeccaarraa  rriiiill  aattaauu  ddeettiillnnyyaa..  IIttuu  ssaayyaa  eennggggaa  nnggeerrttii  jjuuggaa..  
PPaaddaahhaall  ssaayyaa  iinnggiinn  tteennaanngg  dduulluu  sseemmeennttaarraa  iinnii,,  ttaappii  iittuu  ssuuddaahh  
bbiiaarr  iinnffoorrmmaassiinnyyaa  jjaannggaann  nnggaawwaanngg--nnggaawwaanngg  yyaa..  JJaannggaann  sseekkaallii  
bbaahhwwaa  wwaakkttuu  iinnii,,  sseebbeennaarrnnyyaa  wweettttuu  iittuu  bbuukkaann  wwaakkttuu..  KKaallaauu  
wwaakkttuu  kkiittaa  iissllaamm  iinnii  kkaann  lliimmaa..  NNaahh  wwaakkttuu  lliimmaa  iinnii  ttiiddaakk  aaddaa  kkiittaa  
sseebbuutt  sseebbeennaarrnnyyaa,,  yyaa  kkaallaauu  iissllaamm  hhaannyyaa  iissllaamm  iittuu  hhaannyyaa  ssaattuu  
((ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))..  NNaahh  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  mmaarriillaahh  kkiittaa  
mmeemmppeerrgguurruuii  ddiirrii  sseennddiirrii..    
SSeebbeennaarrnnyyaa  ddaarrii  mmaannaa  iissttiillaahh  mmuunnccuullnnyyaa  wwaakkttuu  tteelluu  iinnii??  
ee……  sseebbeennaarrnnyyaa  bbeeggiinnii  yyaa,,  mmeennuurruutt  ssaayyaa  ddaann  mmeennuurruutt  oorraanngg  ttuuaa  
ssaayyaa  yyaanngg  mmeennggggeenneerraassiikkaann  aappaakkaahh  iittuu  mmeemmoorrii  aattaauu  cceerriittaa  ssaajjaa  
yyaa,,  iittuu  kkaann  ppeemmeeccaahhaann  ddaarrii  oorraanngg  bbeellaannddaa  iittuu..  BBeellaannddaa  yyaanngg  
iinnggiinn  mmeemmeeccaahh  kkiittaa  ssuuppaayyaa  iissllaamm  iinnii  ttiiddaakk  mmaauu  bbeerrssaattuu..  
DDiissaammppiinngg  iittuu  jjuuggaa,,  ddiissiinnii  aappaa  nnaammaannyyaa……ddiiddaallaamm  
mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeemmbbiinnaaaann  aaggaammaa  ddiissiinnii  jjaauuhh  ddaarrii  ppeemmbbiinnaaaann..  
TTeerruuss  tteerraanngg  ssaajjaa,,  sseebbeelluummnnyyaa  SSuuhhaarrttoo,,  tteerruuss  tteerraanngg  ssaajjaa  mmaassiihh  
aawwaamm  kkiittaa  ddiissiinnii..  MMaassiihh  tteerriissoolliirr,,  ssaayyaa  aakkuuii  iittuu  bbeettuull,,  CCuummaa  
ppeemmeerriinnttaahh  yyaanngg  ppeennttiinngg  ssaajjaa  uunnttuukk  bbeerrtteemmuu  ddeennggaann  ddiissttrriikk  
ssuuppaayyaa  mmaassyyaarraakkaattnnyyaa  iittuu  ttuunndduukk,,  ttaakkuutt..  NNaahh  sseetteellaahh  SSuuhhaarrttoo  
bbaarruullaahh  kkiittaa  mmeennggeerrttii  bbaahhwwaa  kkiittaa  iinnii  bbaannggssaa  IInnddoonneessiiaa  yyaanngg  
ssaammaa..  KKaallaauu  iissllaamm  kkiittaa  yyaanngg  ssaammaa  jjuuggaa..  CCuummaa    ppeemmbbiinnaaaannnnyyaa  
ddaarrii  kkaabbuuppaatteenn  kkeeccaammaattaann  iinnii  mmaassaallaahh  ppeemmbbiinnaaaann  aaggaammaa  kkiittaa  
ddiissiinnii  yyaanngg  kkuurraanngg  kkaarreennaa  jjaauuhh  ddaarrii  kkoottaa..  
JJaaddii  ttiiddaakk  mmeennggaarraahh  kkee  mmaassaallaahh  aaggaammaa  ssaammaa  sseekkaallii  wweettttuu  
tteelluu  iittuu??  
TTiiddaakk  aaddaa……kkaallaauu  wweettttuu  tteelluu  iittuu  aaddaatt  iittuu,,  kkaallaauu  aaggaammaa  kkiittaa  
iissllaamm..  KKiittaa  ttiiddaakk  sseennaanngg  kkaallaauu  ddiikkaattaakkaann  aappaa  nnaammnnyyaa  sseeppeerrttii  
oorraanngg  bbaallii  mmaassuukk  iissllaamm,,  oorraanngg  KKrriissttiinn  mmaassuukk  
iissllaamm……ee……mmuuaallllaapp..  KKiittaa  kkaallaauu  mmeelliihhaatt  sseejjaarraahh  yyaanngg  aaddaa  yyaa,,  
ddiissiinniillaahh  iissllaamm  yyaanngg  ppeerrttaammaa  mmeennuurruutt  vveerrssii  kkaammii..  IIssllaamm  yyaanngg  
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ppeerrttaammaa  ddii  ppuullaauu  LLoommbbookk  iinnii  ddiippeeggaanngg  oolleehh  ddaattuu  bbaayyaann,,  nnaahh  
kkaallaauu  ssiiaarrnnyyaa  kkiittaa  ddii  bbaaggiiaann  llaauuqq  iinnii  iissttiillaahhnnyyaa,,  kkiittaa  LLoommbbookk  
uuttaarraa  iinnii,,  ddaarrii  ttaallbbaalluuqq  ssaammppaaii  kkee  ppuussuukk  iittuu,,  nnaannggggaa  rreedduuhh  aattaauu  
jjeennggggaallee,,  oo  bbuukkaann  jjeennggggaallee,,  mmeennggggaallee..  IIttuu  wwiillaayyaahh  kkeeddaattuuaann  
bbaayyaann  dduulluu..    
OO  lluuaass  sseekkaallii  bbeerraarrttii  dduulluu  yyaa??  
LLuuaass……ttaallbbaalluuqq  iittuu  kkaallaauu  kkee  bbaarraatt  iittuu  nnaannggggaa  rreedduuhh..  KKaallaauu  
mmeennuurruutt  sseejjaarraahh..    
SSeetteellaahh  iittuu  kkeekkuuaassaaaann  sseellaappaarraanngg  eennggggeehh??  
NNaahh  sseessuuddaahh  iittuu  kkeekkuussaaaann  sseellaappaarraanngg  sseeccaarraa  uummuumm..  KKaallaauu  
sseellaappaarraanngg  iinnii,,  kkiittaa  oorraanngg  jjuuggaa  oorraanngg  sseellaappaarraanngg,,  bbuukkaann  ddaayyaann  
gguunnuunngg  ssaajjaa  yyaa..  TTaannaahh  LLoommbbookk  iinnii  ttaannaahh  sseellaappaarraanngg,,  tteerrmmaassuukk  
ddii  ddaallaammnnyyaa..  TTaappii  kkaarreennaa  tteerrbbeellaakkaanngg  mmaassaallaahh  ppeennddiiddiikkaann,,  
tteerrbbeellaakkaanngg  mmaassaallaahh  ppeemmbbiinnaaaann  aaggaammaa,,  aakkhhiirrnnyyaa  ddiibbiikkiinnllaahh  
oolleehh  oorraanngg  bbeellaannddaa  iinnii  bbaahhwwaa  kkaammuu  iinnii  ssaayyaa  jjuulluukkiinn  wwaakkttuu  tteelluu..  
IInniillaahh  yyaanngg  ppooppuullaarr  sseekkaarraanngg  iinnii..  TTaappii  kkaallaauu  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  
bbeerraaddaatt,,  ccoobbaallaahh  aannaannddaa  TTaannyyaa,,  ddaarrii  LLoommbbookk  tteennggaahh,,  LLoommbbookk  
ttiimmuurr  ssaammppaaii  ppeejjaannggggiikk,,  ddii……aappaa……rreemmbbiittaann  iittuu,,  ddiiaa  bbiillaanngg  aassaall  
mmuuaassaallnnyyaa  ddaarrii  bbaayyaann..  DDaarriimmaannaa  ddiiaa  bbiissaa  bbiillaanngg  ddaarrii  bbaayyaann,,  
ddaarrii  ggaannttii  mmiissaallnnyyaa,,  ttiiaapp--ttiiaapp  aaddaa  uuppaaccaarraa  ddiissiinnii  ddaattaanngg  
mmiissaallnnyyaa,,  ddiiaa  bbiillaanngg  oorraanngg  aassaall  kkaammii  ddaarrii  ssiinnii..  SSaayyaa  sseennddiirrii  
eennggggaa  ttaauu  ssiiaappaa  yyaanngg  kkeessaannaa,,  kkaann  bbeeggiittuu..  NNaahh  oolleehh  kkaarreennaa  iittuu  
ddiikkaattaattaakkaannllaahh  mmaassjjiidd  bbaayyaann  iinnii,,  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  jjaammiiqqnnyyaa  dduulluu  
iittuu..  NNaahh  kkaallaauu  mmaassjjiidd  yyaanngg  llaaiinnnnyyaa  sseeppeerrttii  ddii  ttaannjjuunngg  ddiimmaannaa  
iittuu,,  iittuu  ssttaattuussnnyyaa  mmuussaallllaa  sseebbaaggaaii  ppeemmbbaannttuu  ddaarrii  mmaassjjiidd  iinnii  
sseebbaaggaaii  aappaa  nnaammaannyyaa,,  ppeemmbbaannttuu  ssiiaarr  aaggaammaa..  MMaakkaannyyaa  sseerriinngg  
bbeebbeerraappaa  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ppeerrnnaahh  mmaammiikk  ddaammppiinnggii,,  bbaahhwwaa  
wwaakkttuu  tteelluu  iittuu  bbuukkaann  aaggaammaa  yyaa..  WWaakkttuu  tteelluu  ttiiddaakk  aaddaa  iissttiillaahhnnyyaa,,  
wwaakkttuu  lliimmaa  jjuuggaa  ttiiddaakk  aaddaa  iissttiillaahhnnyyaa  ddii  bbaayyaann  iinnii..  YYaanngg  ppeennttiinngg  
iissllaamm,,  eennggggaa  ttaauu  sseeppeerrttii  bbaanngg  mmaajjiidd  iittuu,,  iissllaamm  KKTTPP  aattaauu  aappaa  
((ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))..  IIttuu  ssiiaarrnnyyaa  yyaanngg  kkuurraanngg..  TTaappii    kkaallaauu  kkiittaa  lliiaatt  
mmoonnuummeenntt  yyaanngg  aaddaa,,  iinniillaahh  kkaammii  yyaanngg  mmeemmeeggaanngg  iissllaamm  
ppeerrttaammaa  kkaallii,,  ddii  bbaayyaann  iinnii,,  sseehhiinnggggaa  lleennggkkaapp  sseeppeerrttii  ppeenngguulluu,,  
lleebbee,,  kkeettiibb,,  mmooddiinn,,  kkiiaayyii  ssaannttrrii..  JJaaddii  lliimmaa  yyaanngg  ddiippeeggaanngg  oolleehh  
mmaassjjiidd  iinnii,,  lliimmaa  ((ssaammbbiill  mmeennggaannggkkaatt  kkeelliimmaa  jjaarriinnyyaa))..  PPeenngguulluu,,  
lleebbee,,  kkeettiibb,,  ddaann  mmooddiinn,,  kkeeeemmppaatt  kkiiaayyii  iinnii  ddiisseebbuutt  kkiiaayyii  
kkaagguunnggaann,,  yyaanngg  ddiibbeennttuukk  ppeerrttaammaa  uunnttuukk  ssiiaarrnnyyaa  ddiissiinnii..  TTeettaappii  
kkaarreennaa  ttiiddaakk  sseeccaannggggiihh  sseekkaarraanngg,,  mmaakkaa  ddeennggaann  aaddaatt  llaahh  ddiiaa  
llaakkssaannaakkaann,,  bbaahhwwaa  kkiittaa  iinnii  oorraanngg  iissllaamm,,  rruukkuunn  iissllaamm  sseeppeerrttii  
hhaajjii,,  jjaakkaatt,,  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddaallaamm  rruukkuunn  iissllaamm  ddaann  iimmaann  iinnii  ssuuddaahh  
ddii  aannuu  oolleehh  eemmppaatt  uunnssuurr  ttaaddii..  NNaahh  kkiiaayyii  kkaagguunnggaann  iinnii  
mmeemmppuunnyyaaii  kkiiaayyii  ssaannttrrii--kkiiaayyii  ssaannttrrii,,  mmuunnggkkiinn  ssaannttrrii--ssaannttrrii  iinnii  
llaahh  yyaanngg  mmuunnggkkiinn  mmeennyyeebbaarr  kkee  ppuullaauu  lloommbbookk  iinnii  yyaanngg    
mmeemmppuunnyyaaii  hhuubbuunnggaann  kkee  bbaayyaann  iinnii..  LLeennggkkaapp  ddeennggaann  mmaassjjiidd  
kkuunnoo--mmaassjjiidd  kkuunnoo  sseeppeerrttii  rreemmbbiittaann,,  sseellaappaarraanngg,,  ttaappii  ttiiddaakk  
sseeppeerrttii  mmaassjjiidd  kkuunnoo  kkiittaa  sseeppeerrttii  ddii  bbaayyaann  iinnii  yyaanngg  lleennggkkaapp  
ddeennggaann  mmaakkaamm--mmaakkaamm  ppeenneerriimmaa  iissllaamm  ppeerrttaammaa,,  kkaann  mmaakkaamm--
mmaakkaammnnyyaa  ssuuddaahh  lleennggkkaapp  ddiissiinnii..  IIttuullaahh  ttookkoohh--ttookkoohh  yyaanngg  
mmeennddaappiinnggii  ddaattuu  bbaayyaann  dduulluu  uunnttuukk  iinnii,,  ddiitteemmppaatt  yyaanngg  ttiinnggggii  iinnii  
mmeennddiirriikkaann  rruummaahh  ttuuhhaann..  MMaakkaannyyaa  ddaarrii  ssiinnii  kkiittaa  nnaaiikk  kkee  aattaass,,  
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ddaarrii  bbaawwaahh  ((mmaakkssuuddnnyyaa  ddaaeerraahh  ddii  LLoommbbookk  yyaanngg  lleettaakknnyyaa  lleebbiihh  
rreennddaahh  sseeccaarraa  ggeeooggrraaffiiss))  kkiittaa  nnaaiikk  kkeeaattaass,,  mmeennggaagguunnggkkaann  rruummaahh  
ttuuhhaann,,  ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  rraattaa  ddeennggaann  rruummaahh  ppeenndduudduukk..  DDeessaaiinnnnyyaa  
jjuuggaa  bbeeggiittuu,,  aattaappnnyyaa  jjaannggaann  sseekkaallii  ppaakkee  iijjuukk  kkaallaauu  rruummaahh  bbiiaassaa  
yyaa,,  ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  ssaammaa  ddeennggaann  yyaanngg  kkiittaa  ssaakkrraallkkaann..  JJaannggaann  ppaakkee  
bbaammbbuu,,  kkeeccuuaallii  bbaammbbuu  uussuukk,,  kkeeccuuaallii  ccaarraa  ppaassaanngg  aattaappnnyyaa  aaddaa  
ssaanntteekk  aaddaa  llaannddee  nnaammaannyyaa  ddiissaannaa..  LLaannddee  iittuu  uunnssuurr  aaddaatt  kkaallaauu  
ssaanntteekknnyyaa  iittuu  uunnssuurr  ppeemmeeggaanngg  aaggaammaa,,  ddiiaa  iittuu..  RRuunncciinngg  
ddiippeerrbbaannyyaakk,,  ssaattuu  bbiijjii  ddiippeerrbbaannyyaakk  ssuuppaayyaa  ssiiaarr  aaggaammaa  iittuu  ddiiaa  
bbaannyyaakk,,  mmeelluuaass  nnaannttiinnyyaa......  NNaahh  kkaallaauu  llaannddee  kkaann  ddiibbeellaahh,,  aaddaa  
llaakkii  aaddaa  ppeerreemmppuuaann,,  iiaattuu  aaddaatt……  NNaahh  kkiittaa  ddiiwwaajjiibbkkaann  oolleehh  ttuuhhaann  
oolleehh  nnaabbii  kkiittaa  ssuuppaayyaa  mmeennjjaannggkkeepp  ((mmeennyyaattuu))..  SSuuppaayyaa  
mmeemmppeerrbbaannyyaakk  ddaallaamm  mmeenndduukkuunngg  ppeennyyeebbaarraann  aaggaammaa..  IIttuu  ddiiaa  
mmaakknnyyaa,,  cceerriittaannyyaa..  
KKaallaauu  bbaaggiiaann  ppuunnccaakknnyyaa  iittuu  aappaa  nnaammaayyaa  mmiikk??  
IIttuu,,  kkaallaauu  sseekkaarraanngg,,  bboolleehh  ssaayyaa  iibbaarraattkkaann  sseebbaaggaaii  iittuu  aappaa  
nnaammaannyyaa,,  kkuubbaahh..  KKaallaauu  ddiissiinnii  iittuu  ddiisseebbuutt  mmuulloo--mmuulloo..  KKaayyuunnyyaa  
bbuukkaann  sseemmbbaarraannggaann  iittuu,,  iittuu  hhaarruuss  ddaarrii  kkaayyuu  ggeettaass..  OOrraanngg  yyaanngg  
mmeemmbbiikkiinn  iittuu  jjuuggaa  bbuukkaann  oorraanngg  sseemmbbaarraannggaann,,  aaddaa  kkeettuurruunnaann  
ssaammppaaii  sseekkaarraanngg..  WWaallaauuppuunn  ffoorrmmaalliittaass,,  hhaarruuss  ddiiaa  sseennddiirrii  yyaanngg  
mmeennggaammbbiill  kkaayyuu  ddaann  mmeennddiissaaiinn  mmuulloo--mmuulloo  iittuu..    
SSaayyaa  yyaakkiinn  jjuuggaa  iinnii  sseerriinngg  ddiittaannyyaakkaann  mmaammiikk,,  mmaassaallaahh  
wweettttuu  tteelluu  iittuu  sseennddiirrii  mmeennuurruutt  mmaammiikk  mmaakknnyyaannyyaa  aappaa??  
AAhh  iiyyaa,,  iittuu  bbeettuull,,  jjaaddii  mmeennggaappaa  ddiikkaattaakkaann  wweettttuu  tteelluu  jjaaddii  iittuu  
mmeemmaanngg  aaddaatt  yyaa..  YYaanngg  aaddaa  ddiidduunniiaa  iinnii,,  ssuuppaayyaa  ddiiaa  ppeennuuhh  dduunniiaa  
kkaarreennaa  aallllaahh  ttaaaallaa,,  tteerrddiirrii  ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurr,,  bbeerrtteelluurr,,  bbeerraannaakk  ddaann  
ttuummbbuuhh..  BBeerrtteelluurr  iinnii  sseeppeerrttii  bbuurruunngg,,  uunnggggaass,,  aattaauu  iikkaann--iikkaann  ddii  
llaauutt  jjuuggaa,,  bbeerraannaakk  sseeppeerrttii  mmaannuussiiaa,,  hheewwaann  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa  
yyaanngg  bbeerraannaakk..  TTuummbbuuhh  iinnii  sseeppeerrttii  ttaannaammaann  kkiittaa,,  kkaayyuu  mmiissaallnnyyaa  
ddii  gguunnuunngg,,  ddii  hhuuttaann  aaddaatt  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  KKeettiiggaa  uunnssuurr  iinnii  hhaarruuss  
ddiilleessttaarriikkaann,,  hhaarruuss  ddiijjaaggaa  oolleehh  aaddaatt,,  ddii  uuppaaccaarraakkaann  ddiiaa,,  ddiijjaaggaa  
ddiiaa  oolleehh  aaddaatt  iinnii  ssuuppaayyaa  ddiiaa  tteettaapp  tteerrjjaaggaa  kkeelleessttaarriiaannnnyyaa..  JJaannggaann  
kkaallaauu  mmeennggaammbbiill  iikkaann  ddii  llaauutt  ppaakkee  ppoottaassssiiuumm,,  ppaakkee  bboomm,,  
mmeemmaanngg  iittuu  hhaakknnyyaa  kkiittaa,,  uunnttuukk  kkiittaa  mmaannffaaaattkkaann  ddaarrii  ttuuhhaann,,  
tteettaappii  ddeennggaann  ccaarraa--ccaarraa  yyaanngg  hhaallaall,,  ccaarraa--ccaarraa  yyaanngg  sseeppaannttaassnnyyaa..  
JJaannggaann  kkaarreennaa  mmaauu  mmeennaanngg  sseennddiirrii,,  mmaauu  kkeeuunnttuunnggaann  sseennddiirrii  
tteettaappii  aakkaann  mmeerruussaakk..  NNaahh  bbeeggiittuu  jjuuggaa  kkaayyuu  yyaa,,  ttuummbbuuhh--
ttuummbbuuhhaann,,  kkiittaa  mmeennaanneemm  sseeppeerrttii  ppoohhoonn  kkeellaappaa,,  sseeppeerrttii  ppaaddii  
aappaallaahh  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  kkiittaa  aaddaattkkaann  ddiiaa  iittuu..  PPaaddaa  mmuussiimmnnyyaa  mmaarrii  
kkiittaa  aammbbiill  sseeccaarraa  aaddaatt,,  jjaannggaann  sseemmeennaa--mmeennaa,,  jjaannggaann  ddiiccuurrii,,  
mmiinniimmaall  hhaarruuss  ddiimmiinnttaa  kkaalluu  ttiiddaakk  aaddaa  uunnttuukk  bbeellii..  OOrraanngg  ppaassttii  
mmeemmbbeerriikkaann  kkiittaa  kkaallaauu  kkiittaa  bbuuttuuhh  bbeettuull..  TTeettaappii  kkaallaauu  ttuummbbuuhhaann  
sseeppeerrttii  hhuuttaann,,  hhuuttaann  iinnii  sseeppeerrttii  jjaannttuunngg  mmaannuussiiaa,,  ssuummbbeerr  
kkeehhiidduuppaann  ddaarrii  sseeggaallaa  mmaannuussiiaa  ddaann  mmaahhlluukk..  KKaarreennaa  hhuuttaann  iinnii  
mmeennggaanndduunngg  aaiirr,,  kkaallaauu  hhuujjaann  ttuurruunn  ppaassttii  ddiiaa  kkee  hhuuttaann,,  nnaahh  hhuuttaann  
iinnii  sseennddiirrii  mmeennyyeerraapp  sseehhiinnggggaa  aaddaa  mmaattaa  aaiirr..  NNaahh  aaddaa  jjuuggaa  
ppeennjjaaggaaaannnnyyaa  ddii  ssaannaa,,  aaddaa  jjuuggaa  aappaa  nnaammaannyyaa  ssaaaatt--ssaaaatt  
mmeennggoollaahh,,  mmeennyyuukkuurrii,,  bbaahhwwaa  iinnii  ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann  mmaarrii  kkiittaa  
aaddaattkkaann,,  kkiittaa  sseellaammaattkkaann  uunnttuukk  mmeennyyuukkuurrii  ppeemmbbeerriiaann  mmaattaa  aaiirr  
iittuu..  KKeemmuuddiiaann  sseeppeerrttii  mmaannuussiiaa,,  bbiinnaattaanngg  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  kkiittaa  

  
  
  
  
  
  
MMaakknnaa  ssiimmbboolliikk  lleettaakk  
MMaassjjiidd  KKuunnoo  
  
  
  
  
  
  
  
[[MMeettaapphhoorr;;  aattaapp  
mmaassjjiidd  kkuunnoo  ddaann  
mmaakkaamm]];;  sseebbaaggaaii  
ssiimmbbooll  aaddaatt  ddaann  
aaggaammaa  
  
  
  
[[SSttrraatteeggii  kkrreeaattiiffiittaass  
ssoossiiaall]];;  rreeiinntteerrpprreettaassii  
mmaakknnaa  wweettuu  tteelluu..  
  
  
  
  
  
[[KKoonnssttrruukkssii  cciittrraa  
ppoossiittiiff]]::  NNiillaaii--nniillaaii  
ddaallaamm  wweettttuu  tteelluu  
uunnttuukk  kkeesseeiimmbbaannggaann  
kkoossmmooss  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



444466  
  

  

  
  

11888800  
  
  
  
  

11888855  
  
  
  
  

11889900  
  
  
  
  

11889955  
  
  
  
  

11990000  
  
  
  
  

11990055  
  
  
  
  

11991100  
  
  
  
  

11991155  
  
  
  
  

11992200  
  
  
  
  

11992255  
  
  

mmaannuussiiaa  wwaajjiibb  ssaalliinngg  hhoorrmmaatt--mmeenngghhoorrmmaattii  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinn,,  yyaa  
mmeemmaanngg  ppeennddaappaatt  bbeerrbbeeddaa,,  aappaallaaggii  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  iinnii  mmaakkiinn  
ppiinnttaarr  oorraannggnnyyaa,,  mmaakkiinn    iinntteelleekkttuuaall  yyaa,,  jjaaddii  bbaannyyaakk  mmeemmaanngg  
ppeennddaappaatt  iittuu  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinn  mmeemmaanngg  bbeerrbbeeddaa,,  tteettaappii  jjaannggaann  
ssaammaappii  ppeerrbbeeddaaaann  iinnii  mmeennjjaaddiikkaann  ssuuaattuu  ppeerrppeeccaahhaann..  DDeemmiikkiiaann  
jjuuggaa  hheewwaann,,  kkaarreennaa  ddiiaa  bbeerrnnyyaawwaa  sseeppeerrttii  kkiittaa,,  jjaannggaann  sseeeennaakknnyyaa  
mmaannggaammbbiill  bbaabbii,,  rruussaa  ddii  hhuuttaann  ddeennggaann  ccaarraa  mmeenneemmbbaakk  aattaauu  
sseemmaauu  gguuee,,  kkaallaauu  kkiittaa  bbuuttuuhhkkaann  uunnttuukk  mmaakkaann  mmiissaallnnyyaa  ppaakkeellaahh  
sseeccaarraa  aaddaatt,,  ddiijjeerraatt  mmiissaallnnyyaa..  JJaaddii  kkeettiiggaa  uunnssuurr  iinnii  yyaa,,  ttiiooqq,,  
mmeenntteellooqq,,  ddaann  bbeerraannaakk  yyaa..  IIttuu  aaddaa  aaddaattnnyyaa,,  ddiiaaddaattkkaann  iittuu..  
DDiijjaaggaa  bbeettuull  oolleehh  aaddaatt,,  aaddaa  yyaanngg  kkiittaa  sseellaammaattkkaann,,  aaddaa  yyaanngg  kkiittaa  
ssaakkrraallkkaann,,  yyaanngg  ttiiddaakk  bboolleehh  sseemmbbaarraannggaann  yyaanngg  kkiittaa  sseebbuutt  
ppeemmaalliiqq  iittuu..  KKaallaauu  iittuu  rruussaakk,,  ppuunnaahh  sseemmuuaa  iinnii,,  aakkaann  aappaa  jjaaddiinnyyaa  
dduunniiaa  iinnii  kkeeddeeppaann,,  iittuu  llaahh  aaddaatt  sseehhiinnggggaa  ddiisseebbuutt  wweettttuu  tteelluu..  
aa……TTeelluu  yyaanngg  llaaiinn  aaddaallaahh  iittuu  ttaaddii,,  aaddaa  ppeemmuussuunnggaann,,  ppiimmppiinnaann  
aaddaatt,,  aaddaa  kkiiaayyii  ppiimmppiinnaann  aaggaammaa,,  aaddaa  ppeemmaannggkkuu  ppiimmppiinnaann  
sseeppeerrttii  kkeettiiggaa  uunnssuurree  iittuu  ttaaddii..  PPeenngguulluu,,  ppeemmeerreennttaahh,,  ddaann  
ppeemmaannggkkuu..  DDiiaa  hhaarruuss  ssaalliinngg  jjaalliinn  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinn..  KKaallaauu  ddiissiinnii  
iittuu,,  kkeeppaallaa  ddeessaa  iittuu  aaddaallaahh  ppiimmppiinnaann  aaddaatt  ddii  ddeessaannyyaa  mmaassiinngg--
mmaassiinngg,,  oolleehh  kkaarreennaa  iittuu  ddiisseebbuutt  ppeemmuussuunnggaann,,  wwaajjiibb  kkiittaa  uussuunngg  
ddii  dduunniiaa..  MMaakkaannyyaa  ddaarrii  dduulluu  kkaallaauu  ppeemmuussuunnggaann  iinnii  aattaass  ddaassaarr  
ppeemmiilliihhaann  llaannggssuunngg  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt..  TTiiddaakk  aaddaa  iissttiillaahhnnyyaa,,  
ccaammaatt  wwaakkttuu  iittuu,,  kkaallaauu  bbeerrbbuuaatt  kkeessaallaahhaann,,  kkiittaa  bbiissaa  bbeerroonnttaakk  
wwaakkttuu  iittuu,,  iinnii  hhaakk  ssaayyaa  kkaarreennaa  ddiiaa  jjuuggaa  ttookkoohh  aaddaatt  kkaammii  ddiissiinnii..  
KKiittaa  aannggkkaatt  mmeesskkiippuunn  ttiiddaakk  bbeeggiittuu  ppiinnttaarr  ddaallaamm  ppeennggeelloollaaaann  
ppeemmeerriinnttaahhaann,,  ttaappii  ddii  aaddaatt  kkaammii  aakkuuii,,  mmaakkaannyyaa  ddiissiinnii  ggaarriiss  
kkeettuurruunnaann  mmaassiihh  aaddaa  iittuu..  BBaannyyaakk  jjuuggaa  yyaanngg  llaaiinn,,  ttiiggaa  ttiiggaa  ttiiggaa  
iittuu,,  tteettaappii  bbuukkaann  aaggaammaa..  IInniillaahh  ppeemmaahhaammaann  yyaanngg  sseellaalluu  kkiittaa  
lleessttaarriikkaann,,  sseellaalluu  kkiittaa  jjaaggaa  kkeebbeerraaddaaaannyyaa  tteettaappii  bbuukkaann  aaggaammaa,,  
iittuu  ssaajjaa..  TToohh  jjuuggaa  aappaabbiillaa  kkiittaa  bbaagguuss  ccaarraa  kkiittaa  mmeemmeelliihhaarraa,,  
aannttaarraa  kkiittaa  ddeennggaann  kkiittaa,,  aannttaarraa  kkiittaa  ddeennggaann  mmaahhlluukk,,  ttuummbbuuhh--
ttuummbbuuhhaann  cciippttaaaann  mmaahhaa  kkuuaassaa  iinnii  iittuu  jjuuggaa  mmeennjjaaddii  ttooppaannggaann  
bbaaggii  kkiittaa  uunnttuukk  mmeennuujjuu  aakkhhiirraatt  yyaanngg  bbaagguuss..  IIttuu  llaahh  dduulluu  uunnttuukk  
ppeennggeerrttiiaann  aaddaatt  wweettuu  tteelluu  iittuu..    
KKaallaauu  ssaayyaa  ttaannggkkaapp  lleebbiihh  kkeeppaaddaa  aajjaarraann  kkeebbaattiinnaann  eennggggeehh??  
  AA……iittuu  aannaalliissaa  aannaannddaa  sseennddiirrii,,  ttaappii  iittuu  bbeettuull,,  bbeettuull..  JJaaddii  aaddaa  
ppeeppaattaahh  ppiinnjjaa--ppiinnjjaaiitt  lleennggee  tteeppeettee  lleennggee  tteennddaaiitt,,  ppiinnjjaa--ppiinnjjaaiitt   
kkeedduuaa  bbaagguuss  tteeppeettee  bbaagguuss  tteennddaaiitt..  aa……ccoobbaa  ccaammkkaann  iittuu..  IInnii  llaahh  
kkeebbaattiinnaannnnyyaa  iittuu  yyaa..  BBeettaappaappuunn  nniiaatt  kkiittaa  kkeeppaaddaa  ttuuhhaann  yyaa,,  
tteettaappaaii  aammaall  ssaayyaa  kkuurraanngg,,  iibbaaddaahh  ssaayyaa  kkuurraanngg,,  hhaattii  ssaayyaa  kkee  
aannaannddaa  iinnii  iittuu  jjuuggaa  kkeeppaaddaa  ttuuhhaann,,  nnaahh  kkiittaa  kkeemmbbaallii  kkeeppaaddaa  aahhllii  
yyaa,,  bbaahhwwaa  ttuuhhaann  iittuu  mmaahhaa  ttaauu..  KKeettiimmbbaanngg  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  iinnii--
iinnii  tteettaappii  ddiissaammppiinngg  iittuu  ppiikkiirraann  kkiittaa  mmaassiihh  bbeerrccaabbaanngg..  TTeettaappii  
jjaannggaann  ddiiddaallaammii  iinnii  yyaa,,  aarrttiinnyyaa  aappaa  yyaanngg  bbiissaa  aannaannddaa  ppeellaajjaarrii  
dduulluu,,  iittuu,,  uunnttuukk  aappaa  kkiittaa  aalliirrkkaann  kkaallaauu  ttiiddaakk  aaddaa  aalliirraann  ssuunnggaaii  
yyaanngg  bbeessaarr..  SSeeppeerrttii  ppiikkiihh,,  ttaassaawwuupp,,  aaddaa  ppeemmiillaahhaann  tteerrsseennddiirrii  
ssaayyaa  yyaakkiinn  aannaannddaa  ssuuddaahh  mmeennddaallaammii,,  lleebbiihh  ttaauu  iittuu..  TTeettaappii  iinniillaahh  
yyaanngg  tteerrjjaaddii,,  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii,,  kkiittaa  ddiikkaattaakkaann  mmuuaallllaapp  ppeerrlluu  
ddiiiissllaammkkaann,,  aappaannyyaa  yyaanngg  kkiittaa  iissllaammkkaann  llaaggii,,  ssaarriiaattnnyyaa  ssuuddaahh  
kkaammii  ttaauu,,  ssuuddaahh  kkaammii  llaakkssaannaakkaann,,  ccuummaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ccaarraannyyaa  
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kkiittaa  aaddaattkkaann,,  kkiittaa  ssaakkrraallkkaann..    
JJaaddii  sseebbeennaarrnnyyaa  mmeennuurruutt  mmaammiikk  ttiiddaakk  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  
eennggggeehh??  
TTiiddaakk  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann,,  jjuussttrruu  iittuu  ssaayyaa  kkaassiihh  ppooiinn  ttaaddii  bbaahhwwaa  
kkaammii  iittuu  ttiiddaakk  sseennaanngg  ddiikkaattaakkaann  mmuuaallllaapp  aattaauu  ddiiaajjaarrkkaann  sseeggaallaa  
mmaaccaamm..  MMaarrii  aarraahhkkaann  kkaammii,,  nnaaiikk  hhaajjii  ssaayyaa  mmaauu  kkookk,,  iittuu  yyaanngg  
ssaayyaa  hhaarraappkkaann,,  ttaappii  ssaayyaa  bbeelluumm  mmaammppuu  ddaann  ttiiddaakk  aaddaa  ppaannggggiillaann  
ddaarrii  mmaahhaa  kkuuaassaa..  AAppaa  yyaanngg  hhaarruuss  ssaayyaa  ppeerrbbuuaatt,,  bbaannyyaakk  yyaa  ddaarrii  
bbaayyaann  iinnii  sseennddiirrii  ttookkoohh  aaddaatt  iittuu  yyaanngg  ssuuddaahh  ppeerrggii  nnaaiikk  hhaajjii,,  
sseeppeerrttii  kkeeppaallaa  ddeessaa  LLoollooaann  mmiissaallnnyyaa,,  rraaddeenn  IIttrraawwaattii,,  ddii  ddeessaa  
aannyyaarr  iinnii  jjuuggaa  bbaannyyaakk  iittuu,,  aaddaa  bbeebbeerraappaa..  AAddaa  yyaanngg  ttaammbbaannggnnyyaa  
ssaammppaaii  bbeerraatteess--rraattuuss  ttaahhuunn,,  sseeppeerrttii  ssaayyaa  ppuunnyyaa  iippaarr  iittuu,,  ssaammppaaii  
ddiiaa  ddiiaammbbiill  oolleehh  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  yyaa,,  uummuurrnnyyaa  ddiippeennddeekkkkaann  
kkaattaakkaann  bbeeggiittuu  yyaa,,  iittuu  ttiiddaakk  aaddaa  nnaaiikk  hhaajjii  ssaammppaaii  sseekkaarraanngg..  
BBaannyyaakk  ttookkoohh  aaddaatt  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii,,  iittuu  sseemmuuaa  oorraanngg  bbeerraaddaatt  
sseemmuuaa..  TTaappii  aaddaa  jjuuggaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  sseeppeerrttii  bboonnuuss,,  sseeppeerrttii  
NNWW,,  aaddaa  ddiissiinnii,,  ssaayyaa  ppuunnyyaa  iippaarr  jjuuggaa  iittuu,,  aammaaqq  nnaanniikk  nnaammyyaa,,  
kkaarreennaa  ddiiaa  ddeekkaatt  ddeennggaann  ttuuaann  gguurruu,,  jjuuggaa  kkiittaa  yyaakkiinn  kkaarreennaa  aaddaa  
ppaannggggiillaann  kkeessaannaa..  BBeettaappaappuunn  mmaammppuunnyyaa  kkaallaauu  ttiiddaakk  aaddaa  
ppaannggggiillaann  ttiiddaakk  mmuunnggkkiinn  tteerrjjaaddii,,  nnaahh  bbeeggiittuullaahh  kkaallaauu  mmeennuurruutt  
ssaayyaa..  KKaallaauu  ssaayyaa  iinnii  iinnggiinn  sseekkaallii  ppeerrggii  kkeessaannaa  iittuu,,  ttaappii  mmeennggaappaa  
jjuussttrruu  lleewwaatt  ((ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))..  TTaappii  ssaayyaa  ssuuddaahh  nniiaattkkaann  bbeeggiittuu  
ssaajjaallaahh..  OOkkee  kkaallaauu  ddaarrii  sseeggii  kkeemmaammppuuaann,,  mmaakkaann  mmiinnuumm,,  
ttiiddaakkllaahh  ssaammppaaii  kkiittaa  mmeennjjuuaall  ee……kkaallaauu  kkiittaa  kkee  mmeekkkkaahh  iinnii  
jjaannggaann  ssaammppee  aaddaa  ffaakkttoorr  kkiittaa  iinnii  aappaa,,  mmeennjjuuaall  ssaawwaahh,,  mmeennjjuuaall  
ssaappii  yyaanngg  iittuu  kkeebbuuttuuhhaann  kkeelluuaarrggaa..  TTeerrllaalluu  mmeemmaakkssaakkaann  ddiirrii,,  
ttaappii  ccoobbaa  nnaannttii  dduulluu,,  ttuunngggguu  ppaannggggiillaann  yyaanngg  aasslliinnyyaa……..KKaallaauu  ddii  
LLoollooaann  ttookkoohh  aaddaatt  iittuu  dduuaa  oorraanngg  yyaa,,  aajjii  ssaannii  nnaammaannyyaa  aammaakk  
nniinnggrraatt  nnaammaannyyaa  kkaallaauu  dduulluu  mmaassiihh  mmuuddaannyyaa,,  yyaanngg  kkeedduuaa  
mmaannttaann  kkeeppaallaa  ddeessaannyyaa  iittrraawwaattii  aallbbaayyaannii,,  sseekkaarraanngg  hhaajjii  aammiirr  
nnaammaannyyaa..  MMaassiihh  aakkttiiff  ddii  aaggaammaa,,  ddaann  mmaassiihh  aakkttiiff  jjuuggaa  ddaallaamm  
ppeemmeelliihhaarraaaann  aaddaa  wweettttuu  tteelluu  iinnii..  MMeennuurruutt  ddiiaa  sseennddiirrii  ttiiddaakk  aaddaa  
ppeemmiissaahh,,  kkaallaauu  iittuu  ssuuddaahh  bbeerrssaattuu  iittuu  ssuuddaahh  ssaammaa--ssaammaa  llaahhiirr  ddaann  
bbaattiinn  iittuu..  KKaattaakkaann  ssaajjaa  kkaallaauu  aaddaatt  iinnii  kkiittaa  mmeemmppeerrbbaaiikkii  
llaahhiirriiyyaahh,,  nnaahh  kkaallaauu  aaggaammaa  iinnii  bbaattiinniiyyaahh  kkiittaa  yyaanngg  mmeennuujjuu  kkee  
aallaamm  kkhhaalliikk  aattaauu  aallaamm  bbaakkaa  iittuu..  TTeettaappii  kkeeyyaakkiinnaann  iinnii  yyaanngg  
bbeettuull--bbeettuull  ddoommiinnaann  iittuu……  
TTaappii  mmeemmaanngg  dduulluu,,  ddaarrii  iinnffoorrmmaassiinnyyaa,,  mmeemmaanngg  ppeerrnnaahh  
ddiillaarraanngg  jjuuggaa  eennggggeehh  wweettttuu  tteelluu  iinnii??  
MMeemmaanngg  kkeejjaaddiiaannnnyyaa  sseetteellaahh  SSuuhhaarrttoo  iinnii,,  ppeerrnnaahh  jjuuggaa  kkaarreennaa  
mmiilliitteerr..  MMaakkaannyyaa  bbeebbeerraappaa,,  hhaall  kkeeyyaakkiinnaann  wweettuu  tteelluu  iittuu  
tteerrbbaakkaarr..  DDiibbaakkaarr  oolleehh  mmiilliitteerr..    
TTaahhuunn  bbeerraappaa  kkiirraa--kkiirraa  iittuu  mmiikk??  
YYaa  sseekkiittaarr  ttaahhuunn  ((ssaammbbiill  mmeennggiinnggaatt--iinnggaatt))……..6655  ggeennccaattaann,,  
aa……sseekkiittaarr  ttaahhuunn  6677,,  6688  mmnnuunnggkkiinn  aannaannddaa  bbeelluumm  llaahhiirr..  PPaasskkaa  
ppeemmbbeerroonnttaakkaann  GG  3300  SS  iittuu..  
AAttaass  llaattaarr  bbeellaakkaanngg  aappaa  iittuu  mmiikk  kkookk  bbiissaa  ddiillaarraanngg??  
BBeeggiinnii,,  kkaarreennaa  iittuu  sseeppeerrttii  iinnii,,  kkaarreennaa  ppiimmppiinnaann  kkiittaa,,  kkaarreennaa  
ppiimmppiinnaann  kkiittaa  ddiippeeggaanngg  oolleehh  mmiilliitteerr,,  kkeeppaaddaa  aaggaammaaiissnnyyaa..  
KKaarreennaa  kkaallaauu  kkiittaa  kkeeyyaakkiinnaann  dduunniiaawwiinnyyaa,,  yyaanngg  kkiittaa  ssaakkrraallkkaann  
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iinnii  ddiiaannggggaapp  iittuu,,  sseeppeerrttii  dduuaalliissmmee  ppeennggaakkuuaann  tteerrhhaaddaapp  ttuuhhaann  iinnii  
aappaa  nnaammaannyyaa,,  ssiirriikk..  TTeettaappii  kkaallaauu  kkiittaa  ppuunnyyaa  kkeeyyaakkiinnaann  tteerrlleeppaass  
ddaarrii  ssiirriikk  kkaarreennaa  iittuu  ppeenniinnggggaallaann  ddaarrii  lleelluuhhuurr,,  lleelluuhhuurr  kkiittaa  iinnii  
jjuuggaa  aaddaa  bbaarruullaahh  kkiittaa  llaahhiirr  kkiittaa  iinnii,,  ddiissaammppiinngg  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  
SSaammppaaii  mmaassjjiidd  sseennddiirrii  ddiibbaakkaarr  iittuu,,  mmaassjjiidd  kkuunnoo  ddii  aannyyaarr  iittuu,,  
yyaanngg  sseekkaarraanngg  mmaassjjiidd  jjaammiiqq  ddii  aannyyaarr  iittuu,,  ccoobbaa  TTaannyyaa  iittuu..  IIttuu  
tteerrjjaaddii  ttaahhuunn  6677  iittuu..    
OO  iittuu  bbeekkaass  mmaassjjiidd  kkuunnoo  eennggggeehh??  
BBeekkaass  mmaassjjiidd  kkuunnoo  ppeemmbbaannttuunnyyaa  bbaayyaann  iinnii,,ddii  aannyyaarr  iittuu  dduulluu  
ddiibbaakkaarr  oolleehh  kkoorraammiill  iissttiillaahhnnyyaa..  SSeehhiinnggggaa  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt,,  
mmaassyyaarraakkaatt  aaggaammaa  kkeettiikkaa  iittuu  mmaauu  bbeerrkkuuttiikk  aappaa..  KKaarreennaa  ppaaddaa  
wwaakkttuu  iittuu  aaddaattnnyyaa  llaahh  yyaanngg  mmaassiihh  kkuuaatt  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu  yyaanngg  
mmaassiihh  ttaakkuutt  ppaaddaa  mmiilliitteerr,,  ttaakkuutt  ppaaddaa  ppeemmeerriinnttaahh,,  mmaassiihh  ttaakkuutt  
uunnttuukk  bbeerroonnttaakk  iinnii  ddaann  iittuu..  IIttuu  mmaassiihh  mmaassbbaaggiikk  iittuu  ccaammaattnnyyaa,,  
ssaayyaa  iinnggaatt  bbeettuull  ttaappii  ttaannggggaallnnyyaa  ssaayyaa  lluuppaa  yyaa,,  CCuummaa  ttaahhuunnnnyyaa  
ttaahhuunn  6677  iittuu,,  ssaayyaa  wwaakkttuu  iittuu  aaddaa  rraappaatt  ddii  kkeeccaammaattaann,,  ttaauu--ttaauu  aaddaa  
bbeerriittaa  bbaahhwwaa  mmaassjjiidd  aannyyaarr  ddiibbaakkaarr  iinnii..  AAddaa  jjuuggaa  mmaakkaamm  ssaattuu  
ddiibbaakkaarr  oolleehh  kkoorraammiill..  TTaappii  ssiiaappaa  yyaanngg  mmeennyyuurruuhh  kkiittaa  eennggggaakk  
ttaahhuu,,  aappaa  iinniissiiaattiiff  sseennddiirrii..  TTaappii  jjeellaass  kkaallaauu  kkiittaa  mmeennggaakkuuii  iittuu,,  
ddiikkaattaakkaann  wweettttuu  tteelluu  iinnii  bbuukkaann  aappaa,,  bbuukkaann  iissllaamm..  IIttuullaahh  
ppeennddaappaatt  mmeerreekkaa..  JJuussttrruu  ppeemmbbiinnaaaannnnyyaa  ttiiddaakk  aaddaa,,  mmaarraahhnnyyaa  
yyaanngg  lleebbiihh  ttiinnggggii..  PPaaddaa  ssaaaatt  iittuu  bbeelluumm  aaddaa  ppeemmbbiinnaaaann  tteettnnaanngg  
aaggaammaa  ddiissiinnii,,  eennddaakk  aaddaa..  AAppaa  ssaajjaa  kkeemmaammppuuaannnnyyaa  mmaassyyaarraakkaatt  
aaddaatt  mmaassyyaarraakkaatt  aaggaammaa  iinnii,,  iittuu  yyaanngg  kkiittaa  kkeerrjjaakkaann..  TTiiddaakk  aaddaa  
sseeppeerrttiinnyyaa  gguurruu  aaggaammaa,,  sseeppeerrttii  sseekkaarraanngg  iinnii  kkaann,,  ttiiaapp  sseekkoollaahh  
ddaassaarr,,  ttiiaapp  ppoonnddookk  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  bbeelluumm  aaddaa  ssuuddaahh..  CCuummaa  
aaddaannyyaa  mmaassjjiidd,,  kkaallaauu  mmaassjjiidd  kkaann  ppuunnyyaannyyaa  oorraanngg  iissllaamm,,  kkiiaayyii  
jjuuggaa  ppuunnyyaannyyaa  oorraanngg  iissllaamm,,  CCuummaa  iittuu  aajjaa  kkiittaa  bbeerrpprriinnssiipp  ppaaddaa  
wwaakkttuu  iittuu..  KKaallaauu  oorraanngg  bbaallii  kkaann  ttiiddaakk  mmuunnggkkiinn  ddiiaa  sseebbuutt  mmaassjjiidd..  
OOrraanngg  KKrriisstteenn  jjuuggaa  ttiiddaakk  mmuunnggkkiinn  ddiisseebbuutt  mmaassjjiidd..  IIttuu  kkaammii  
yyaakkiinn  bbaahhwwaa  mmaassjjiidd  iinnii  aaddaallaahh  mmiilliikknnyyaa  oorraanngg  iissllaamm..  KKaammii  iinnii  
jjuuggaa  ppeennggaannuuttnnyyaa,,  mmeemmaakkmmuurrkkaann  mmaassjjiidd  iittuu  jjuuggaa  oorraanngg  iissllaamm,,  
ttaappii  ddeennggaann  ccaarraa  sseennddiirrii  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu,,  kkaarreennaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu  
ppeemmbbiinnaaaannnnyyaa  ttiiddaakk  aaddaa  ttiiddaakk  sseeppeerrttii  sseekkaarraanngg..  NNaahh  iittuu  
cceerriittaannyyaa  ssuuppaayyaa  aannaannddaa  ttaauu,,  iittuu  tteerrjjaaddii  ppaasskkaa  ppeemmbbeerroonnttaakkaann  
PPKKII  iittuu..  GG  3300  SS  PPKKII  iittuu..    
BBaaggaaiimmaannaa  ddaarrii  sseeggii  mmoobbiilliissaassii  ssoocciiaall  mmaassyyaarraakkaatt  kkeettiikkaa  
iittuu,,  mmeemmaanngg  ddiitteekkaann  aattaauu  bbaaggaaiimmaannaa??  
YYaa  sseeppeerrttiinnyyaa  aaddaa  jjuuggaa  tteekkaannaann--tteekkaannaann  sseebbaaggaaii  iimmbbaassnnyyaa  yyaa,,  
ttaappii  yyaa  kkiittaa  dduukkuunngg  kkaallaauu  iittuu  aarraahhnnyyaa  kkee  bbaaiikk  yyaa,,  kkeeppaaddaa  aaggaammaa  
ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa  kkiittaa  dduukkuunngg  sseeppeennuuhhnnyyaa..  MMaakkaannyyaa  mmaassjjiidd  ssaajjaa  
ddii  bbaayyaann  iinnii,,  yyaanngg  mmeemmeennuuhhii  ssaarraatt  iittuu  yyaa,,  aannddiill  ssaayyaa  tteerrllaalluu  
bbaannyyaakk..  BBaannyyaakk,,  ddaarrii  kkaayyuunnyyaa  ddaarrii  llaahhaannnnyyaa  yyaa,,  iittuu  TTaannyyaa  ssaajjaa  
ddii  kkeeccaammaattaann  ssaayyaa  kkiirraa  sseemmuuaa  oorraanngg  ttaauu..    PPaaddaa  wwaakkttuu  iittuu  ssaayyaa  
mmeennjjaabbaatt  sseebbaaggaaii  kkeeppaallaa  ddeessaa,,  kkaarreennaa  kkeeppaallaa  ddeessaa  dduulluu  ssuuddaahh  
tteerrllaalluu  ttuuaa,,  ssaayyaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu  sseebbaaggaaii  jjuurruu  ttuulliiss  ddiiaannggaakkaatt  
llaannggssuunngg  mmeennjjaaddii  ppiimmppiinnaann  ddii  ddeessaa  iittuu  sseennddiirrii..  EEnnddaakk  aaddaa  aappaa  
nnaammaannyyaa  iittuu  ppeerrggoollaakkaann,,  mmaassyyaarraakkaatt  mmeenndduukkuunngg  sseemmuuaa,,  mmaarrii  
ssiillaahhkkaann..  BBeerrtteerriimmaa  kkaassiihh  mmaallaahhaann  ssaammppaaii  hhaarrii  iinnii,,  aannaakk  ccuuccuu  
kkiittaa  ttiiaapp  rruummaahh  iinnii  aaddaa  ppeennggaajjiiaann  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  TTaappii  yyaanngg  
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bbeennaarr,,  jjaannggaann  mmeennddoowwnnkkaann  aaggaammaa  ttaappii  aaddaa  uunnssuurr  ppoolliittiikknnyyaa,,  iinnii  
yyaanngg  ssaammaa  sseekkaallii  kkiittaa  hhiinnddaarrii  iinnii..  KKaallaauu  aaggaammaa  bbaaggaaiimmaannaa  
aaggaammaa  yyaanngg  sseebbeennaarrnnyyaa  sseessuuaaii  ddeennggaann  AAllqquurraann  ddaann  hhaaddiiss,,  mmaarrii  
kkiittaa  llaakkssaannaakkaann,,  kkiittaa  aakkuuii  mmeemmaanngg  ddaarrii  aawwaall  kkiittaa  mmeenneerriimmaa  
aaggaammaa  iinnii..    
KKaallaauu  mmaassyyaarraakkaatt  uummuumm  ddiissiinnii  bbaaggaaiimmaannaa  mmaammiikk??  
YYaa  ssaammaa  aajjaa,,  kkiittaa  mmeenndduukkuunngg,,  ttaappii  kkaallaauu  yyaanngg  ttuuaa--ttuuaa  iinnii  
yyaa……..bbiiaarr  ccuuccuu  ssaayyaa  aajjaa  yyaanngg  mmeellaakkssaannaakkaann..  KKiittaa  jjuuggaa  mmaauu  
mmeerruubbaahh  iittuu  kkaann  ssuulliitt,,  ttiiddaakk  aaddaa  llaarraannggaann  ddaarrii  mmaassyyaakkaatt,,  
ssiillaahhkkaann,,  sseemmuuaa  aannaakk  ddiissiinnii,,  ddeennddee  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa  sseemmuuaa  nnggaajjii  
kkookk..  MMaallaahh  ddaappaatt  jjuuaarraa  sseebbaaggaaii  iinnii,,  iinnii  aappaa  aannaakk  ssaayyaa  mmaallaahh  
ttaammaattaann  ppaannccoorr,,  yyaanngg  ddii  PPDDAAMM  jjuuggaa  ggiittuu..  CCuummaa  nnggaajjii  kkaallaauu,,  
sseekkeeddaarr  bbaaccaa  kkhhoottbbaahh  ppaaddaa  wwaakkttuu  jjuummaattaann  eennggggaakk  uussaahh  llaahh  kkiittaa  
ccaarrii  oorraanngg  lluuaarr..  NNaahh  iinniillaahh,,  kkaarreennaa  bbeerrssuukkuurrnnyyaa  kkiittaa..  KKaallaauu  dduulluu  
sseeppeerrttii  iinnii,,  ddeennggaann  ffaakkttoorr  aaddaannyyaa  mmoonnuummeenn  yyaanngg  aaddaa  iinnii,,  
mmuunnggkkiinn  sseemmuuaa  uussttaadd  ddiissiinnii,,  tteerruuss  tteerraanngg  aajjaa..  JJaaddii  uunnssuurrnnyyaa  
kkeekkiiaayyiiaannnnyyaa..  CCuummaa  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  aaddaattnnyyaa  mmaassiihh  
ddiippeerrttaahhaannkkaann  kkaarreennaa  mmaassjjiidd  iinnii  ttiiddaakk  bbiissaa  kkiittaa  ppaakkee  uunnttuukk  
uummuumm  kkaarreennaa  ffaakkttoorr  kkeekkuurraannggaann  ddaarriippaaddaa  mmaassjjiidd  iittuu  sseennddiirrii,,  
sseeppeerrttii  llaannttaaeennyyaa  mmaassiihh  kkiittaa  bbiiaassaakkaann  kkaann,,  ttiiddaakk  ppaakkee  sseemmeenn,,  
kkeemmuuddiiaann  kkaallaauu  uudduukk  iittuu  ssaattuu  ttuunnggkkuu  kkaann  ttiiddaakk  mmuunnggkkiinn  kkaallaauu  
uunnttuukk  sseemmuuaa..  PPeerrnnaahh  jjuuggaa  ppaaddaa  ttaahhuunn  6677  iittuu  kkiittaa  ccoobbaa,,  tteettaappii  
kkaarreennaa  ffaakkttoorr  iinnii,,  sseehhiinnggggaa  ssaayyaa  ppuunnyyaa  ggaaggaassaann  mmaarrii  kkiittaa  
bbaanngguunn  yyaanngg  llaaiinn..  sseehhiinnggggaa  ddii  aannccaakk  ssaayyaa  bbaanngguunn,,  ddii  aannccaakk  iinnii,,  
kkaarraannggbbaajjoo..    SSeekkaarraanngg  ddiiaa  kkeeaaddaaaannnnyyaa  bbeeggiinnii  kkaarreennaa  ssuuddaahh  
tteerrbbaaggii  ddeessaannyyaa..  TTeerrmmaassuukk  ddeessaa  kkaarraannggbbaajjoo  ttiiddaakk  ddiippeerrhhaattiikkaann..  
NNaahh  kkaallaauu  ddii  ddeessaa  bbaayyaann  iinnii  kkiittaa,,  kkeerrjjaassaammaa  ddeennggaann  yyaanngg  ddaarrii  
aappaa……yyaanngg  ddaarrii  KKeeddiirrii  iittuu,,  ssiiaappaa  nnaammaannyyaa……ttuuaann  gguurruu  ssaaffwwaann..  
IInnii  ssuuddaahh  kkiittaa  uussuullkkaann  kkee  ttuuaann  gguurruu  hhaajjii  ssaaffwwaann  ttaappii  cceeppaatt--cceeppaatt  
ppeemmiilliihhaann  kkeeppaallaa  ddeessaa,,  jjaaddii  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  ddiittaanngggguuhhkkaann,,  ttaappii  
tteerruuss  tteerraanngg  ssaajjaa  iiddee  aawwaallnnyyaa,,  mmaatteerriiaallnnyyaa,,  llaahhaannnnyyaa,,  tteerrllaalluu  
bbaannyyaakk  mmaammiikk  yyaanngg  ppuunnyyaa  aannddiill,,  uunnttuukk  ttiiddaakk  mmeenngggguunnaakkaann  
mmaassjjiidd  yyaanngg  bbeettuull--bbeettuull  bbeerrsseejjaarraahh  iinnii..  KKaallaauu  yyaanngg  bbeerrsseejjaarraahh  
iinnii  kkiittaa  rreennoovvaassii  kkaassiiaann  jjuuggaa  nnaannttii  ttiiddaakk  aannuu,,  ttiiddaakk  oorroossiinniill..  IInnii  
mmaakkaannyyaa  mmaarriillaahh  aaddaattnnyyaa  jjaallaann  aaggaammaannyyaa  jjaallaann..  IIttuullaahh  mmaakkssuudd  
kkiittaa,,  kkaarreennaa  sseekkaarraanngg  iinnii  kkaann  ssuuddaahh  ssaaaattnnyyaa  yyaa,,  ddaarrii  ppaarriiwwiissaattaa  
sseeggaallaa  mmaaccaamm,,  mmeennggggaallii  sseejjaarraahh  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  jjaaddii  kkaallaauu  
ttiiddaakk  aaddaa  iinnii  kkaann  nnggaawwaanngg  kkiittaa  mmeennccaarrii  hhaall--hhaall  yyaanngg  aaddaa  
kkeebbeennaarraannnnyyaa  iittuu..    
SSaammppaaii  sseekkaarraanngg  mmaallaahh  iissttiillaahh  wwaakkttuu  tteelluu  iittuu  mmaassiihh  
bbeerrllaakkuu  eennggggeehh??  
MMaassiihh,,  mmaassiihh,,  CCuummaa  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  aaddaa  bbeebbeerraappaa  yyaanngg  ssaayyaa  
ssaannggkkaall  ddaarrii  ppeenneelliittiiaann--ppeenneelliittiiaann  bbaaiikk  ddaarrii  lluuaarr  mmaauuppuunn  ddaallaamm  
nneeggeerrii..  IIttuu  yyaanngg  ddiiddaallaammii,,  jjaannggaann  mmeennddaallaammii  kkaallaauu  kkaattaa  oorraanngg  
kkiittaa  iinnii  sseemmbbaahhyyaanngg  ttiiggaa  kkaallii,,  ssiiaappaa  yyaanngg  mmeemmbbeerrii  kkoonnsseepp..  
HHaannyyaa  ttiiggaa  kkaallii,,  aappaa,,  aappaa  iittuu,,  oo……iittuu  ttiiddaakk  bbeennaarr  ssaammaa  sseekkaallii..  
BBuukkaann  iissllaamm  nnaammaannyyaa,,  ssaayyaa  tteerruuss  tteerraanngg  bbeeggiittuu..  OOrraanngg  iissllaamm  
sseennddiirrii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ddiiaa  bbiissaa  kkaaddaakk  ssaayyaa  bbiillaanngg  bbeeggiittuu  yyaa..  
TTaappii  kkaallaauu  ttiiggaa  kkaallii  mmeennuunnaaiikkaann  iibbaaddaahh  sshhaallaattnnyyaa,,  iittuu  ttiiddaakk  
bbeennaarr  ssaammaa  sseekkaallii..  WWaakkttuu  iinnii  sseebbeennaarrnnyyaa  bbaahhaassaa  jjaawwaa  yyaa,,  mmeettttuu,,  
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mmeettttuu  ddaarrii  ttiiggaa  sseeppeerrttii  yyaanngg  ssaayyaa  kkaattaakkaann  sseeppeerrttii  ttaaddii  iittuu..  MMeettttuu  
iinniillaahh  mmeennjjaaddii  aaddaatt,,  tteettaappii  kkaarreennaa  ddoommiinnaann  aaddaatt  dduulluu  yyaanngg  lleebbiihh  
kkuuaatt  kkeettiikkaa  iittuu  sseebbeelluumm  aaddaannyyaa  ppeemmbbiinnaaaann  sseeppeerrttii  sseekkaarraanngg  iinnii  
iittuullaahh  yyaanngg  ppooppuulleerr,,  iittuullaahh  yyaanngg  mmeennjjaaddii  bbaahhaannnnyyaa  DDPPDDff  
IImmppeerraa,,  oorraanngg  bbeellaannddaa  iinnii  yyaanngg  ttiiddaakk  mmaauu  mmeelliihhaatt  iissllaamm  iinnii  
bbeerrssaattuu..  PPaaddaa  zzaammaann  bbeellaannddaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu..  
IIttuu  jjuuggaa  bbeerrllaakkuu  tteerrhhaaddaapp  ppeerrllaakkuuaann  mmaassyyaarraakkaatt  sseeccaarraa  
uummuumm  eennggggeehh  tteerrhhaaddaapp  ppeerrllaakkuukkaann  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  
mmeennggaannuutt  wweettttuu  tteelluu  iittuu  sseennddiirrii??  
YYaa,,  bbeettuull  iittuu,,  bbeettuull  iittuu  mmeemmaanngg  aaddaa  ppeennggaarruuhhnnyyaa,,  kkaarreennaa  iittuu  
kkeebbiiaassaaaann  yyaa..  KKaallaauu  aaddaatt  iinnii  kkaann  ttrraaddiissii,,  nnaahh  ttrraaddiissii  iinnii  yyaanngg  
ttiiddaakk  sseemmuuddaahh  mmeemmbbaalliikk  tteellaappaakk  ttaannggaann..  LLaammbbaatt  llaauunn  hhaarraappaann  
kkiittaa  sseebbaaggaaii  ppiimmppiinnaann  sseebbaaggaaii  tteerrttuuaa  ddii  ssiinnii  iinnii,,  mmaarrii  kkiittaa  ppeellaann--
ppeellaann  mmeemmbbeerriikkaann  aarraahhaann  aappaa  iittuu  aaggaammaa  yyaanngg  sseebbeennaarrnnyyaa,,  ddaann  
aappaa  iittuu  iissttiillaahh  iinnii  ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  bbeerrkkeellaannjjuuttaann..  YYaa  kkaallaauu  aaddaatt,,  
aaddaatt  ssuuddaahh,,  kkaallaauu  aaggaammaa,,  aaggaammaa,,  bbeeggiittuu..  KKaallaauu  yyaanngg  ssuuddaahh  
bbeerrkkeeppaallaa  bbaattuu,,  CCuummaa  iinnii  aattaaoonnggkkuu  ((CCuummaa  iinnii  yyaanngg  ssaayyaa  bbiissaa)),,  
CCuummaa  iinnii  yyaanngg  ppaalliinngg  ttiinnggggii  mmeennuurruutt  ddiiaa,,  tteettaappii        ttiiddaakk  
ddiippaadduukkaann  ddeennggaann  bbaaggaaiimmaannaa  ccaarraannyyaa  ssaarreeaatt  ddaann  aaddaatt  yyaa..  AAddaatt  
iinnii  llaahh  wweettttuunnyyaa..  SSaarreeaatt  iinniillaahh  aaggaammaannyyaa,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkaann  
ttiiddaakk  bbiissaa  mmeennggeerrttiikkaann  iittuu,,  yyaanngg  mmaannaa  ssaayyaa  kkeerrjjaakkaann  aaddaatt,,  yyaanngg  
mmaannaa  ssaayyaa  kkeerrjjaakkaann  aaggaammaa  kkaann  ggiittuu..  IIttuu  kkaallaauu  yyaanngg  ttuuaa--ttuuaa,,  ttaappii  
kkaallaauu  sseekkaarraanngg  iinnii  aannaakk--aannaakk  kkiittaa,,  ccuuccuu  aallhhaammdduulliillaahh  ssuuddaahh  ttaauu..  
TTaappii  kkiittaa  aakkuuii  kkeetteerrbbeellaakkaannggaann  kkiittaa  kkaarreennaa  ffaakkttoorr  ppeemmbbiinnaaaann  
llaahh  ppaaddaa  wwaakkttuu  dduulluu..  PPaaddaa  bbiiddaanngg  aaggaammaa,,  ssoossiiaall,,  kkeemmuuddiiaann  
aaggaammaa  uunnttuukk  mmeennggaattuurr  sseemmuuaa  iinnii,,  mmaassyyaarraakkaattnnyyaa,,  ddiiaattuurrllaahh  
ddeennggaann  aaddaattnnyyaa  yyaanngg  ddiisseebbuutt  wweettttuu  iittuu  sseennddiirrii..  SSeessaammaa  mmaannuussiiaa  
sseessaammaa  aallaamm  sseekkiittaarr,,  sseessaammaa  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  yyaaiittuu  ttuuhhaann..    
IInnii  mmoohhoonn  mmaaaaff  mmiikk,,  kkaarreennaa  ssuuddaahh  tteerrllaannjjuurr  iissttiillaahh  wweettttuu  
tteelluu  ssaammaa  wwaakkttuu  lliimmaa  iittuu  bbeerreeddaarrllaahh  ddii  mmaassyyaarraakkaatt,,  
ppeemmaahhaammaann  mmaassyyaarraakkaatt  jjuuggaa  wwaattttuu  sseebbaaggaaii  wwaakkttuu  ttiiggaa,,  
bbaaggaaiimmaannaa  kkeemmuuddiiaann  ppeerrllaakkuuaann  mmaassyyaarraakkaatt  mmoohhoonn  mmaaaaff  
tteerrhhaaddaapp  ppeennggaannuutt  wweettttuu  tteelluu??  
SSeeppaannjjaanngg  sseekkaarraanngg  iinnii  ttiiddaakk  aaddaa  yyaa,,  bbaaiikk  ddaallaamm  ppeerrggaauullaann  
sseehhaarrii--hhaarrii,,  ppeemmbbiinnaaaann,,  ssiillaattuurraahhmmii  ttiiddaakk  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  iittuu..  
KKaallaauu  dduulluu  yyaa  mmeemmaanngg  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  sseeppeerrttii  aarroo……eennddeeqqkkuu  
kkaakkeenn  sseemmbbeelliihhaannnnyyaa  oorraanngg  wwaakkttuu  tteelluu  ((aahh  ssaayyaa  ttiiddaakk  mmaauu  
mmeemmaakkaannnnyyaa  kkaallaauu  iittuu  sseemmbbeelliihhaannnnyyaa  oorraanngg  wwaakkttuu  ttiiggaa))  kkaattaa  
oorraanngg  wwaakkttuu  lliimmaa..  KKiiaayyii  kkiittaa  kkaann  bbaaccaa  bbiissmmiillaahh  dduulluu,,  uudduukk  dduulluu  
bbaarruu  mmeennggaaddaakkaann  ppeemmoottoonnggaann..  SSeemmuuaa  ssaarraatt--ssaarraatt  uunnttuukk  
mmeenngghhaallaallkkaann  yyaanngg  ddiiggoorrookk  iittuu  ssuuddaahh  ddiillaakkssaannaakkaann..  CCuummaa  
iissttiillaahhnnyyaa  iittuu  ssaajjaa,,  kkaarreennaa  ttiiddaakk  ttaauu  mmeemmbbeeddaakkaann  aannaattaarraa  wwaakkttuu  
ddaann  wweettttuu  iittuu..  CCuummaa  iittuu,,  mmaallaahh  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  ppeerrkkaawwiinnaann  jjuuggaa  
bbeeggiittuu  aannttaarraa  kkaauumm  aaddaatt  ddaann  kkaauumm  aaggaammaaiiss,,  bbaaiikk  iittuu  llaakkii--
llaakkiinnyyaa  bbeerraaddaatt,,  ppeerreemmppuuaannnnyyaa  aaggaammaaiiss,,  ddiiaa  iittuu  jjuuggaa  ssaalliinngg  
bbaahhuu  mmeemmbbaahhuu..  MMaallaahh  mmiissaallnnyyaa  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  lleebbiihh  ppaasseehh  
aaggaammaannyyaa  ddiiaa  yyaanngg  mmeemmbbiimmbbiinngg  ssuuaammiinnyyaa,,  iittuu  jjuuggaa  ttiiddaakk  aappaa--
aappaa,,  ssiillaahhkkaann..  MMaarrii  kkiittaa  mmeellaakkssaannaakkaann  ssaammaa--ssaammaa,,  iinnii  mmeemmaanngg  
hhaakk  kkiittaa..  LLiiaatt  ssaajjaa  bbuukkaann  ssaayyaa  oommoonngg  bbaassaa  bbaassii  aattaauu  rreekkaayyaassaa,,  
bbaannyyaakk  ppeerrkkaawwiinnaann  aannttaarraa  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa  iinnii,,  yyaanngg  ttaaddii  ddiisseebbuutt  
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sseebbaaggaaii  wwaakkttuu  tteelluu  ddaann  wwaakkttuu  lliimmaa..  TTaappii  sseekkaarraanngg  ssuuddaahh  ttiiddaakk  
aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann..  SSeebbeennaarrnnyyaa  ttiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  nnaammaannyyaa  wwaakkttuu  tteelluu  
wwaakkttuu  lliimmaa  iittuu..  KKaallaauu  wwaakkttuunnyyaa  iinnii  kkaann  kkiittaa  ssuubbuuhh,,  lloohhoorr,,  aassaarr,,  
iissaa  ddaann  mmaaggrriibb,,  kkaallaauu  tteelluu  iinnii  ttiiddaakk  aaddaa,,  aappaakkaahh  mmaaggrriibb  ddiiaammbbiill,,  
aappaakkaahh  wwaakkttuu  lloohhoorrnnyyaa  ddiiaammbbiill,,  eennddaakk  aaddaa..  KKiittaa  llaakkssaannaakkaann  
yyaanngg  lliimmaa  iittuu  ssaajjaa..  TTeettaappii  kkaallaauu  wweettttuunnyyaa  kkiittaa  hhaarrggaaii  yyaanngg  ttiiggaa  
uunnssuurr  iittuu  ttaaddii,,  ppeemmeerriinnttaahh,,  aaggaammaa,,  ddaann  aaddaatt..  MMeenntteellooqq,,  mmeennttiiooqq,,  
ddaann  ttuummbbuuhh..  KKiittaa  lleessttaarriikkaann  iittuu,,  jjaannggaann  sseemmeennaa--mmeennaa  
mmeemmbbaabbaatt  hhuuttaann,,  mmeennggaammbbiill  iikkaann  ddiillaauutt  ddaann  sseebbaaggeennyyaa..  IIttuu  
aaddaatt  ssuuddaahh  mmeennggaattuurr  aappaa  nnaammaannyyaa  ssaannkkssii--ssaannkkssiinnyyaa..  SSuuddaahh  aaddaa  
aawwiikk--aawwiikknnyyaa  iittuu  sseemmuuaa..    
BBeerraarrttii  sseekkaarraanngg  ssuuddaahh  ttiiddaakk  aaddaa  mmaassaallaahh  yyaa  mmiikk??  
SSaayyaa  rraassaa  ssuuddaahh  ttiiddaakk  aaddaa  mmaassaallaahh,,  oorraanngg  bbaayyaann  sseennddiirrii  mmaallaahh  
ssuuddaahh  aaddaa  yyaanngg  ppeerrggii  hhaajjii,,  ssuuddaahh  bbiissaa  mmeemmbbaaccaa  kkhhoottbbaahh  uuttuukk  
jjuummaattaann  uunnttuukk  iidduull  ffiittrrii  ddaann  sseebbaaggeennyyaa..    
MMoohhoonn  mmaaaaff,,  tteerrmmaassuukk  mmaammiikk  jjuuggaa  mmeerraassaakkaann  hhaall  iittuu  
dduulluu??  
KKaallaauu  dduulluu  mmeemmaanngg  ssaayyaa  rraassaakkaann  jjuuggaa,,  ssaayyaa  rraassaakkaann,,  kkaarreennaa  
mmeemmaanngg  ssaayyaa  iinnii  kkaann  oorraanngg  ttuuaa  yyaa..  DDaarrii  aawwaall  bbaaggaaiimmaannaa  
tteennttaanngg  kkeekkuucciillaann  ddiirrii  sseennddiirrii  ppaaddaa  ssaaaatt  iittuu,,  ppaaddaa  ppaasskkaa  
ppeemmbbeerroonnttaakkaann  kkiittaa  rraassaakkaann..  TTaappii  iittuu  yyaa,,  ssaayyaa  ssaanngggguupp  
mmeennggaaddaakkaann  mmaatteerriiaall--mmaatteerriiaall,,  kkaallaauu  iibbaaddaahh  yyaanngg  kkuurraanngg  ssaayyaa  
ttaammbbaahhkkaann  ddeennggaann  aammaall  ssaayyaa,,  iittuu  tteerrmmaassuukk  aaddaa  ddaallaamm  aaggaammaa  
iittuu..  MMuuddaahh--mmuuddaahhaann  iinnii  jjuuggaa  ddiiccaattaatt  oolleehh  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa,,  
ssiirraammaann  ddaann  kkaattiibbiinn,,  mmiinniimmaall  ssaayyaa  ttiiddaakk  mmaassuukk  ssuurrggaa  llaahh,,  
sseebbaaggaaii  ppeennjjaaggaannyyaa,,  kkaann  ggiittuu  ((ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))  kkaallaauu  kkiittaa  bbiiccaarraa  
ssooaall  ppeewwaayyaannggaann..  JJaaddii  bbeeggiittuullaahh  uunnttuukk  hhaall--hhaall  yyaanngg  bbaaiikk  iittuu  
uunnttuukk  aaddaatt,,  tteennttaanngg  dduunniiaawwii,,  oottoommaattiiss  jjuuggaa  nnaannttii  aakkaann  tteerrccaattaatt  
jjuuggaa  aakkhhiirraatt  nnaannttii..  KKiittaa  ssuuddaahh  rraassaakkaann  mmeemmaanngg  kkeekkuucciillaann  ddaann  
kkeekkuurraannggaann  kkiittaa..  tteettaappii  kkeekkuurraannggaannnnyyaa  bbuukkaann  kkeelleemmaahhaann  kkiittaa  
yyaa,,  bbuukkaann  kkaarreennaa  ttiiddaakk  mmaauu,,  ddaarrii  ffaakkttoorr  ppeemmbbiinnaaaannnnyyaa  iittuu,,  
bbeerraarrttii  ddaarrii  ffaakkttoorr  ppeemmeerriinnttaahhaann..  DDiissiinnii  mmeemmaanngg  sseennggaajjaa  kkiittaa  
kkeetteerrbbeellaakkaannggaann  kkaattaakkaann  ssaajjaa  bbeeggiittuu,,  ppeennddiiddiikkaann,,  aaggaammaa,,  
ppeemmbbaanngguunnaann,,  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  sseeggaallaa  uunnssuurr  ppookkookknnyyaa..  KKaarreennaa  
ffaakkttoorr……aappaa  ssiihh  iissttiillaahhnnyyaa  ppeemmeerriinnttaahh  sseekkaarraanngg  iinnii,,  jjeemmbbaattaann,,  
jjaallaann,,  iinnffrraassttrruukkttuurr..    
KKaallaauu  yyaanngg  mmaammiikk  rraassaakkaann  sseennddiirrii  sseebbaaggaaii  ppeennggaannuutt,,  
mmoohhoonn  mmaaaaff  kkaallaauu  ssaayyaa  sseebbuutt  ppeennggaannuutt,,  aappaakkaahh  
mmeenngghhaammbbaatt  ddaallaamm  iinntteerraakkssii  ddeennggaann  mmaassyyaarraakkaatt  lluuaass??  
TTiiddaakk,,  sseeppaannjjaanngg  aaddaatt  iinnii  ttiiddaakk  aakkaann  ddiiggeerrooggoottii  oolleehh  ppiihhaakk  lluuaarr..  
KKaallaauu  ddiiaa  ttiiddaakk  mmeennggeennaall  aaddaatt  ttiiddaakk  kkiittaa  ppaakkssaakkaann,,  kkaallaauu  ttiiddaakk  
mmeennggeennaall  aaggaammaa  ttiiddaakk  kkiittaa  ppaakkssaakkaann  ddiiaa,,  iittuu..  SSaayyaa  sseennddiirrii,,  
ddiimmaannaa  ssaayyaa  bbeerraaddaa  ssaayyaa  hhaarruuss  ppeennyyeessuuaaiiaann,,  kkaallaauu  ssaayyaa  kkee  
LLoommbbookk  ttiimmuurr,,  kkee  LLoommbbookk  tteennggaahh  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  lliihhaatt  ssaajjaa,,  
aappaappuunn  yyaanngg  ddiillaakkssaannaakknn  ddiissaannaa  ,,  kkaarreennaa  ddiissaannaa  aaggaammaannyyaa  yyaanngg  
mmaayyoorriittaass,,  jjaaddii  mmeennggaappaa  ssaayyaa  hhaarruuss  sseeccaarraa  aaddaatt  ssaayyaa  ssaajjaa,,  kkaann  
tteerrssiissiihh  ssaayyaa..  PPeennyyeessuuaaiiaann  sseekkaarraanngg  yyaanngg  hhaarruuss  ssaayyaa  
kkeemmbbaannggkkaann  tteerrhhaaddaapp  aannuu  iinnii,,  sseekkaarraanngg  iinnii..  PPeennyyeessuuaaiiaann  
tteerrmmaassuukk  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  jjuuggaa,,  bbuukkaann  hhaannyyaa  ppeennyyeessuuaaiiaannnnyyaa  
ssaajjaa..  KKeelluuaarrggaa  ssaayyaa  kkaann  bbaannyyaakk  ddii  pprriinnggggeebbaayyee,,  LLoommbbookk  tteennggaahh  

[[EEvvaalluuaassii  tteerrhhaaddaapp  
kkeelloommppookk]];;    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[AAssppeekk  nneeggaattiiff]];;  
TTeekkaannaann  yyaanngg  
ddiiaallaammii  kkoommuunniittaass  
wweettttuu  tteelluu  ppaaddaa  mmaassaa  
oorrbbaa  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PPeerrkkeemmbbaannggaann  
iinnffrraassttrruukkttuurr  mmeennjjaaddii  
mmeeddiiaassii  uunnttuukk  
bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  
dduunniiaa  lluuaarr  
  
  
  
[[IInntteerraakkssii  ssoocciiaall  
ddeennggaann  oouuttggrroouupp]]  
  
[[SSttrraatteeggii  iiddeennttiittaass  
ssoossiiaall  ppoossiittiiff]];;  
mmeenngggguunnaakkaann  
mmuullttiippllee  iiddeennttiittyy  
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jjuuggaa  aaddaa,,  tteerruuss  ddii  pprriinnggggeerraattee  ddaann  sseeggaallaa  mmaaccaamm  iittuu,,  jjaaddii  
mmeennggaappaa  ssaayyaa,,  ttiiddaakk  hhaarruuss  bbeeggiittuu,,  ttaappii  kkaarreennaa  ddiiaa  lleebbiihh  mmaahhiirr  
ddaarriippaaddaa  ssaayyaa  ddiiaallaahh  sseebbaaggaaii  iimmaamm  ssaayyaa..  JJaaddii  ttiiddaakk  aaddaa  mmaassaallaahh  
uunnttuukk  ssaayyaa,,  ddiiaa  ddaattaanngg  kkeemmaarrii  ssiillaahhkkaann,,  ssaayyaa  ssiiaappkkaann  sseeggaallaa  
mmaaccaamm,,  tteemmppaatt  uudduukk,,  ssaajjaaddaahh,,  bbeerruuggaaqq  iinnii,,  ssaakk  eenneemm  iinnii,,  mmaarrii  
kkaallaauu  kkiittaa  ppaaddaa  ssaaaatt  ttiibbaa  wwaakkttuu  lloohhoorr,,  mmaaggrriibb,,  mmaarrii  kkiittaa  sshhaallaatt  
bbeerrssaammaa..  UUnnttuukk  aappaa  ssaayyaa  tteennttaanngg  hhaall  iittuu,,  kkaarreennaa  mmeemmaanngg  
sseehhaarruussnnyyaa  sseeppeerrttii  iittuu,,  ddaann  ssaayyaa  mmeennggaakkuu  kkaallaauu  ssaayyaa  iinnii  aaddaallaahh  
oorraanngg  iissllaamm..  MMaallaahh  ssaayyaa  mmeemmppeellaajjaarrii  yyaa,,  oo  iinnii  kkeekkuurraannggaann  
ssaayyaa,,  iinnii  llaahh  yyaanngg  mmeennjjaaddii  ppaannuuttaann  ssaayyaa  ddii  ddaallaamm  aaggaammaa..  DDaann  
kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ssaayyaa  bbaalliikk  bbeerrttaannyyaa  sseeppeerrttii  aannaannddaa,,  kkaallaauu  
aaddaattnnyyaa  bbaaggaaiimmaannaa,,  kkaallaauu  aaddaattnnyyaa  bbeeggiinnii,,  mmaakkaannyyaa  kkaallaauu  aaddaatt  
iinnii  nnggiirriinngg  ssaarreeaatt  nnaammaannyyaa..  SSeellaalluu  sseetteellaahh  ttiiggaa  hhaarrii  ssaarreeaatt  
ddiillaakkssaannaakkaann  iittuu  bbaarruu  aaddaatt  ddiillaakkssaannaakkaann..  MMeennggaappaa  hhaarruuss  
mmeennggaammbbiill  ttiiggaa  hhaarrii  ssaajjaa,,  yyaa  sseekkaarraanngg  mmiissaallnnyyaa  kkiittaa  lleebbaarraann  
iidduull  ffiittrrii  yyaa,,  bbeessookknnyyaa  kkaann  kkiittaa  hhaarruuss  zziiaarraahh  yyaa,,  bbeessookknnyyaa  kkiittaa  
ppeerrssiiaappkkaann  uunnttuukk  aaddaattnnyyaa,,  kkaarreennaa  aaddaatt  iinniillaahh  yyaanngg  lleebbiihh  dduulluu  
yyaanngg  mmeenneerriimmaa  aaggaammaa  iinnii  kkaann  aaddaatt  yyaanngg  ssuuddaahh  aaddaa..  JJaaddii  kkaallaauu  
ddiihhaappuuss  sseekkaallii  aaddaatt  iinnii  jjuuggaa  ssuulliitt   yyaa,,  kkaarreennaa  kkeebbiiaassaaaann  yyaa..  LLaaiinn  
lluubbuukk  llaaiinn  iikkaannnnyyaa,,  llaaiinn  ppaaddaanngg  llaaiinn  bbeellaallaannggnnyyaa..  AAttaauu  llaaiinn  
sseettuukk  llaaiinn  jjaajjaakk,,  llaaiinn  gguubbuugg  llaaiinn  aaddaatt..  IInniillaahh  yyaanngg  mmaassiihh  
mmeennggeennttaall  ddii  mmiinnoorriittaass  wweettttuu  tteelluu  iittuu..  YYaa  kkaarreennaa  ffaakkttoorr  
ppeemmbbiinnaaaannnnyyaa  yyaanngg  tteerrllaammbbaatt  ttaaddii..  FFaakkttoorr  ppeemmbbiinnaaaann  yyaanngg  
tteerrllaammbbaatt  bbuukkaann  ttiiddaakk  mmaauu  mmeenneerriimmaa,,  iittuu  tteerruuss  tteerraanngg  ssaajjaa..  
OOmmoonngg  kkoossoonngg,,  kkaammii  ppuunnyyaa  ppeenngguulluu,,  kkaammii  ppuunnyyaa  lleebbee,,  kkaammii  
ppuunnyyaa  kkeettiibb,,  mmooddiinn  sseekkaalliigguuss  ppuunnyyaa  ssaannttrrii,,  wwaallaauuppuunn  iittuu  
sseebbuuttaann  ddaarrii  aawwaall  tteettaappii  iissllaamm  ssuuddaahh  aaddaa  ddii  ddaallaamm  uunnssuurree  wweettuu  
tteelluu  iittuu  sseennddiirrii..  TTaappii  jjaannggaann  ddiiaannaalliissaa,,  aattaauu  ddiipprreeddiikkssiikkaann  bbaahhwwaa  
sseemmbbaahhyyaannggnnyyaa  ttiiggaa  kkaallii..  IIttuu  ssaajjaa,,  kkuurraanngg  tteeppaatt  iittuu..  DDiimmaannaa  
sseemmbbaahhyyaanngg  yyaanngg  ttiiggaa,,  aappaa  yyaanngg  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  yyaanngg  ttiiggaa  kkaallii  
iittuu..  KKaallaauu  ssaayyaa  mmaaggrriibb,,  mmaaggrriibb  ssuuddaahh,,  iissaa,,  iissaa  ssuuddaahh,,  kkaallaauu  
lloohhoorr,,  lloohhoorr  ssuuddaahh,,  ttiiddaakk  ddiikkuurraannggii,,  kkaallaauu  ddiikkuurraannggii  iittuu  bbuukkaann  
iissllaamm  nnaammaannyyaa..      
NNiillaaii--nniillaaii  aappaa  sseebbeennaarrnnyyaa  yyaanngg  tteerrkkaanndduunngg  ddii  ddaallaamm  wweettttuu  
tteettlluu  iittuu  sseennddiirrii  kkaallaauu  mmeennuurruutt  mmaammiikk??  
KKaallaauu  mmeennuurruutt  ssaayyaa,,  iittuu  mmeemmaanngg,,  ookkee  kkiittaa  sseebbuutt  kkeebbaattiinnaann,,  
yyaanngg  lleebbiihh  ddoommiinnaann  iittuu  tteennttaanngg  kkeebbaaiikkaann  ppeerrllaakkuuaann  ddii  dduunniiaa  
yyaanngg  llaahhiirriiaayyaahh..    OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  aaddaatt  iinnii  ddiisseebbuutt  wwaaddaahh..  
PPeerrbbaaiikkii  wwaaddaahhnnyyaa  dduulluu,,  bbaagguusskkaann  ddiirrii  kkaammuu  dduulluu  ddii  dduunniiaa  iinnii,,  
ssoossiiaall,,  bbuuddaayyaa,,  aammaall  kkaammuu  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  bbaarruullaahh  llaalluu  ddiiaa  
eennaakk  iissiinnyyaa..  IIssiinnyyaa  iittuu  aaddaallaahh  aaggaammaa,,  kkeelliiaattaannnnyyaa  ssaajjaa  bbaagguuss,,  
tteettaappii  mmaassiihh  bbaannyyaakk  bbeerrccaabbaanngg,,  mmaaaaff  ssaayyaa  kkaattaakkaann  sseeppeerrttii  iittuu..  
TTeerrrroorr  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa  iinnii  ssdduuaahh  aannttii  ddaarriippaaddaa  aaddaatt..  MMaalliinngg  iinnii  
aannttii  ssuuddaahh  ddaarriippaaddaa  aaddaatt..  BBeerrzziinnaahh  aannttii  ddaarriippaaddaa  aaddaatt..  TTaappii  
aallhhaadduulliiaallhh  yyaa  ttiiddaakk  mmeennuuttuupp  kkeemmuunnggkkiinnaann  yyaa  kkaallaauu  nnaammaannyyaa  
mmaannuussiiaa  yyaanngg  ssiiffaattnnyyaa  bbaahhaarruu  iittuu..  TTiiddaakk  aaddaa  mmaannuussiiaa  sseemmppuurrnnaa  
sseellaaiinn  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  TTeettaappii  kkiittaa  uuppaayyaakkaann  bbaaiikk--bbaaiikkllaahh  
kkaammuu  ddiidduunniiaa  iinnii,,  llaahhiirriiyyaahh  iinnii,,  bbaaggaaiimmaannaa  kkaammuu  mmeemmbbiikkiinn  ddiirrii  
kkaammuu,,  hhuubbuunnggaann  aannttaarr  sseessaammaa,,  sseessaammaa  ssiiaappaa  ssaajjaa  ttuunnjjuukkkkaannllaahh  
kkeebbaaiikkaann,,  iittuu  nnaannttii  ppaassttii  aaddaa  bbaallaassaannnnyyaa..  TTuuhhaann  iittuu  iibbaarraatt  kkaaccaa,,  

  
  
  
  
  
  
[[kkoonnssttrruukkssii  
iiddeennttiittaass]]  
IIddeennttiiffiikkaassii  ddiirrii  
sseebbaaggaaii  oorraanngg  IIssllaamm  
  
[[SSttrraatteeggii  kkrreeaattiiffiittaass  
ssoossiiaall]];;  rreeiinntteerrpprreettaassii  
mmaakknnaa  wweettuu  tteelluu..  
IInntteerrpprreettaassii  hhuubbuunnggaann  
aaddaatt  ddaann  aaggaammaa  
  
  
  
AAllaassaann  tteettaapp  
bbeerrttaahhaannnnyyaa  aaddaatt  
  
  
  
[[KKeeuunniikkaann  
kkeelloommppookk]]::  kkiiaayyii  
aaddaatt  sseebbaaggaaii  ssiimmbbooll  
aaggaammaa  ddaallaamm  ssiisstteemm  
ttiiggaa  uunnssuurr  
  
  
  
  
  
  
[[AAssppeekk  ppoossiittiiff  
mmeennjjaaddii  iinnggrroouupp]];;  
uunnssuurr  ssppiirriittuuaalliittaass  
ddaallaamm  ppeellaakkssaannaaaann  
aaddaatt  
  
  
IImmpplliikkaassii  ttiiddaakk  
ddiihhiirraauukkaannnnyyaa  aaddaatt  
  
[[AAssppeekk  ppoossiittiiff  
mmeennjjaaddii  iinnggrroouupp]];;  
mmeemmppeerrbbaaiikkii  ddiirrii  
sseebbaaggaaii  wwaaddaahh  
mmeellaalluuii  ppeerrbbaaiikkaann  
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iittuu  kkaallaauu  aaddaatt  mmeenngguummppaammaakkaann  sseeppeerrttii  iittuu..  KKaallaauu  kkaammuu  
bbeerrkkaaccaa  iittuu  kkeelliihhaattaann  sseeppeerrttii  bbaabbii,,  bbaabbiillaahh  kkeelliiaattaann  ddii  mmaattaa  
ttuuhhaann,,  tteettaappii  kkaallaauu  kkaammuu  kkeelliihhaattaann  mmeennggiinnddaahhkkaann  ddiirrii  sseeppeerrttii  
iinnddaahhnnyyaa  jjaayyeennggrraannaa  ((ttookkoohh  ppeewwaayyaannggaann  ddii  lloommbbookk)),,  
jjaayyeennggrraannaa  aannddaa  ddii  mmaattaa  ttuuhhaann..  NNaahh  iittuu  llaahh  yyaanngg  bbiissaa  ssaayyaa  
ssaammppaaiikkaann..  IIbbaarraatt  sseeppeerrttii  kkaaccaa  ppeerrbbuuaattaann  kkiittaa  ddiidduunniiaa  iinnii,,  kkaallaauu  
kkiittaa  bbeerrbbuuaatt  bbaaiikk  mmaakkaa  kkiittaa  aakkaann  mmeenneerriimmaa  kkeebbaaiikkaann  ppuullaa,,    jjuuggaa  
iibbaaddaahh  ssaayyaa  kkeeppaaddaa  aannaannddaa,,  ttaappii  kkaallaauu  yyaanngg  jjeelleekk  yyaa  nnaammaannyyaa  
mmaannuussaaiiaa  mmeennddeennggaarr  tteelliinnggaa  kkaannaann  kkeelluuaarr  tteelliinnggaa  kkiirrii  mmaassiihh  
aaddaa  iittuu..  JJaaddii  kkaallaauu  aaddaatt  iinnii,,  bbeettuull  ssii  sseeppeerrttii  yyaanngg  aannaannddaa  kkaattaakkaann,,  
aaddaa  kkeebbaattiinnaannnnyyaa  sseeddiikkiitt..  PPiinnjjaa--ppiinnjjaaiitt   lleennggee  tteeppeettee  lleennggee  
tteennddaaiitt..  ppiinnjjaa--ppiinnjjaaiitt  bbaagguuss  tteeppeettee  bbaagguuss  tteennddaaiitt..  
YYaa  ssaayyaa  mmaassiihh  hhaarruuss  bbaannyyaakk  bbeellaajjaarr,,  tteerruuttaammaa  kkee  mmaammiikk??  
BBeeggiinnii  ssaajjaa,,  jjaannggaann  kkaarreennaa  ffaakkttoorr  ttuuaa  yyaa,,  kkiittaa  ssaammaa--ssaammaa  
mmeenniimmbbaa,,  ssiillaaqq  kkaallaauu  aaddaa  ppeerrttaannyyaaaann  ssuuppaayyaa  ddaarrii  jjaawwaabbaann  ssaayyaa  
ssaayyaa  ttaauu  aappaa  yyaanngg  hhaarruuss  ssaayyaa  ppeerrbbaaiikkii,,  ssaayyaa  rreennoovvaassii..  SSaayyaa  ttiiddaakk  
mmeelliihhaatt  aappaakkaahh  yyaanngg  bbeerrttaannyyaa  iittuu  aannaakk  mmuuddaa  aattaauu  oorraanngg  ttuuaa,,  
kkaarreennaa  ddaarrii  ffaakkttoorr  iinntteelleekkttuuaall,,  ddaarrii  sseeggii  ppeemmiikkiirraann  ttiiddaakk  tteerriikkaatt  
ffaakkttoorr  uussiiaa..  KKaarreennaa  mmaannuussiiaa  iittuu  hhaarruuss  mmeemmbbaawwaa  ddiirrii  mmaassiinngg--
mmaassiinngg,,  iittuu  yyaanngg  ppaalliinngg  bbaagguuss,,  hhaarruuss  mmaawwaass  ddiirrii..  JJaannggaann  kkiittaa  
yyuuaanngg  ttuuaa,,  oo  lleebbiihh  bbaannyyaakk  ssaayyaa  mmaakkaann  ggaarraamm  ddaarriippaaddaa  aannddaa,,  iittuu  
ttiiddaakk  bbeennaarr  iittuu..  MMiissaallnnyyaa  lleebbiihh  ppiinnttaarr  aannaakk  ssaayyaa  yyaa  yyaanngg  kkeeppaallaa  
ddeessaa,,  oo  ttiiddaakk  bbeeggiittuu  mmiikk  kkaattaannyyaa,,  kkaarreennaa  iinnii  jjaalliirrnnyyaa  ppeemmeerriinnttaahh  
jjaaddii  bbeeggiinnii--bbeeggiinnii  ,,  jjaaddii  yyaa  nnggaallaahh  ssaayyaa..  DDiiaa  jjuuggaa  mmeerraassaa  
bbeerrbbaahhaaggiiaa  kkaallaauu  ssaayyaa  mmeennggaallaahh,,  kkaarreennaa  iinnsseerrtt  ddiiaa  ppuunnyyaa  
ppeemmiikkiirraann  iittuu..  JJaaddii  ssaalliinngg  ttiimmbbaa,,  ssaalliinngg  iittuu..  MMeemmaanngg  tteeppaatt  sseelleerraa  
yyaa……kkeebbeettuullaann  yyaa,,  tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  mmeennddaammppiinnggii  ppeenneelliittii,,  
aannttrrooppoollooggii,,  ssoossiioollooggii,,  sseeggaallaa  mmaaccaamm  bbaaiikk  iittuu  ddaallaamm  mmaauuppuunn  
lluuaarr  nneeggeerrii,,  sseellaalluu  ssaayyaa  ddiimmiinnttaa  uunnttuukk  mmeenneemmaannii,,  mmiinniimmaall  
ddiikkaattaakkaann  sseebbaaggaaii  aassiisstteenn  bbeeggiittuu..  UUnnttuukk  mmeennddaallaammii  bbaaggaaiimmaannaa  
hhaall--hhaall  aaddaatt,,  bbaaggaaiimmaannaa  hhaall--hhaall  aaggaammaa..  JJaaddii  ssaayyaa  sseennddiirrii  jjuuggaa  
eennddaakk  kkaakkuu,,  sseehhiinnggggaa  oorraanngg--oorraanngg  lluuaarr  iittuu  jjuuggaa  sseenneenngg  kkaallaauu  
mmaammiikk  sseebbaaggaaii  ggaaiidd,,  kkaattaakkaann  ssaajjaa  bbeeggiittuu  llaahh..  KKaarreennaa  ssaayyaa  ttiiddaakk  
kkaakkuu,,  oorraanngg  mmeennggeennaall  ssaayyaa  sseebbaaggaaii  oorraanngg  bbeerraaddaatt,,  oorraanngg  iissllaamm,,  
jjaaddii  ssaayyaa  kkee  bbaaggeeqq  nnyyaakkaa,,  mmaammbbeenn  ddaayyee  dduulluu  mmeewwaakkiillii  kkee  
aallmmaarrhhuumm  iinnii  aabbdduull  mmaajjiidd,,  ssuuddaahh  ssaayyaa  kkeessaannaa,,  ssaammaa  iinnii  ssaammaa  
yyaanngg  ppeenneelliittiiaann  iinnii,,  ssii  sswweenn  nnaammaannyyaa  ddaarrii  SSwweeddeenn..    
IInnii  tteerriimmaakkaassiihh  mmiikk  aattaass  oobbrroollaann  ssiinnggkkaattnnyyaa  yyaanngg  tteennttuunnyyaa  
bbeerrmmaakknnaa  bbaaggii  ssaayyaa??  
EEnnggggeehh--eennggggeehh……  
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NNoo..  WWaawwaannccaarraa  ::  0077    

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  MM..  SS  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--llaakkii  
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WWaakkttuu  ::  1166..5544  WWIITTAA  
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AAppaakkaahh  nniillaaii--nniillaaii  yyaanngg  tteerrkkaanndduunngg  ddaallaamm  wweettttuu  tteelluu  iittuu  
sseessuuaaii  ddeennggaann  ppaannddaannggaann  hhiidduupp  mmaammiikk  sseeccaarraa  pprriibbaaddii??  
SSeessuuaaii  ddeennggaann  ppaannddaannggaann  kkiittaa,,  kkaarreennaa  iinnii  ssuuddaahh  ddiittuurruunnkkaann  
oolleehh  nneenneekk  mmooyyaanngg  kkiittaa  dduulluu,,  ddaann  iinnii  llaahh  yyaanngg  sseeppaannttaassnnyyaa  
uunnttuukk  ddiillaakkuukkaann..  KKiittaa  ttiiddaakk  mmaauu  mmeenniinnggggaallkkaannnnyyaa  sseehhiinnggggaa  
tteettaapp  ddiippeerrttaahhaannkkaann..  IIttuu  kkaann  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa  sseebbaaggaaii  ppeennggiilliinngg--
nnggiilliinngg..  KKiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  sseellaalluu  llaahh  mmeellaakkuukkaann  aappaa  yyaanngg  
ddiiwwaarriisskkaann  ppaarraa  oorraanngg  ttuuaa,,  kkaarreennaa  ppaarraa  oorraanngg  ttuuaa  jjuuggaa  
ddiiwwaarriisskkaann  oolleehh  ppaarraa  wwaallii..    
KKaallaauu  mmeennuurruutt  mmaammiikk  sseennddiirrii,,  mmoohhoonn  mmaaaaff  aappaa  yyaanngg  
mmeennddoorroonngg  mmaammiikk  uunnttuukk  tteettaapp  mmeennjjaaddii  ppeennggaannuutt  wweettttuu  
tteelluu??  
IInnii  kkaarreennaa,,  wweettttuu  tteelluu  iinnii  kkaann  ttiiddaakk  bbeeddaa  ddeennggaann  aajjaarraann  yyaanngg  
llaaiinn..  hhaannyyaa  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  yyaanngg  bbeeddaa,,  ccoonnttoohhnnyyaa  ddaallaamm  ssaarreeaatt  
aaggaammaa  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  jjuuggaa  hhaannyyaa  ddeennggaann  ccaarraa  aaddaatt..  
PPeellaakkssaannaaaannnnyyaa  bbeerrbbeeddaa  ttaappii  ttuujjuuaannnnyyaa  ssaammaa..  MMiissaallnnyyaa  
uuppaaccaarraa  mmuulluudd,,  iittuu  tteettaapp  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  ppaaddaa  ttaannggggaall  1122  rraabbiiuull  
aawwaall,,  sseettiiaapp  ttaahhuunn..  IIttuu  hhaarruuss  ppaaddaa  ttaannggggaall  1122  rraabbiiuull  aawwaall,,  ttiiddaakk  
ppaaddaa  hhaarrii--hhaarrii  yyaanngg  llaaiinn..  JJaaddii  bbaaggaaiimmaannaappuunn  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  
kkiittaa  tteettaapp  llaakkssaannaakkaann  kkaarreennaa  iinnii  kkaann  mmeerruuppaakkaann  tteemmuuaann,,  
wwaarriissaann  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  dduulluu,,  nneenneekk  mmooyyaanngg  kkiittaa  dduulluu..  IInnii  
mmeennjjaaddii  bbaaggiiaann  ddaarrii  kkiittaa,,  kkaarreennaa  iinnii  ssuuddaahh  ddiiaattuurr  oolleehh  yyaanngg  
mmaahhaa  kkuuaassaa,,  bbaahhwwaa  iinnii  mmeellaakkssaannaakkaann  iinnii,,  iinnii  mmeellaakkssaannaakkaann  iinnii..  
KKaallaauu  ttiiddaakk  mmeennggaappaa  kkiittaa  mmaauu  mmeennggaannuutt  kkeebbaattiinnaann  wweettttuu  tteelluu  
iittuu..  LLaahhiirr  ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurree  iittuu..  JJuussttrruu  ssuuddaahh  ddii  aannuu  oolleehh  yyaanngg  
mmaahhaa  kkuuaassaa,,  iinnii  llaakkssaannaakkaann  ttuurruunn  tteemmuurruunn..  IIbbaarraatt  aaddaa  ssiiaanngg  aaddaa  
mmaallaamm,,  aaddaa  aakkhhiirraatt  aaddaa  dduunniiaa  aaddaa  llaakkii  aaddaa  ppeerreemmppuuaann..  AAppaa  
yyaanngg  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  ddii  BBaayyaann  iinnii  aaddaallaahh  ssaammaa  ddeennggaann  aappaa  
yyaanngg  ddiikkaattaakkaann  oolleehh  ssaarreeaatt  aaggaammaa  hhaannyyaa  ccaarraannyyaa  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  
sseeddaannggkkaann  ttuujjuuaannnnyyaa  ssaammaa..  UUnnttuukk  kkeehhiidduuppaann  kkiittaa  iinnii  ddaann  llaaiinn  
sseebbaaggaaiinnyyaa..  TTuujjuuaannnnyyaa  ssaammaa  CCuummaa  ccaarraannyyaa  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  
yyaanngg  bbeeddaa..  DDaallaamm  uuppaaccaarraa  ssaajjaa  kkiittaa  tteettaapp  mmeenngggguunnaakkaann  
ppeerraallaattaann  llaammaa,,  bbiissaa  ssaajjaa  ssiihh  kkiittaa  mmeenngggguunnaakkaann  yyaanngg  bbaarruu  ttaappii  
rraassaannyyaa  kkaann  eennggggaakk  eennaakk  kkaarreennaa  iinnii  ssuuddaahh  ddiippaakkee  ddaann  
ddiiwwaarriisskkaann  sseeccaarraa  ttuurruunn  tteemmuurruunn..  RRuummaahh  aaddaatt  jjuuggaa  tteettaapp  
ddiippeerrttaahhaannkkaann  iinnii,,  bbeennttuukknnyyaa,,  bbaanngguunnaannnnyyaa,,  kkaarreennaa  kkaallaauu  kkiittaa  
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rruubbaahh  mmaakkaa  aakkaann  ppuunnaahh  llaahh  kkeeaarriiffaann  llookkaall  yyaanngg  kkiittaa  mmiilliikkii..  
SSeehhiinnggggaa  bbaayyaann  iinnii  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  kkaann  tteerrkkeennaall  ddeennggaann  
kkeeaarriiffaann  llookkaallnnyyaa  kkaarreennaa  tteettaapp  kkiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann..  NNaammaa  ssaajjaa  kkiittaa  
mmeenngggguunnaakkaann  nnaammaa--nnaammaa  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  dduulluu,,  uunnttuukk  
mmeennggiinnggaattnnyyaa,,  kkaarreennaa  oorraanngg--oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  dduulluu  kkaann  sseetteellaahh  
mmaattii  hhiidduupp  kkeemmbbaallii..  NNaammaa  iittuu  ttiiddaakk  bboolleehh  sseemmbbaarraannggaann,,  kkiittaa  
ccaarrii  nnaammaa  yyaanngg  bbaaiikk--bbaaiikk..  IIttuu  aannaannkk  mmaammiikk  ssuurryyaassaarrii,,  dduulluu  
lleelluuhhuurr--lleelluuhhuurrnnyyaa  aaddaa  yyaanngg  bbeerrnnaammaa  bbeeggiittuu..  MMeesskkiippuunn  ttiiddaakk  
ssaammaa  ttaappii  mmiirriipp--mmiirriipp  llaahh  bbiiaarr  eennaakk  ddiiddeennggaarr..    
IInnii  mmoohhoonn  mmaaaaff  mmaammiikk,,  ddii  mmaassyyaarraakkaatt  lluuaass  kkaann  ssuuddaahh  
tteerrllaannjjuurr  bbeerrkkeemmbbaanngg  iissttiillaahh  wwaakkttuu  ttiiggaa,,  bbaaggaaiimmaannaa  
mmaammiikk  mmeennyyiikkaappii  ppaannddaannggaann  mmeerreekkaa??  
IInnii  kkaann  sseebbeennaarrnnyyaa  ttiiddaakk  aaddaa  iissttiillaahh  wwaakkttuu  tteelluu,,  wwaakkttuu  lliimmaa  iittuu  
jjuuggaa  ttiiddaakk  aaddaa  iissttiillaahhnnyyaa..  LLiimmaa  iittuu  kkaann  kkeewwaajjiibbaann  kkiittaa  yyaanngg  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann..  NNaammaannyyaa  oorraanngg  ttiiddaakk  ttaauu,,  yyaa  kkiittaa  ttiiddaakk  ssaallaahhkkaann..    
BBaaggaaiimmaannaa  mmeennjjaaddii  oorraanngg  wweettttuu  tteelluu  iinnii  bbeerraarrttii  llaahh  ddaallaamm  
kkeehhiidduuppaann  mmaammiikk??  
MMaammiikk  mmeesskkiippuunn  ssuuddaahh  ttuuaa,,  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  ssuussaahh--ssuussaahh  llaahh  
mmeemmiikkiirrkkaann  iinnii  iittuu,,  mmaammiikk  mmeerraassaa  ccuukkuuppllaahh..  MMeesskkiippuunn  kkiittaa  
kkeekkuurraannggaann  tteettaappii  kkiittaa  mmeerraassaa  bbeerrkkeeccuukkuuppaann  llaahh..  YYaanngg  ppeennttiinngg  
kkaann  hhiidduupp  ppaass,,  ttiiddaakk  kkuurraanngg  iinnii  ttiiddaakk  kkuurraanngg  iittuu..  JJiikkaa  oorraanngg  
bbuuttuuhh  bbaannttuuaann  kkiittaa,,  kkiittaa  bbaannttuu..  KKaallaauu  kkiittaa  jjuuggaa  sseeddaanngg  bbuuttuuhh  
bbaannttuuaann  sseemmuuaa  ddiissiinnii  mmeemmbbaannttuu..  AAppaa  ppuunn  kkeekkuurraannggaann  oorraanngg  
kkiittaa  bbaannttuullaahh,,  bbeeggiittuu  jjuuggaa  aappaappuunn  kkeekkuurraannggaann  kkiittaa  aakkaann  ddiibbaannttuu  
oorraanngg  llaaiinn..  iittuu  llaahh  aaddaatt  hhiidduupp  ttoolloonngg  mmeennoolloonngg,,  aaddaatt  mmaattii  
jjeenngguukk  mmeennjjeenngguutt  aaddaatt  dduunniiaa  bbaallaass  mmeemmbbaallaass..    
BBeerraarrttii  aajjaarraann  wweettttuu  tteelluu  iittuu  mmeennuurruutt  mmaammiikk  mmeennjjaaddii  
ttoollookk  uukkuurr  eennggggeehh  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  sseehhaarrii--hhaarrii??  
IIyyaa,,  mmeennjjaaddii  ttoollookk  uukkuurr..  JJaaddii  aappaappuunn  ppeenniinnggggaallaann--ppeenniinnggggaallaann  
oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  dduulluu,,  ttiiddaakk  kkiittaa  ttiinnggggaallkkaann..  IInnii  ccoonnttoohhnnyyaa  jjiikkaa  
aaddaa  mmuussiibbaahh  kkeehhiidduuppaann,,  kkiittaa  aaddaakkaann  uuppaaccaarraa  lloohhoorr  ssaabbttuu  jjuummaatt,,  
ssuuppaayyaa  mmuussiibbaahhnnyyaa  bbeerrhheennttii..  KKaallaauu  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  iittuu,,  
bbeerrhheennttii  ssiihh  mmuussiibbaahh--mmuussiibbaahh  iittuu..  MMaakkaa  iinnii  yyaanngg  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann..  SSooaallnnyyaa  iinnii  kkaann  ppeessaann--ppeessaann  aattaauu  ppeennggiilliinngg--nnggiilliinngg  
ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa  iittuu  kkaann  hhaarruuss  jjaannggaann  ddiittiinnggggaallkkaann..    
KKaallaauu  sseellaammaa  iinnii  hhaall  bbaaiikk  aappaa  yyaanngg  mmaammiikk  rraassaakkaann  sseebbaaggaaii  
oorraanngg  wweettttuu  tteelluu??  
KKaallaauu  sseekkaarraanngg  yyaanngg  kkiittaa  rraassaakkaann  bbiiaassaa--bbiiaassaa  ssaajjaa..  WWeettttuu  tteelluu  
iittuu  ttiiddaakk  tteerrlleeppaass  ddaarrii  ppeemmeerriinnttaahhaann  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa..    
KKaallaauu  sseellaammaa  iinnii  tteekkaannaann--tteekkaannaann  aappaa  yyaanngg  mmaammiikk  
rraassaakkaann  mmeennjjaaddii  oorraanngg  wweettttuu  tteelluu??  
TTeekkaannaann  yyaanngg  kkiittaa  rraassaakkaann  CCuummaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  mmuulluudd  iittuu  yyaanngg  
ppeerrnnaahh  ddiillaarraanngg..  MMaammiikk  kkeessaannaa  ssii  kkee  ppoollrreess  mmeennjjeellaasskkaann  
bbaahhwwaa  iinnii  bbuuddaayyaa  bbuukkaann  aaggaammaa,,  jjaaddii  hhaarruuss  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..  IInnii  
aaddaallaahh  wwaarriissaann  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa..  OOrraanngg--oorraanngg  yyaanngg  mmeellaarraanngg  iinnii  
kkaann  oorraanngg--oorraanngg  ddaarrii  aaggaammaa,,  yyaanngg  bbaarruu--bbaarruu  ddaattaanngg  ddaarrii  ddaassaann  
lleennddaanngg,,  llookkooqq  aauurr..  PPaarraa  ppeennddaattaanngg  iinnii  kkaallaauu  bbuuaatt  ssuuaattuu  aaccaarraa  
kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkiiaayyiinnyyaa  ttiiddaakk  ddiippaakkee,,  ppaaddaahhaall  kkaann  kkiiaayyii  kkiittaa  
iinnii  kkaann  kkeettuurruunnaann,,  jjaaddii  bbuukkaann  sseemmbbaarraanngg  oorraanngg..  KKaallaauu  
sseemmbbaarraanngg  oorraanngg  bbaannyyaakk  ssiihh  yyaanngg  jjaaddii  kkiiaayyii..    
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BBaaggaaiimmaannaa  ssiikkaapp  mmaammiikk  tteerrhhaaddaapp  ppaarraa  ppeennddaattaanngg  iinnii??  
YYookk  kkiittaa  jjuuggaa  sseennaanngg  ssiihh,,  bbaannyyaakk  yyaanngg  ttiinnggggaall  ddiissiinnii,,  jjaaddii  ttaannaahh  
ddiissiinnii  ttiiddaakk  bbaannyyaakk  yyaanngg  kkoossoonngg  kkaarreennaa  ttiiddaakk  aaddaa  gguunnaannyyaa..  
CCuummaa  kkiittaa  ssaayyaannggkkaann  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  kkee  bbaayyaann  iittuu  aajjaa..  MMeerreekkaa  
ddaattaanngg  uunnttuukk  bbeerruussaahhaa,,  bbeerrttaannii  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  kkookk  ttiiddaakk  
ddaattaanngg  kkee  bbaayyaann..  JJaaddii  kkiittaa  ttiiddaakk  ttaauu  ssiihh  ssiiaappaa  yyaanngg  ddaattaanngg,,  
ssiiaappaa  yyaanngg  kkee  bbaayyaann..  MMeennuurruutt  mmeerreekkaa  kkaarreennaa  ttaakkuutt,,  aappaa  yyaanngg  
ddiittaakkuuttkkaann  kkaarreennaa  kkiittaa  kkaann  ssaattuu  rruummppuunn  ssaattuu  bbaannggssaa..    
MMoohhoonn  mmaaaaff  iinnii  mmaammiikk,,  kkaallaauu  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  ttiiyyaanngg  
ddeennggaarr,,  mmoohhoonn  mmaaaaff,,  kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  iinnii  ppuuaassaa  ccuukkuupp  
ddiiwwaakkiillkkaann  kkiiaayyii  ttiiyyaanngg  ddeennggeerr??  
KKaallaauu  jjaammaann  dduulluu,,  kkaallaauu  dduulluu  iittuu  ppuunnyyaa  bbaaggiiaann,,  ppuunnyyaa  hhaakk,,  
mmiissaallnnyyaa  uunnttuukk  mmeennggeerrjjaakkaann  ppuuaassaa  ddaann  sseebbaaggeennyyaa..  KKeemmuuddiiaann  
kkoommuunniittaass  aaddaatt  iinnii  hhaarruuss  ddiiwwaakkiillaakknn  oolleehh  kkiiaayyii..  IIttuu  mmeemmaanngg  
kkeewwaajjiibbaannnnyyaa,,  jjaaddii  yyaanngg  ttiiddaakk  bbeerrppuuaassaa  iinnii  kkiiaayyii  yyaanngg  
mmeennaanngggguunngg  sseeggaallaa  rreessiikkoo  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  IIttuu  ttuuggaass  ddaann  
kkeewwaajjiibbaann,,  kkaallaauu  jjaammaann  dduulluu..  KKaallaauu  sseekkaarraanngg  kkaann  ssuuddaahh  rraammee  
ssuuddaahh  bbaannyyaakk  yyaanngg  bbeerrppuuaassaa..  CCoobbaa  kkaallaauu  jjaammaann  dduulluu,,  bbaayyaann  iinnii  
kkaann  mmaassiihh  aagguunngg,,  mmaassiihh  kkeerraajjaaaann..  KKeemmuuddiiaann  ttuuggaass  ddaann  
kkeewwaajjiibbaann  ppeenngguulluu,,  lleebbee,,  iinnii  bbiiddaannggnnyyaa  aaggaammaa..  PPeemmaannggkkuu,,  
TTooaaqq  llookkaaqq  bbiiddaannggnnyyaa  aaddaatt..  JJaaddii  aaggaammaa  iinnii  mmeelluurruusskkaann  
sseemmuuaannyyaa,,  mmaannggkkuu,,  ttooaaqq  llookkaaqq  ttiiddaakk  mmeellaakkuukkaann  ppuuaassaa  ttaappii  
mmeennjjaaddii  ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  ppeenngguulluu,,  lleebbee,,  kkeettiibb  mmuuddiinn..  TTuuggaass  ddaann  
kkeewwaajjiibbaann  bbeelliiaauu,,  iittuu  llaahh  jjaammaann  dduulluu..  SSaammppaaii  ppeennssiiuunn  rraaddeenn  
kkeerrttaappaattii  iittuu,,  mmeenniinnggggaall  iittuu  mmaassiihh  ddiillaakkssaannaakkaann..  TTaappii  sseetteellaahh  
iittuu,,  nnaammaannyyaa  ppeennddiiddiikkaannnnyyaa  sseekkaarraanngg  ssuuddaahh  aannuu,,  ttiinnggggii  yyaa  
ttiiddaakk  llaaggii..  JJaaddii  iittuu  llaahh  ppeerraattuurraann  yyaanngg  ddiitteerriimmaa  ppaarraa  wwaallii--wwaallii  
ddaarrii  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  JJaaddii  iinnii  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaann,,  iinnii  ppuunnyyaa  
ttaanngggguunngg  jjaawwaabb..  KKaallaauu  sseekkaarraanngg  kkaann  mmeessiiggiitt   ssuuddaahh  lleebbiihh  
bbaannyyaakk,,  bbaahhkkaann  mmaassjjiidd  kkuunnoo  hhaannyyaa  ssaattuu  ddii  ddeessaa  bbaayyaann  llaaggii..  
KKaallaauu  mmaassjjiidd  bbiiaassaa  iittuu  ssuuddaahh  ppuulluuhhaann..  DDeessaa  bbaayyaann  dduulluu  ssaammppaaii  
sseennaarruu  wwiillaayyaahhnnyyaa,,  kkaarraannggbbaajjoo  jjuuggaa  mmaassuukk  ddeessaa  bbaayyaann..  JJaaddii  
ddaallaamm  ddeessaa  bbaayyaann  iinnii  ssaajjaa  ssuuddaahh  dduuaa  ppuulluuhh  ttiiggaa  ppuulluuhhaann  mmaassjjiidd..  
KKaarreennaa  iinnii  ppeerrkkeemmbbaannggaann  kkeemmaajjuuaann  ddaann  jjuuggaa  oorraanngg--oorraanngg  ppaaddaa  
jjaammaann  dduulluu  iittuu  kkaann  hhaannyyaa  sseeggeelliinnttiirr  ssaajjaa..  BBaayyaann  iinnii  ssaajjaa  ttiiddaakk  
tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  jjuuggaa,,  kkaarreennaa  kkaawwiinn--kkaawwiinn  iinnii  aakkhhiirrnnyyaa  aaggaakk  lluuaass  
sseeddiikkiitt..  KKaallaauu  jjaammaann  dduulluu  sseeppii,,  ddii  aattaass--aattaass  iinnii  ssuuddaahh  hhuuttaann--
hhuuaattaann  sseemmuuaa..  KKaallaauu  dduulluu  kkaann  bbaayyaann  iittuu  tteerrmmaassuukk  sseeppii  sseekkaallii..  
KKaallaauu  dduulluu  kkaann  eennggggaakk  aaddaa  yyaanngg  bbeerruummaahh  ddii  ssaannaa,,  hhaannyyaa  
kkeebboonn--kkeebboonn..  SSeekkaarraanngg  iinnii  kkaarreennaa  bbaannyyaakknnyyaa  ttrraannssmmiiggrraassii,,  
ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  aakkhhiirrnnyyaa  bbaannyyaakk  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii..  
DDuulluunnyyaa  bbeebbeerraappaa  rruummaahh..  JJaaddii  iittuu  llaahh  ppaarraa  wwaallii  mmeennggaattuurr  
bbaahhwwaa  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaann  kkiiaayyii  ppeenngguulluu,,  lleebbee,,  kkeettiibb,,  mmooddiinn  
iinnii  uunnttuukk  mmeellaakkssaannaakkaann  aannuu  iinnii  aappaa  nnaammaannyyaa……ppuuaassaa..  HHaarruuss  
ddiisseerraahhkkaann  kkeeppaaddaa  ppeenngguulluu,,  lleebbee,,  kkeettiibb,,  mmooddiinn  kkaarreennaa  ddiiaa  yyaanngg  
ppuunnyyaa  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaann..  LLeebbiihh  aannuu  ddiiaa  llaaggii,,  mmeesskkiippuunn  
dduudduukk,,  tteennaanngg,,  tteettaappii  yyaanngg  ddiisseemmbbaahh  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  OOlleehh  
kkaarreennaa  iittuullaahh,,  mmaakkaa  ppaarraa  wwaallii  mmeennggaajjaarrkkaann  kkiittaa  mmaannuussiiaa  iinnii  
ddiilleennggkkaappii  ddeennggaann  ssiiffaatt  ttiiggaabbeellaass  ddaann  aannggkkaannyyaa,,  aannggkkaa  
SSeemmbbiillaann..  SSiiffaatt  ttiiggaabbeellaass  iinnii  kkaarreennaa  ttuuhhaann  iittuu  mmeemmbbeerriikkaann  
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kkeeppaaddaa  kkiittaa  mmaannuussiiaa  iinnii..  JJaaddii  yyaanngg  kkiittaa  sseemmbbaahh  ssiiaappaa……  KKaann  
ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann  ssuuddaahh  aaddaa,,  jjaaddii  kkiittaa  iinnii  mmeennyyeemmbbaahh,,  
bbeerrsseemmbbaahhyyaanngg  mmeennyyeellaammaattkkaann  ddiirrii  kkaarreennaa  ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann  
kkaann  ssuuddaahh  aaddaa..  JJaaddii  ssiiaappaa  yyaanngg  kkiittaa  sseemmbbaahh,,  kkaarreennaa  aaddaa  ssaammaa  
kkiittaa..  IIttuullaahh  aannuunnyyaa  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  dduulluu..  JJaaddii  kkiittaa  mmeemmbbeerrssiihhkkaann  
ddiirrii  kkiittaa  sseennddiirrii  dduulluu,,  kkiittaa  bbeerrddooaa  bbaaggaaiimmaannaa  uussaahhaa  kkiittaa  sseennddiirrii..  
KKiittaa  kkaayyaa  jjuussttrruu  kkaarreennaa  kkiittaa  sseennddiirrii,,  kkiittaa  kkaayyaa  kkaarreennaa  kkiittaa,,  kkiittaa  
bbeellaajjaarr  iinnii  kkaarreennaa  kkiittaa  sseennddiirrii,,  kkaarreennaa  ttuuhhaann  ttiiddaakk  ttuummppaahh  ddaarrii  
ddiirrii  kkiittaa..  PPeemmbbeerriiaannnnyyaa  ssuuddaahh  aaddaa  ppaaddaa  kkiittaa..  IIttuu  llaahh  kkaallaauu  ppaarraa  
wwaallii  dduulluu..  JJaaddii  ddiimmaannaa  ttuuhhaann,,  eennggggaa  aaddaa  ddiimmaannaa--mmaannaa..    JJaaddii  iinnii  
llaahh,,  yyaanngg  bbeerrppiikkiirr,,  ppeemmbbeerriiaann  jjuuggaa,,  yyaanngg  bbeerrbbiiccaarraa  ppeemmbbeerriiaann  
jjuuggaa..  EEnnddaakk  bboolleehh  kkiittaa  bbuukkaa,,  tteerrmmaassuukk  wwuujjuudd  AAllllaahh,,  rraahhaassiiaa  
ttuuhhaann..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuullaahh,,  jjaarraanngg  kkaallaauu  jjaammaann  dduulluu  
sseemmbbaahhyyaanngg  kkaallaauu  ttiiddaakk  ddii  ddaallaamm  mmaassjjiidd  iinnii..  KKaallaauu  sseekkaarraanngg  
kkaann  ddiimmaannaa--mmaannaa  bboolleehh..  KKaallaauu  dduulluu  iittuu  kkiittaa  hhaarruuss  ddii  mmaassjjiidd  
ttaappii  hhaarruuss  ddiibbaannttuu  oolleehh  kkiiaayyii  iinnii  kkaarreennaa  ddiiaa  ppuunnyyaa  hhaakk  ddaann  
kkeewwaajjiibbaann..  JJaaddii  kkiiaayyii  yyaanngg  ttaanngggguunngg  jjaawwaabb,,  ttaanngggguunngg  rreessiikkoo  
mmeesskkii  bbaayyaann  iinnii  ttiiddaakk  ppuuaassaa  kkaallaauu  jjaammaann  dduulluu..  IIttuu  ccoonnttoohhnnyyaa  
kkiittaa  sseemmbbaahhyyaanngg  iinnii  kkiittaa  mmeemmoohhoonn  kkeeppaaddaa  ttuuhhaann  yyaanngg  mmaahhaa  
kkuuaassaa  kkiittaa  ddiibbeerriikkaann  kkeesseellaammaattaann,,  kkeesseehhaattaann,,  kkeenniikkmmaattaann  ddaann  
llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa..  TTeettaappii  ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann  iittuu  aaddaa  ddii  rroonnggggaa  kkiittaa..  
JJaaddii  kkiittaa  mmeennyyeemmbbaahh  ddiirrii  kkiittaa  sseennddiirrii..  KKaarreennaa  kkiittaa  sseemmbbaahhyyaanngg  
iinnii  kkaann  ssuuddaahh  aaddaa  ppeemmbbeerriiaannnnyyaa  ppaaddaa  ddiirrii  kkiittaa..  jjaaddii  eennggaakk  
ssuussaahh--ssuussaahh..  DDii  mmaannaa  ttuuhhaann  ddiimmaannaa  ttuuhhaann,,  iittuu  eennddaakk  ssuussaahh--
ssuussaahh..  HHaannyyaa  wwuujjuudd  AAllllaahh,,  hhaannyyaa  rraahhaassiiaa  AAllllaahh  yyaanngg  aaddaa  ddii  
ddiirrii  kkiittaa..  NNaahh  iinnii  llaahh  yyaanngg  bbeettuull--bbeettuull  ddii  ddaallaammii  oolleehh  ppaarraa  wwaallii..    
BBeerraarrttii  ttuuhhaann  iittuu  yyaa  ddiirrii  kkiittaa  sseennddiirrii??  
TTuuhhaann  bbeerraarrttii……DDiirrii  kkiittaa  sseennddiirrii,,  kkaarreennaa  ppeemmbbeerriiaannnnyyaa  ssuuddaahh  
aaddaa  ppaaddaa  ddiirrii  kkiittaa..  JJaaddii  kkiittaa  mmeennyyeemmbbaahh  iinnii  ssiiaappaa  yyaanngg  kkiittaa  
sseemmbbaahh..  AAppaakkaahh  ttuuhhaann  yyaanngg  mmaahhaa  eessaa  iittuu  bbeerrddiirrii  ddii  mmuukkaa  kkiittaa,,  
kkiittaa  mmiinnttaa  mmaannaa  kkiittaa  ddaappaatt  aappaa--aappaa..  mmaakkaannyyaa  kkiittaa  iittuu  
mmeennyyeemmbbaahh  ddiirrii  kkiittaa  sseennddiirrii  kkaarreennaa  ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann  iittuu  ssuuddaahh  
aaddaa  ppaaddaa  ddiirrii  kkiittaa..  JJaaddii  jjaannggaann  llaahh  aannggggaapp  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  
bbeerruummaahh  ddiimmaannaa,,  hhiidduupp  ddiimmaannaa,,  kkaann  kkiittaa  ssuuddaahh  ddiibbeerriikkaann  
wwaaddaahh,,  bbeerraarrttii  ddiissiinnii  ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann..  PPeemmbbeerriiaann  iittuullaahh  yyaanngg  
jjaarraanngg  ddiibbuukkaa..  KKaarreennaa  oorraanngg--oorraanngg  aahhllii,,  ttuuhhaann  iittuu  aaddaa  ddiissiinnii,,  
ttuuhhaann  iittuu  aaddaa  ddiissaannaa,,  kkaallaauu  iittuu  ppeennddaappaatt  kkiittaa  ttiiddaakk  ssaallaahhkkaann  
jjuuggaa..  KKaallaauu  ddaallaamm  kkeeppeerrccaayyaaaann,,  kkaallaauu  ddaallaamm  kkeebbaattiinnaann  aaddaallaahh  
iinnii  ((ssaammbbiill  mmeennuunnjjuukk  ddiirrii  sseennddiirrii))..  KKiittaa  sseemmbbaahhyyaanngg  iinnii  kkaann  
kkiittaa  mmeemmoohhoonn  kkeeppaaddaa  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa,,  kkeesseehhaattaann,,  
kkeesseellaammeettaann,,  aaggaarr  kkiittaa  iittuu  aaddaa  kkeemmaauuaann  ddaallaamm  hhiidduupp..  IIttuu  kkiittaa  
mmeennyyeemmbbaahh..  TTaappii  ddiimmaannaa  ttuuhhaann  yyaanngg  kkiittaa  sseemmbbaahh..  TTiiddaakk  aaddaa,,  
ttiiddaakk  kkiittaa  lliihhaatt,,  ddaann  aappaakkaahh  aaddaa  aattaauu  ttiiddaakk,,  hhaannyyaa  kkiittaa  ddiibbeerriikkaann  
wwuujjuuddnnyyaa..  WWuujjuudd  AAllllaahh,,  mmaakkaannyyaa  kkiittaa  mmeennjjaaddii  mmaannuussiiaa  aaggaarr  
kkiittaa  mmeennyyeemmbbaahh,,  aappaa--aappaa  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  kkeeppaaddaa  kkiittaa..  
MMaakkaannyyaa  ttuuhhaann  iittuu  ttiiddaakk  lleeppaass  ddaarrii  kkiittaa,,  ttiiddaakk  jjaauuhh  ddaarrii  ddiirrii  
kkiittaa..  JJaaddii  ddiimmaannaa  ttuuhhaann..  AAppaakkaahh  ttuuhhaann  iittuu  llaakkii--llaakkii  aattaauu  
ppeerreemmppuuaann..  OOrraanngg--oorraanngg  bbiillaanngg  ttuuhhaann  iittuu  ttiinnggggaall  ddii  llaannggiitt,,  
mmaassaakk  ttuuhhaann  iittuu  ttiinnggggaall  ddii  llaannggiitt..  TTuuhhaann  iittuu  ddii  ddeekkaatt  kkiittaa..  YYaanngg  
mmaahhaa  kkuuaassaa  iittuu  kkaann  hhaannyyaa  nnaammaa  ssaajjaa..  JJaaddii  bbeerrssiihhkkaannllaahh  ddiirrii  kkiittaa  
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dduulluu,,  ssuuppaayyaa  kkiittaa  bbiissaa  bbeerrbbuuaatt  bbaaiikk,,  bbiissaa  bbeerrppiikkiirr..  TTaappii  kkaallaauu  
jjaammaann  sseekkaarraanngg,,  nnaammaannyyaa  jjaammaann  ssuuddaahh  bbeerruubbaahh  mmaassaakk  mmaauu  
ppeerrccaayyaa,,  ttaappii  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  mmaassiihh  ppeerrttaahhaannkkaann  sseemmuuaannyyaa..  
DDaann  jjuuggaa  iinnii  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  ddiiggaanngggguu  oolleehh  
mmaaccaamm--mmaaccaamm..  JJaaddii  bbeettuull--bbeettuull  aappaa  yyaanngg  ddiitteerriimmaa  oolleehh  oorraanngg  
ttuuaa  kkiittaa  dduulluu  ttiiddaakk  kkiittaa  ssiiaa--ssiiaakkaann  ttiiddaakk  kkiittaa  aabbaaiikkaann..  BBaaiikk  
ppeennggiilliinngg--nnggiilliinngg,,  bbaaiikk  aappaa  nnaammaannyyaa  wwaassiiaatt  ttiiddaakk  ddiittiinnggggaallkkaann..  
MMaakkaannyyaa  oorraanngg--oorraanngg  iittuu  sseennaanngg  kkee  bbaayyaann..  TTeennaanngg  llaahh  ddii  
bbaayyaann..  
KKaallaauu  mmeennuurruutt  mmaammiikk  wweettuu  tteelluu  yyaanngg  sseekkaarraanngg  ssaammaa  
ddeennggaann  wweettuu  tteelluu  yyaanngg  dduulluu??  
KKaallaauu  wweettuu  tteelluu  iittuu  hhaannyyaa  aaddaatt  ssaajjaa,,  aaddaatt  kkaallaauu  wweettuu  tteelluu  iittuu  
bbuukkaann  aaggaammaa,,  aaddaatt  ddaarrii  kkiittaa  llaahhiirr  ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurree..  KKiittaa  mmaannuussiiaa  
iinnii  jjuuggaa  llaahhiirr  ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurree  iittuu..  JJaarraanngg  oorraanngg  mmeennyyeebbuutt  wweettuu  
tteelluu  iittuu,,  jjaarraanngg..  NNaammaannyyaa  rraahhaassiiaa..  KKiittaa  llaahhiirr,,  hhiidduupp,,  ddaann  mmaattii  
iittuu  jjuuggaa  ttiiggaa  uunnssuurree..  JJaaddii  iittuu  aaddaallaahh  aaddaatt  bbuukkaann  aaggaammaa..  WWeettuu  iittuu  
bbeerraarrttii  kkeellaahhiirraann..  IInnii  ssuuddaahh  mmaammiikk  ssuuddaahh  jjeellaasskkaann,,  mmaannuussiiaa  iittuu  
ssiiffaatt  ttiiggaabbeellaass..  AAddaa  ppeemmbbeerriiaann  ddaarrii  ttuuhhaann,,  aaddaa  ddaarrii  iibbuu,,  
kkeemmuuddiiaann  bbaappaakk..  IIttuu  ssuuddaahh  wwuujjuudd  AAllllaahh..  IIttuu  oorraanngg  yyaanngg  bbiillaanngg  
wwaakkttuu  tteelluu  ssiihh  oorraanngg  yyaanngg  eennggggaakk  ttaauu  aappaa--aappaa..  JJaaddii  oorraanngg--
oorraanngg  yyaanngg  sseebbuutt  wweekkttuu  tteelluu  iittuu  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  ttiiddaakk  sseennaanngg,,  
ttiiddaakk  sseennaanngg  ddaann  bbeelluumm  ttaauu  aappaa--aappaa..  IIttuu  ccoonnttoohhnnyyaa,,  bbaayyaann  yyaanngg  
bbaahhkkaann  tteemmppaatt  iissllaamm  ppeerrttaammaa,,  330000  SSMM  mmaassjjiidd  ssuuddaahh  bbeerrddiirrii..  
BBeelluumm  aaddaa  ssiihh  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn..  DDaarrii  ssaannaa  llaahh  kkookk  ddiisseebbuutt  wweekkttuu  
tteelluu,,  ssaallaahh  dduuggaaaann  ssiihh  oorraanngg--oorraanngg..  TTaappii  kkaallaauu  kkiittaa  cceerriittaakkaann  
kkeemmbbaalliillaahh  kkee  rraahhaassiiaa  ttuuhhaann..  JJaaddii  sseebbeennaarrnnyyaa  ttiiddaakk  bboolleehh  oorraanngg  
ttaauu,,  iittuu  kkaallaauu  mmeennuurruutt  oorraanngg  ttuuaa..  KKiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  jjaarraanngg  jjuuggaa  
yyaanngg  nnaaiikk  hhaajjii..  KKaarreennaa  ddii  bbaayyaann  iittuu  ttiiddaakk  bboolleehh..  IInnii  ccoonnttoohhnnyyaa  
ddii  LLoollooaann,,  ttiiggaa  oorraanngg  nnaaiikk  hhaajjii  bbeelluumm  ssaattuu  sseetteennggaahh  ttaahhuunn  
mmeenniinnggggaall  ssuuddaahh..  IInnii  llaahh  aannuunnyyaa,,  kkaallaauu  eennggggaakk  sseemmuuaa  ssiihh  mmaauu  
nnaaiikk  hhaajjii..  JJaaddii  mmeemmaanngg  ddiibbaattaassii  llaahh  kkaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  oolleehh  
yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  TTiiddaakk  ddiibbeerriikkaannnnllaahh  nnaaiikk  hhaajjii..  KKaallaauu  rraaddeenn  
ssiinnggaaddrriiaa  mmeemmaanngg  mmaauu  nnaaiikk  hhaajjii,,  iittuu  mmaannggkkuu  yyaanngg  dduulluu  ddaarrii  
ssaannaa  ddiibbaawwaakkaann  uuaanngg  ttaappii  ttiiddaakk  mmaauu,,  kkaarreennaa  mmeemmaanngg  ttiiddaakk  
ddiippeerrbboolleehhkkaann..  JJaaddii  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  jjaarraanngg  yyaanngg  nnaaiikk  hhaajjii..  
MMeennuurruutt  oorraanngg  ttuuaa  jjuussttrruu  ddiissiinniillaahh  mmeekkkkaahh  iittuu..  TTiittii  mmaass  
ppeenngghhuulluu  iittuu  mmaakkaammnnyyaa  nnaabbii  MMuuhhaammmmaadd..  YYaanngg  ttiinnggggii  iittuu  
mmaakkaammnnyyaa  sseellaannddiirr..  KKaallaauu  yyaanngg  bbeessaarr  iittuu  kkaann  mmaakkaammnnyyaa  jjeenngg  
rraannaa..  IIttuu  llaahh  ddii  bbaayyaann..  TTaappii  rraahhaassiiaa  ssiihh  iinnii,,  jjaannggaann  ssiihh  ddiibbuukkaa..  
KKaallaauu  oorraanngg  ssuuddaahh  kkee  mmaassjjiidd  kkuunnoo  bbeerraarrttii  ssuuddaahh  kkee  mmeekkkkaahh..  
TTiiddaakk  bbeeddaa  rraassaannyyaa..  AAddaa  ssiihh  tteerroowwoonnggaannnnyyaa  jjuuggaa  ttaappii  eennddaakk  
kkiittaa  lliihhaatt..  MMaakkaannyyaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  ddiinnaammaakkaann  ppeettuunngg  bbaayyaann..  IIttuu  
nnaammaannyyaa  aaddaallaahh  ppeettuunnjjuukk..  OOrraanngg  ttuuaa  dduulluu  mmeennyyeebbuuttnnyyaa  ddiissiinnii  
llaahh  mmeekkkkaahh  ttuulleenn..  KKaarreennaa  ddii  ssiinnii  sseemmuuaa  ppuussttaakkaa--ppuussttaakkaa  aaddaa  
ddiissiinnii..  AAbbdduull  mmuuttaalliibb  aaddaa  mmaakkaammnnyyaa  ddii  ssiinnii..  IIttuu  aappaannyyaa  
kkaakkeekknnyyaa  nnaabbii  MMuuhhaammmmaadd  iittuu..  NNaabbii  MMuuhhaammmmaadd  jjuuggaa  ppuunnyyaa  
nnaammaa  llaaiinn  iittuu,,  ttaappii  iittuu  ddiirraahhaassiiaakkaann..  TTeerruuss  mmaakkaamm  yyaanngg  ttiinnggggii  
iittuu  mmaakkaamm  kkaakkeekknnyyaa  nnaabbii  MMuuhhaammmmaadd……  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[SSttrraatteeggii  kkrreeaattiiffiittaass  
ssoossiiaall]];;  rreeiinntteerrpprreettaassii  
mmaakknnaa  wweettuu  tteelluu::    
  
[[SSttrraatteeggii  kkrreeaattiiffiittaass  
ssoossiiaall]];;  rreeiinntteerrpprreettaassii  
mmaakknnaa  wweettuu  tteelluu::    
  
  
  
  
  
  
  
  
KKeeppeerrccaayyaaaann  tteerrkkaaiitt  
mmaassaallaahh  hhaajjii  
  
  
  
  
  
  
  
[[IInnggrroouupp  bbiiaass]]  
  
  
  
  
  
[[IInnggrroouupp  bbiiaass]]  
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NNoo..  WWaawwaannccaarraa  ::  0088    

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  RR..  GG  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--LLaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  RRaabbuu,,  1122  OOkkttoobbeerr  22001111  

WWaakkttuu  ::  1199..  4422  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  KKaarraannggssaallaahh  
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KKaallaauu  kkee  ssaawwaahh  iittuu  jjuuggaa  bbeennttuukk  ddaarrii  ttuummbbuuhh  ddaarrii  wweettttuu  
tteelluu  mmiikk??  
KKaallaauu  iittuu  uunnttuukk  ppeennddiiddiikkaann  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  eennddaakk  aaddaa  ssiihh,,  
eennddaakk  aaddaa  kkaaiittaannnnyyaa..  IIttuu  ccuummaa  sseekkaarraanngg  iinnii  kkaarreennaa  bbaayyaann  iinnii  
rruuppaannyyaa  jjaarraanngg  sseekkaallii  ppeemmbbiinnaaaannnnyyaa  dduulluu  yyaa,,  kkaarreennaa  ffaakkttoorr  
iinnffrraassttrruukkttuurr  kkaallaauu  dduulluu  iinnii  kkaann  sseebbeelluumm  oorrddee  bbaarruu  kkiittaa  mmaassiihh  
jjaallaann  ppaakkee  ttrruukk  kkee  mmaattaarraamm..  JJaaddii  jjaannggkkaauuaann  ppeemmbbiinnaaaann  bbaaiikk  
iittuu  ddii  bbiiddaanngg  aaggaammaa,,  ppeennddiiddiikkaann  kkaann  tteerrbbeellaakkaanngg,,  kkaallaauu  
eennggggaakk  SSuuhhaarrttoo  bbeerrddiirrii  iittuu  kkaann..  BBaarruu  aaddaa  SSDD--SSDD  ddii  BBaayyaann  iinnii,,  
ddii  pplloossookk  yyaanngg  aaddaa  sseekkaarraanngg,,  mmaallaahh  sseettiiaapp--sseettiiaapp  dduussuunn  
hhaammppiirr  aaddaa..    
DDaallaamm  ppeerrttaanniiaann  jjuuggaa  aaddaa  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraannyyaa  sseennddiirrii  
eennggggeehh??  
YYaa  aaddaa,,  aaddaa  jjuuggaa..  AAddaa  jjuuggaa..  
AAppaa  ssaajjaa  nniikkee  mmaammiikk??  
MMiissaallnnyyaa  kkaallaauu  uuppaaccaarraa  aannuu,,  sseeppeerrttii  yyaanngg  aawwaallnnyyaa  dduulluu  kkaann  
kkiittaa  sseellaammeett  mmaattaa  aaiirr  iittuu,,  iittuu  aaddaa  nnaammaannyyaa  sseellaammeett  tteellaabbaahh..  
SSeellaammeett  tteellaabbaahh  iittuu  aaddaa  yyaanngg  ddiipprraakkaarrssaaii  oolleehh  iinnaann  aaiiqq,,  jjaaddii  
aaddaa  nnaammaannyyaa  iinnaann  aaiiqqnnyyaa  yyaanngg  mmeennggeelloollaa  aaccaarraannyyaa  kkeemmuuddiiaann  
uunnttuukk  mmeennggeerraahhkkaann  ppeettaannii  ppeemmaakkaaii  aaiirrnnyyaa  kkaann  lleewwaatt  PP33AAnnyyaa..  
SSeettiiaapp  ttaahhuunn  mmeennjjeellaanngg  ttuurruunn  bbiibbiitt   iittuu..  TTaappii  bbiiaassaannyyaa  ppaaddaa  
wwaakkttuu  mmuussiimm  hhuujjaann  iinnii,,  jjaaddii  kkaallaauu  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  iittuu  kkaann  
bbiiaassaannyyaa  bbuullaann  ddeesseemmbbeerr  wwaakkttuu  kkiittaa  mmeennyyeemmaaii  bbiibbiitt  iittuu  ppaaddii  
bbuulluu..  AAddaa  mmeemmaanngg  bbaannyyaakk  rreenntteettaannnnyyaa  kkaallaauu  ppeerrssaawwaahhaann,,  
aaddaa  ppeennggoollaahhaann  ttaannaahh,,  ppeennaanneemmaann  ppaaddii  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa  kkaann..  
TTaappii  ddiiaammbbiill  ppaaddaa  wwaakkttuu  mmuussiimm  hhuujjaannnnyyaa  uuppaaccaarraa--
uuppaaccaarraannyyaa..  TTaappii  kkaallaauu  ppaaddii  ggaabbaahh  bbiiaassaa  sseeppeerrttii  sseekkaarraanngg  iinnii  
kkaann  yyaa  ddiittaannaamm  aajjaa..  OOrraanngg  ddiirraammppeekk  ddiiaa  ccaarraannyyaa  bbuukkaann  ddii  
aappaa,,  ddiimmaattaaqq  iissttiillaahhnnyyaa  kkaallaauu  ddiissiinnii..    
KKeemmaarriinn  jjuuggaa  sseemmppaatt  mmeennggiikkuuttii  aaccaarraa  nnggaajjii  mmaakkaamm  
eennggggeehh??  
YYaa  iittuu  aaddaa  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  ppeerrttaanniiaann,,  ssaallaahh  ssaattuu  
uuppaaccaarraannyyaa  yyaanngg  nnggaajjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa  iittuu..  IIkkuutt  
ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu??  
EEnnggggeehh,,  iikkuutt  ttiiyyaanngg  mmiikk??  
NNaahh  ppaaddaa  ssaaaatt  iittuu  ppeettaannii,,  yyaa....bbeerrssuukkuurraann  llaahh  kkeeppaaddaa  yyaanngg  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[RRiittuuaall]]::  UUppaaccaarraa  ddaallaamm  
ppeerrttaanniiaann  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[MMaakknnaa  ssiimmbboolliikk  
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mmaahhaa  kkuuaassaa  kkeemmuuddiiaann  mmeenngguunnjjuunnggii  mmaakkaamm--mmaakkaamm  lleelluuhhuurr  
kkaarreennaa  ddiiyyaakkiinnkkaann  bbaahhwwaa  sseebbaaggaaii  ssaarraannaa  yyaa,,  aarrttiinnyyaa  llaahhaann  
yyaanngg  ddiioollaahh  iittuu  aaddaallaahh  lleelluuhhuurr  yyaanngg  mmeemmbbeerriikkaann  hhiibbaahh  
tteerrhhaaddaapp  ggeenneerraassiinnyyaa..    
OO  sseebbaaggaaii  uuccaappaann  ssuukkuurr  eennggggeehh??  
UUccaappaann  ssuukkuurr..  NNaahh  kkaallaauu  sseellaammeettaann  mmaattaa  aaiirr  iittuu  aaddaa  
hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  kkeelleessttaarriiaann  hhuuttaann  sseeppeerrttii  ddii  mmeennddaallee  iinnii..  
IIttuu  kkaann  aaddaa  hhuuttaann  aaddaatt  ddiissiittuu  yyaanngg  sseellaalluu  kkiittaa  jjaaggaa  
kkeelleessttaarriiaannnnyyaa..  TTiiddaakk  bboolleehh  mmeennggeemmbbaallaa  tteerrnnaakk  ddii  ssaannaa,,    
ttiiddaakk  bboolleehh  mmeenneebbaanngg  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  KKaallaauu  iittuu  ddiillaannggggaarr  
kkaann  aaddaa  ssaannkkssii  aaddaa  aawwiikk--aawwiikk..  IIttuu  ssuuddaahh  ddiiaattuurr  oolleehh  
mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt,,  kkaarreennaa  kkeegguunnaaaann  ddaarriippaaddaa  aaiirr  iinnii  kkaann  ssaannggaatt  
ddiibbuuttuuhhkkaann  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt,,  aappaallaaggii  PPDDAAMM  yyaanngg  iikkuutt  
mmeennyyeeddoott  iittuu  uunnttuukk  mmaassyyaarraakkaatt  uummuumm..    
IInnaann  aaiiqq  eennggggeehh  yyaanngg  mmeennggeelloollaa??  
IInnaann  aaiiqq,,  ddiiaa  kkeerrjjaassaammaa  ddeennggaann  PP33AA……  
PP33AA  ddaarrii……??  
DDaarrii  ddeessaa  iinnii,,  kkaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ssuubbaakk  iittuu  kkaann  aaddaa  ppuunnyyaa  
PP33AA  ddiiaa..  PPeettaannii  ppeemmaakkaaii  aaiirr  iittuu..    
OO  bbeerraarrttii  aaddaatt  jjuuggaa  kkeerrjjaassaammaa  ddeennggaann  ppeemmeerriinnttaahhaann  ddeessaa  
eennggggeehh??  
YYaa  mmeemmaanngg  hhaarruuss  bbeeggiittuu,,  iinnii  llaahh  aaddaattnnyyaa  sseellaalluu  ddiibbiillaanngg,,  
sseebbeennaarrnnyyaa  bbuukkaann  wwaakkttuu  wweettttuu  iittuu..  PPeemmeerriinnttaahh,,  KKiiaayyii  ddaann  
ppeemmaannggkkuu..  IInnii  kkaann  ttiiggaa  uunnssuurree  iittuu  yyaa  hhaarruuss  kkeerrjjaassaammaa..  
PPeemmeerriinnttaahh  ddaallaamm  aarrttiiaann  ddiissiinnii  yyaanngg  iikkuutt  sseebbaaggaaii  ppiimmppiinnaann  
aattaauu  kkoorriiddoorr  aaddaatt  iittuu  ddiissiinnii  sseeppeerrttii  kkeeppaallaa  ddeessaa..  MMaakkaannyyaa  ddii  
BBaayyaann  iinnii  mmaassiihh  ppooppuulleerr  ddiisseebbuutt  ppeemmuussuunnggaann  aattaauu  
ddiibbaawwaahhnnyyaa  iittuu,,  kkeelliiaannggnnyyaa  iittuu  ddiisseebbuutt  ppeemmbbeekkeell..  NNaahh  iittuu  
jjuuggaa  aaddaa  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  aaddaatt,,  mmeesskkiippuunn  ddiiaa  jjuuggaa  
sseebbaaggaaii  aarrttiinnyyaa  kkeeppaallaa  dduussuunn  yyaa,,  tteettaappii  kkaallaauu  ddiiaa  jjuuggaa  sseebbaaggaaii  
ppiimmppiinnaann  aaddaatt  ddii  kkaammppuunnggnnyyaa  sseennddiirrii,,  ddiiaa  jjuuggaa  ddiisseebbuutt  
ppeemmbbeekkeell  aaddaatt..  AArrttiinnyyaa  ddiippiilliihh  sseeccaarraa  llaannggssuunngg  sseebbaaggaaii  
ppiimmppiinnaann  aaddaatt  ddii  ddaaeerraahh  aattaauu  ddeessaannyyaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg..  
MMeennuurruutt  yyaanngg  mmaassiihh  bbeerrllaakkuu  ddii  ddeessaa  bbaayyaann  iinnii  tteerruuttaammaa..    
SSaalliinngg  kkeerrjjaassaammaa  eennggggeehh……  
SSaalliinngg  kkeerrjjaassaammaa,,  yyaanngg  kkeettiiggaa  uunnssuurr  iittuu,,  hhaarruuss  kkeerrjjaassaammaa..  NNaahh  
kkaallaauu  sseekkaarraanngg  aaddaatt  ttiiddaakk  bbiissaa,,  mmiissaallnnyyaa  ddaallaamm  ppeemmbbaabbaattaann  
ppaawwiinngg  aaddaatt  yyaa,,  ttiiddaakk  bbiissaa  iinnaann  aaiiqq  iittuu  aattaauu  mmaassyyaarraakkaatt  ssuubbaakk  
yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  aaiiqq  iittuu  ttiiddaakk  bbiissaa  mmeennggaattaassii  hhaall  iittuu  yyaa  ddii  
llaappoorr  kkee  kkeeppaallaa  ddeessaa  kkee  ppeemmuussuunnggaann..  PPeemmuussuunnggaann  yyaanngg  
mmeennggaattaassii,,  kkaallaauu  ddiiaa  llaaggii  ttiiddaakk  ssaanngggguupp  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  
ddeennddaa  aattaauu  sseessuuaaii  ddeennggaann  aawwiikk--aawwiikk  iittuu  aakkaann  ddiillaannjjuuttkkaann  kkee  
pprroosseess  hhuukkuumm  oolleehh  ddeessaa  iittuu  sseennddiirrii..  NNaahh  iittuullaahh..  
BBeerraarrttii  mmeellaalluuii  pprroosseess  aaddaatt  dduulluu  eennggggeehh??  
IIyyaa,,  mmeellaalluuii  aaddaatt  dduulluu  ttaappii  kkaallaauu  sseekkeeddaarr  iinnii  aappaa,,  kkrriimmiinnaall  aappaa  
yyaa,,  ppeemmbbaabbaattaann  hhuuttaann  aaddaatt  iittuu  kkiittaa  sseelleessaaiikkaann  lleewwaatt  pprroosseess  
aaddaatt  dduulluu  kkiittaa  mmuussyyaawwaarraahhkkaann  dduulluu  kkiittaa  lliiaatt  bbeerraatt  aattaauu  
ttiiddaakknnyyaa  ppeellaannggggaarraannnnyyaa  iittuu,,  yyaanngg  ddiirruussaakk  iittuu,,  ttaappii  kkaallaauu  
sseekkeeddaarr  mmeennggaammbbiill  rraannttiinngg  kkaayyuu  ssiihh  eennddaakk  aappaa--aappaa  yyaa..  IIttuu  
kkaallaauu  ssuuddaahh  ssaammppaaii  mmeenneebbaanngg  aattaauu  aappaallaaggii  ddiibbiissnniisskkaann,,  kkaann  

ppeelliibbaattaann  lleelluuhhuurr]]  
SSeebbaaggaaii  ssaarraannaa  uunnttuukk  
mmeennddaappaattkkaann  bbeerrkkaahh  
  
  
[[MMaakknnaa  ssiimmbboolliikk  
sseellaammeettaann  ssuubbaakk]]::  
uunnttuukk  ppeelleessttaarriiaann  aallaamm  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[IInntteerrpprreettaassii]]  mmaakknnaa  
wweettuu  tteelluu  sseebbaaggaaii  
PPeemmeerriinnttaahh,,  KKiiaayyii,,  ddaann  
PPeemmaannggkkuu  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[IInntteerrpprreettaassii]]  mmaakknnaa  
wweettuu  tteelluu  
RReellaassii  aannttaarraa  aaddaatt  ddaann  
ppeemmeerriinnttaahhaann  
  
  
  
  
  
[[KKoonnssttrruukkssii  cciittrraa  
ppoossiittiiff]]::  mmeellaalluuii  hhuukkuumm  
aaddaatt  uunnttuukk  
mmeennyyeelleessaaiikkaann  kkoonnfflliikk--
kkoonnfflliikk  iinntteerrnnaall  
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ssuuddaahh  llaaiinn  cceerriittaannyyaa  iittuu..    
OO  iittuu  kkhhuussuuss  uunnttuukk  hhuuttaann--hhuuttaann  aaddaatt??  
HHuuttaann--hhuuttaann  aaddaatt,,  jjuuggaa  ddii  hhuuttaann  rriinnjjaannii  iinnii,,  kkiittaa  jjuuggaa  iikkuutt  iittuu  
kkaallaauu  dduulluu  yyaa,,  tteettaappii  kkaann  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  kkaann  ttaammaann  nnaassiioonnaall  
ddiiaa..  SSuuddaahh  jjaaddii  mmiilliikkii  ppeemmeerriinnttaahh..  WWaallaauuppuunn  ddeemmiikkiiaann,,  kkaann  
kkiittaa  ttiiddaakk  aakkaann  mmeennuuttuupp  kkeemmuunnggkkiinnaann  kkiittaa  aakkaann  iikkuutt  sseerrttaa  
mmeelleessttaarriikkaann..  SSeeppeerrttii  kkaallaauu  aaddaa  kkeebbaakkaarraann  ddii  RRiinnjjaannii  aattaauu  
ddiisseekkiittaarrnnyyaa  iittuu,,  aaddaa  ppeemmaannggkkuu  yyaanngg  aakkaann  mmeemmbbiikkiinn  rriittuuaall  yyaa  
ssuuppaayyaa  yyaanngg  tteerrbbaakkaarr  iinnii  bbiissaa  ttuummbbuuhh  kkeemmbbaallii..  AAddaa  iittuu  
rriittuuaallnnyyaa,,  ttaappii  sseekkaarraanngg  kkaarreennaa  aaddaa  ttaammaann  nnaassiioonnaall  ddiissiinnii  yyaa,,  
aaddaa  kkaannttoorrnnyyaa  ddiissaannaa  yyaa  jjaaddii  ppeemmaannggkkuu  yyaanngg  hhaarruuss  mmeennggiikkuuttii  
aattaauu  mmeennjjaaggaa  kkeeuuttuuhhaann  hhuuttaann  ddiilleerreenngg  iinnii  kkaann  ttiiddaakk  aaddaa  
tteetteessaann  ddaannaa  llaahh  uunnttuukk  iittuu..  TTeettaappii  kkaarreennaa  mmaassyyaarraakkaatt  iinnii  ssuuddaahh  
kkeennttaall  ddeennggaann  aaddaattnnyyaa,,  jjuuggaa  uuppaaccaarraa  ppaaddaa  wwaakkttuu  tteerrjjaaddii  
lloonnggssoorr  mmiissaallnnyyaa,,  hhuuttaann  kkeebbaakkaarraann,,  aattaauu  gguunnuunngg  mmeelleettuuss  iittuu  
aaddaa  sseellaammeettaannnnyyaa  ddiibbiikkiinn  iittuu..    
SSeeccaarraa  ttiiddaakk  llaannggssuunngg  aaddaa  kkeessaaddaarraann  sseennddiirrii  eennggggeehh  ddaarrii  
mmaassyyaarraakkaatt??  
YYaa  ttiimmbbuull  kkeessaaddaarraann……mmeennggaassuuhh,,  mmeennggaassuuhh  nnaammaannyyaa  iittuu..  
MMeennggaassuuhh  iittuu  mmeenngghhiillaannggkkaann  yyaanngg  jjeelleekk  uunnttuukk  
mmeenngghhiidduuppkkaann  yyaanngg  aakkaann  ddaattaanngg..  MMaakkssuuddnnyyaa  ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  
tteerrjjaaddii  bbeeggiittuu  tteerruuss--mmeenneerruuss  kkaann,,  mmuussiibbaahh--mmuussiibbaahh..  DDaallaamm  
kkeeyyaakkiinnaann  aaddaatt  kkaann..    
DDiimmaannaa  bbaattaassaann  aannttaarraa  aaddaatt,,  ppeemmeerriinnttaahh,,  tteerrmmaassuukk  
aaggaammaa  nniikkee  mmaammiikk??  
JJaaddii  bbeeggiinnii  yyaa,,  wwaallaauuppuunn  aaddaatt  iinnii  mmeennggaaddaakkaann  ssuuaattuu  uuppaaccaarraa  
rriittuuaall,,  nnaammuunn  ddaarrii  uunnssuurr  aaggaammaa  iinnii  kkiittaa  uunnddaanngg  ddiiaa  uunnttuukk  
mmeemmbbeerriikkaann  ddooaa  yyaa,,  ddooaa  sseellaammeett,,  ddooaa  aappaa  ssiinnaassuuhhaa  iissttiillaahhnnyyaa  
iittuu..  IIttuu  kkiittaa  uunnddaanngg  ddiiaa  bbuukkaann  ccuukkuupp  ddeennggaann  aaddaatt  iittuu  ssaajjaa..  
KKaallaauu  aaddaatt  iinnii  kkaann  ssuuddaahh  ddiippeeggaanngg  oolleehh  ppeemmaannggkkuu,,  kkaallaauu  
aaggaammaa  iinnii  kkaann  ssuuddaahh  ddiippeeggaanngg  oolleehh  KKiiaayyii..  NNaahh  
ppeemmeerriinnttaahhaannnnyyaa  ddiippeeggaanngg  oolleehh  ppeemmuussuunnggaann  oolleehh  ppeemmbbeekkeell  
iittuu  yyaanngg  llaannggssuunngg  mmeemmiimmppiinn  mmaassyyaarraakkaatt..  YYaa  jjaaddii  kkeettiiggaa  
uunnssuurr  iittuu  llaahh  kkiittaa  hhaarruuss  ssaalliinngg  kkeerrjjaassaammaa..  SSeehhiinnggggaa  ddiissiinnii  aappaa  
nnaammaannyyaa  kkaallaauu  oorraanngg  bbaannyyaakk  mmeennggaattaakkaann  ddii  bbaayyaann  iinnii  
aadduuuuhh……kkaarreennaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  yyaanngg  sseellaalluu  mmeennoonnjjooll  aattaauu  
kkeelliihhaattaann  aaddaallaahh  aaddaattnnyyaa  iittuu..  SSeeddaannggkkaann  ddiiaa  ttiiddaakk  ttaauu  ddiimmaannaa  
ddiiaa  mmaassuukk  aaggaammaannyyaa  kkaann  bbeeggiittuu  yyaa,,  ddiimmaannaa  ddiiaa  kkeeiikkuuttsseerrttaaaann  
aaggaammaa  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  IIttuu  kkaallaauu  kkiittaa  ddaalleemmii  bbaahhwwaa  iinnii  kkiittaa  
sseebbaaggaaii  ppeemmaannggkkuu  aattaauu  ttooaaqq  llookkaaqq  iissttiillaahhnnyyaa  iittuu  yyaa,,  sseebbaaggaaii  
ppeemmeerraakkaarrssaa,,  yyaanngg  ppuunnyyaa  iinniissiiaattiiff..  NNaammuunn  ttiiddaakk  ccuukkuupp  
iinniissiiaattiiff  iittuu  ddiillaakkssaannaakkaann  oolleehh  ppeemmaannggkkuu  aattaauu  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  
iittuu..  IInnii  kkiittaa  hhaarruuss  mmeenngguuttaammaakkaann  iinnii  mmeennyyiillaaqq  ppaarraa  aalliimm  
uullaammaa  kkiittaa,,  kkaallaauuppuunn  iittuu  bbiissaa  ssiikkiirr  kkiittaa  ssiikkiirrkkaann  ddiiaa  iittuu,,  kkaallaauu  
sseeccaarraa  aaddaatt  hhaannyyaa  bbeeggiinnii,,  hhaannyyaa  ddooaa--ddooaa  ddaarrii  iinnii,,  sseekkeeddaarr  
mmiinnttaa  aassuuhh  iittuu  yyaa  bbiissaa  llaahh  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  ddiitteemmppaatt  iinnii..    
KKeemmuuddiiaann  aallhhaammdduulliiaallaahh  kkaallaauu  hhuuttaann--hhuuttaann  aaddaatt  iinnii  yyaa  mmaassiihh  
ddiihhaarrggaaii  llaahh  wwaallaauuppuunn  mmaassyyaarraakkaatt  ppeennddaattaanngg  yyaa..  AAddaa  ddaarrii  
LLoommbbookk  tteennggaahh,,  LLoommbbookk  ttiimmuurr,,  yyaanngg  bbeerrddoommiissiillii  ddiisseekkiittaarr  
ppiinnggggiirraann  hhuuttaann  yyaanngg  hhaarruuss  kkiittaa  jjaaggaa  mmeerreekkaa  ttuurruutt  jjuuggaa  sseeppeerrttii  
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ddii  mmeennddaallee,,  bbaannggkkeett  bbaayyaann  iittuu,,  eennggggaakk  aaddaa  yyaanngg  bbeerraannii  mmaallaahh  
aaddaa  oorraanngg--oorraanngg  kkiittaa  yyaanngg  ccoobbaa--ccoobbaa..  TTeettaappii  ssaannkkssiinnyyaa  bbeerraatt  
iittuu,,  kkaallaauu  eennggggaakk  bbaayyaarr  ddiiaa  aakkaann  ddiikkuucciillkkaann  ddaarrii  mmaassyyaarraakkaatt  
aaddaatt..  NNaahh  iittuu  ssaannkkssiinnyyaa,,  bbiiaarr  ssuuddaahh  kkaallaauu  ddiiaa  aappaa  ssaajjaa  
kkeebbuuttuuhhaannnnyyaa  eennddaakk  ttaauu  ssuuddaahh..  NNaahh  jjaaddii  mmeerreekkaa  iittuu  bbeerrppiikkiirr  
ttiimmbbaanngg  ddiiaa  ddiiaassiinnggkkaann  ddaarrii  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt,,  aaggaammaa  ddaann  
sseebbaaggeennyyaa,,  eennddaakk  aaddaa  yyaanngg  nngguurruuss  lleebbiihh  bbaaiikk  ttiiddaakk  ddiillaakkuukkaann,,  
ssuuppaayyaa  ddiiaa  kkaappookk  mmaassaallaahhnnyyaa..  SSuuppaayyaa  ddiiaa  jjeerraa  iittuu  ssuuddaahh..    
AAddaa  bbeerraappaa  ssiihh  ppeemmiimmppiinn--ppeemmiimmppiinn  aaddaatt  nniikkee  mmaammiikk,,  
aaddaa  ppeemmaannggkkuu,,  ppeemmeekkeell  eennggggeehh??  
YYaa  iittuullaahh  kkaallaauu  ddiissiinnii  kkaann  bbaannyyaakk  yyaa,,  jjaaddii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  
ddaaeerraahh,,  kkaallaauu  ddiissiinnii  ssaayyaa  kkaann  ppeemmaannggkkuu  kkaarraanngg  ssaallaahh  
nnaammaannyyaa,,  jjaaddii  kkaallaauu  aaddaa  rriittuuaall  aaddaatt  ddiissiinnii  ssuuddaahh  ddii  aappaa  
nnaammaannyyaa  ddiimmuussyyaawwaarraahhkkaann..  PPaaddaa  wwaakkttuu  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  jjuuggaa  
mmaassyyaarraakkaatt  kkaarraannggssaallaahh  iinnii  kkuummppuull  ddiitteemmppaatt  iinnii  jjuuggaa..  JJuuggaa  ddii  
bbaayyaann  ttiimmuurr,,  bbaayyaann  bbaarraatt  aaddaa,,  ppllaawwaannggaann  aaddaa..  TTeerruuss  ppeenngguulluu,,  
aaddaa  jjuuggaa  ddii  LLoollooaann..  
PPeemmaannggkkuu  jjuuggaa  eennggggeehh  nnaammaannyyaa??  
PPeemmaannggkkuu  jjuuggaa……  
TTuuggaassnnyyaa  bbeeddaa--bbeeddaa  eennggggeehh??  
TTuuggaassnnyyaa  yyaa  bbeeddaa--bbeeddaa..  TTeettaappii  ttuuggaass  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  yyaa  
ssaammaa,,  ddiimmaannaa  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  iittuu  bbeerrkkuummppuull  ddaann  
mmeemmuussyyaawwaarraahhkkaann  aappaa  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ddaann  uunnttuukk  
mmeennyyeelleessaaiikkaannnnyyaa..    
KKaallaauu  ppeemmbbeekkeell  nniikkee  mmaammiikk??  
SSaammaa  ddiiaa  ttuuggaassnnyyaa  iittuu,,  kkaarreennaa  kkaallaauu  ssuuddaahh  bbiillaanngg  ppeemmeekkeell  iittuu  
mmeerraannggkkeepp  ddiiaa,,  mmeerraannggkkeepp  ddii  ppeemmeerriinnttaahhaann  ddaann  mmeerraannggkkeepp  
jjuuggaa  sseebbaaggaaii  ppeemmaannggkkuu  aaddaatt  ddii  dduussuunnnnyyaa  ddiiaa  iittuu..    
KKaallaauu  sseekkaarraanngg  bbeerraarrttii  sseemmaaccaamm  kkeettuuaa  RRWW  eennggggeehh??  
YYaa,,  tteettaappii  ppuunnyyaa  bbaattaassaann--bbaattaassaann  tteerrsseennddiirrii..  PPuunnyyaa    wwiillaayyaahh  
sseennddiirrii..  PPeemmbbeekkeell,,  tteerruuss  kkaallaauu  ddii  bbiiddaanngg  aaiirr  ppeekkaassiihh..  KKaallaauu  
ddeessaa  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  iittuu  ppeemmuussuunnggaann..  AAddaa  kkaaiittaannnnyyaa  ddeennggaann  
aaddaatt  sseemmuuaa  iittuu,,  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  kkaann  ddiimmooddeerrnniissaassii  oolleehh  
ppeemmeerriinnttaahh  kkaallaauu  dduulluu  ddiisseebbuutt  ppeekkaassiihh  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  ddiisseebbuutt  
PP33AA..  kkaallaauu  dduulluu  ppeemmbbeekkeell  kkaarreennaa  jjuuggaa  llaannggssuunngg  sseebbaaggaaii  
ppiimmppiinnaann  aaddaatt  ddiikkaammppuunnggnnyyaa  ddiiaa,,  ddiisseebbuutt  ppeemmbbeekkeell  ttaappaaii  
kkaallaauu  sseekkaarraanngg  kkaarreennaa  mmeerraannggkkeepp  ddiisseebbuutt  kkaadduuss..  TTeettaappii  kkaallaauu  
ddaarrii  sseeggii  aaddaatt  mmaassiihh  tteettaapp  kkiittaa  sseebbuutt  sseebbaaggaaii  ppeemmbbeekkeell  bbuukkaann  
kkaadduuss..  WWaallaauuppuunn  ddiiaa  sseebbaaggaaii  aattaassaannnnyyaa  kkeeppaallaa  ddeessaa  kkaann  ggiittuu,,..  
YYaa  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  kkaadduuss  yyaanngg  ddiippiilliihh  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt  
ddiiaannggkkaatt  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt  tteettaappii  ttiiddaakk  aaddaa  bbaallee  bbeelleeqq  sseeppeerrttii  
iinnii  ((ddssmmbbiill  mmeennggaarraahhkkaann  ppaannddaannggaann  kkee  rruummaahh  ssuubbjjeekk))  tteettaapp  
ddiiaa  kkiittaa  sseebbuutt  kkaadduuss..    
KKaallaauu  ttooaaqq  llookkaaqq  nniikkee  mmaammiikk??  
TTooaaqq  llookkaaqq  iittuu  ddiiaa  kkeettuurruunnaann  yyaa,,  ttooaaqq  llookkaaqq  aarrttiinnyyaa  ddiiaa  bboolleehh  
mmeennggeerrjjaakkaann  yyaanngg  ddiippeerriinnttaahh  oolleehh  ppeemmaannggkkuu  iittuu..  TTooaaqq  llookkaaqq  
ttooaaqq  ttuurruunn  ssaammaa  iittuu..    
SSeebbaaggaaii  ppeellaakkssaannaa  bbeerraarrttii  eennggggeehh??  
PPeellaakkssaannaa,,  ppeellaakkssaannaa..  TTeettaappii  kkaallaauu  bbuukkaann  bbeerrddaassaarrkkaann  
kkeettuurruunnaann  bbuukkaann  ddiiaa  ttooaaqq  llookkaaqq,,  mmaassaayyaarraakkaatt  aaddaatt  bbiiaassaa  ssuuddaahh  

  
SSaannkkssii  hhuukkuumm  aaddaatt  
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ddii  ddaallaamm  aaddaatt..    
AAddaa  jjuuggaa  ttiiyyaanngg  ddeennggaarr  nnaammnnyyuuaa  ppeerruummbbaaqq  nniikkee??  
OO  iittuu  ssuuddaahh  nnaammaannyyaa  ttooaaqq  llookkaaqq  iittuu..  IIttuu  llaahh  ddiiaa  ppeennjjaaggaa  
hhuuttaannnnyyaa  ddiiaa,,  ppeerruummbbaaqq..  PPeerruummbbaaqq  llaauuqq  ppeerruummbbaaqq  ddaayyaa..  
PPeerruummbbaaqq  ddaayyaa  iittuu  ssuuddaahh  ddiiaa  ttuuggaassnnyyaa  sseebbaaggaaii  ppeennjjaaggaa  hhuuttaann..    
ppeerruummbbaaqq  llaauuqq  iittuu  ddiiaa  ttuuggaassnnyyaa  sseebbaaggaaii  ppeennjjaaggaa  llaauutt..  LLookkaaqq  
ggaannttuunnggaann  rroommbboonngg  iinnii  aaddaallaahh  ppeellaakkssaannaa  ddaallaamm  bbiiddaanngg  
ppeerrttaanniiaann..  AAddaa  ttiiggaa  yyaa,,  sseemmuuaa  ttiiggaa..  KKaarraannggbbaajjoo  kkaann,,  
kkaarraannggbbaajjoo  iinnii  llookkaaqq  ggaannttuunnggaann  rroommbboonngg..  NNaahh  kkaallaauu  uunnssuurree  
aammaaqq  llookkaaqq  ddiissaannaa  ssuuddaahh  kkiittaa  gguunnddeemmkkaann  ddiiaa..  BBeeggiittuu  jjuuggaa  
ppeerruummbbaaqq  ddaayyaa  ppeerruummbbaaqq  llaauuqq  ddiissaannaa  jjuuggaa  kkiittaa  gguunnddeemmkkaann..  
TTeettaappii  kkaallaauu  mmeemmbbuuaatt  uunnssuurree  ppeenngguulluu,,  lleebbee  ddiissiinnii  ddiiaa  ddii  
bbaayyaann  ttiimmuurr..  KKiittaa  ssuuddaahh  yyaanngg  ppuunnyyaa  pprraakkaarrssaa  sseebbuutt  ssaajjaa  
ddeennggaann  ddaayyaann  mmeennssiiggiitt  kkaarreennaa  kkaann  mmeessiiggiittnnyyaa  ddii  tteennggaahh  yyaa  
((ssaammbbiill  mmeennuunnjjuukk  ddeennggaann  ttaannggaann  kkaannaann  kkeeaa  rraahh  mmaassjjiidd  kkuunnoo))..  
KKaallaauu  kkiittaa  iinnii  uunnssuurree  kkeekkiiaayyiiaann  kkaallaauu  ddiiaa  iittuu  uunnssuurree  ttooaaqq  
llookkaaqqnnyyaa..  SSuuddaahh  kkee  aannuu,,  kkrraannggbbaajjoo??  
EEnnggggeehh  ssuuddaahh……  
SSeebbeennaarrnnyyaa  ddiiaa  aammaaqq  llookkaaqq  ddeennggaann  ppeemmaannggkkuu  iittuu  ddiiaa  ssaammaa  
yyaa,,  CCuummaa  ppeemmbbeeddaaaannnnyyaa  kkaallaauu  aammaaqq  llookkaaqq  iittuu  ssaammaa  ddeennggaann  
ppeemmaannggkkuu,,  ppeemmaannggkkuu  iittuu  ssaammaa  ddeennggaann  aammaakk  llookkaaqq,,  ttaappii  iittuu  
ddiisseebbuutt  ppeemmaannggkkuu  kkaarreennaa  iittuu  aaddaallaahh  aarriissttookkrraassiinnyyaa..  AAddaa  
uunnssuurree  rraaddeennnnyyaa  aaddaa  uunnssuurree  llaalluunnyyaa  bbaarruu  ddiisseebbuutt  ppeemmaannggkkuu..  
TTeettaappii  kkaallaauu  ddiiaa  mmeennjjaabbaatt  sseebbaaggaaii  ppeemmaannggkkuu  tteettaappii  kkaallaauu  
ttiiddaakk  ddaarrii  uunnssuurree  rraaddeenn  ddaann  llaalluu  mmiissaallnnyyaa,,  aammaaqq  llookkaaqq  kkiittaa  
sseebbuutt..  WWaallaauuppuunn  mmaassiihh  mmuuddaa  kkiittaa  sseebbuutt  aammaaqq  llookkaaqq..    
OO  ggiittuu,,  bbeeaarrttii  ttiiddaakk  tteerrppaauutt  uussiiaa  eennggggeehh??  
yyaa  ttiiddaakk  tteerrppaauutt  uussiiaa,,  yyaanngg  ppeennttiinngg  kkeettuurruunnaannnnyyaa  bbiissaa  jjaaddii  
aammaaqq  llookkaaqq  kkiittaa  sseebbuutt  ddiiaa  aammaaqq  llookkaaqq  aappaabbiillaa  hhaassiill  
mmuussyyaawwaarraahh  aattaauu  gguunnddeemm  kkiittaa  sseebbuutt  iittuu..    
KKeettuurruunnaann  eennggggeehh??  
AAddaa  kkeettuurruunnaann  iittuu  kkaallaauu  ttooaaqq  llookkaaqq  aattaauu  ppeemmaannggkkuu..  TTaappii  
kkaallaauu  ddiissiinnii  iinnii  kkiittaa  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  yyaa  ddaayyaann  mmeessiiggiitt  iinnii  
aarriissttookkrraattnnyyaa  iittuu  kkeettuurruunnaann..  KKaallaauu  aammaaqq  llookkaaqq  sseeppeerrttii  
ppeerruummbbaaqq  llaauuqq  ppeerruummbbaaqq  ddaayyaa,,  llookkaaqq  ggaannttuunnggaann  oorrmmbboonngg  iinnii  
mmeemmaanngg  kkeettuurruunnaann  aaddaa  mmeemmaanngg  ttaappii  bbaannyyaa  kkeettuurruunnaann  yyaanngg  
hhaarruuss  kkiittaa  aammbbiill..  KKiittaa  ppiilliihh  mmiissaallnnyyaa  ssaattuu  aa  bb  cc  mmiissaallnnyyaa  yyaa  
((ssaammbbiill  mmeemmppeerraaggaakkaann  ddeennggaann  jjaarrii  ttaannggaann))..  KKaallaauu  aa  ssuuddaahh  
bbeerrjjaallaann  ddiiggaannttii  ddeennggaann  bb  nnyyaa,,  kkaallaauu  iinnii  ssuuddaahh  bbeerrjjaallaann  ttiiddaakk  
bboolleehh  kkeemmbbaallii  llaaggii  kkee  aa  nnyyaa..  IIttuu  ddiiaa  hhaarruuss  sseessuuaaii  ddeennggaann  
uurruuttaannnnyyaa  iittuu,,  uurruuttaann  aannuunnyyaa  aarriissttookkrraassiinnyyaa  iittuu  ttaaddii..  KKaallaauu  aa  
iinnii  ppeerrttaammaa  tteerruuss  kkiittaa  llaannggssuunngg  kkee  cc  ttiiddaakk  bboolleehh  jjuuggaa..  UUrruuttaann  
aannuunnyyaa  iittuu  ppeerruussaa  iissttiillaahhnnyyaa  iittuu..  KKaallaauu  aammaaqq  llookkaaqq  iittuu  kkaann  
tteerrddiirrii  ddaarrii  ppeerruussaa  ddiiaa..  MMiissaallnnyyaa  aaddaa  dduuaa,,  ttiiggaa,,  eemmppaatt  ppeerruussaa  
ddii  ddaallaamm  kkeeppeemmaannggkkuuaannnnyyaa  ddiiaa..  IIttuu  uurruuttaannnnyyaa  mmaannaa  yyaanngg  
tteerrttuuaa,,  tteerrttuuaa  iinnii  llaahh  kkiittaa  ppiilliihh  dduulluu,,  ttiiddaakk  bboolleehh  kkaallaauu  aaddaa  yyaanngg  
ttiiddaakk  bbeerrsseeddiiaa  iinnii  llaannggssuunngg  kkeemmaarrii,,  kkee  yyaanngg  kkeettiiggaa..  TTiiddaakk  
bboolleehh..  KKaallaauu  iinnii  ttiiddaakk  bbeerrsseeddiiaa  aattaauu  bbeerrhhaallaannggaann  hhaarruuss  ccaarrii  
uurruuttaannnnyyaa  iinnii..  BBeeggiittuu  sseetteerruussnnyyaa..  JJuuggaa  wwaakkttuu,,  mmeennggeemmbbaalliikkaann  
iinnii  kkaallaauu  ssuuddaahh  ttaammaatt  kkeeeemmppaatt  iinnii  hhaarruuss  kkiittaa  ccaarrii  kkeettuurruunnaann  
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yyaanngg  ppaass  ddiiaattaassnnyyaa  llaaggii..  NNaahh  kkaallaauu  sseeppeerrttii  ssaayyaa,,  mmaannggkkuu  
ttiimmuuqq  oorroonngg  iittuu  ssuuddaahh  rreeggeenneerraassii  iittuu..  TTaannppaa  
ddiimmuussyyaawwaarraahhkkaann  ssuuddaahh  oottoommaattiiss  llaannggssuunngg  ssuuddaahh  kkiittaa  aannggkkaatt,,  
mmiissaallnnyyaa  ssaayyaa  ssuuddaahh  ttuuaa  ssuuddaahh  lleennggsseerr,,  ssuuddaahh  ttiiddaakk  bbiissaa  
mmeellaakkssaannaakkaann  yyaa  bboolleehh  ssaallaahh  ssaattuu  aannaakk  ssaayyaa,,  aakkrriiaa  aattaauu  ppaannddaa  
bbaarraannggkkaallii..  AAttaauu  bboolleehh  jjuuggaa  kkeelluuaarrggaa  ssaayyaa  ddiissiinnii  yyaanngg  ppeennttiinngg  
ttuurruunn  bbiibbiitt,,  oo  ttuurruunn  wwaallii..  NNaahh  bboolleehh  jjuuggaa  kkeelluuaarrggaa  ssaayyaa  ddiissiinnii,,  
kkaallaauu  sseemmuuaa  ttiiddaakk  aaddaa  yyaa..  TTeettaappii  uunnssuurree  ttuurruunn  wwaallii  ddaarrii  ssaayyaa  
iittuu,,  iittuu  llaahh  yyaanngg  ddiiuuttaammaakkaann..  TTuurruunn  wwaallii  iittuu  kkeettuurruunnaann  ddaarrii  
llaakkii--llaakkii  iittuu..  TTaappii  ttiiddaakk  bboolleehh  ttuurruunn  bbiibbiitt  kkeettuurruunnaann  ddaarrii  
ppeerreemmppuuaann..  MMiissaallnnyyaa  ssaauuddaarraa  ssaayyaa  ppeerreemmppuuaann  yyaa,,  wwaallaauuppuunn  
ddiiaa  llaakkii--llaakkii  aannaakknnyyaa  tteettaappii  ddaarrii  ssaauuddaarraa  ppeerreemmppuuaann  kkaanndduunngg  
ssaayyaa  ddiisseebbuutt  ttuurruunn  bbiibbiitt  iittuu..  JJaaddii  ddaarrii  ssaannaa  ssaauuddaarraa  mmiissaann  ssaayyaa  
yyaanngg  ttuurruunn  wwaallii  iittuu..  TTaappii  kkaallaauu  ppeekkeerrjjaannyyaa  yyaa  uunnttuukk  mmeebbaannttuu  
ddaann  sseeggaallaa  mmaaccaamm  bboolleehh  ssiihh  ddiiaammbbiill..    
KKeemmaarriinn  kkee  kkaarraannggbbaajjoo  iinnii,,  sseemmppaatt  lliiaatt  iinnii  ppuussaakkaa  sseebbaayyee  
ttaannttaa??  
IInnii  aaddaa  pprroo  kkoonnttrraa  iittuu  yyaa,,  ssaayyaa  ssaayyaannggkkaann  yyaa  kkeennaappaa  yyaanngg  
hhaarruuss  ddiippeerrhhaattiikkaann,,  sseeppeerrttii  aaddaa  kkaammppuunnyyaa  ttiiddaakk  ddiippeerrhhaattiikkaann  
ttiiddaakk  ddiibbuuaattkkaann  pprrooppoossaall  uunnttuukk  mmeemmbbaanngguunn  mmiinnttaa  bbaannttuuaann  
iinnii..  KKookk  jjuussttrruu  mmeemmbbaanngguunn  iinnii  ddii  lluuaarr  ffuunnggssii  ddaarrii  aaddaatt  iittuu  
sseennddiirrii..  IInnii  mmaakkaannyyaa  ddeennggaann  kkiittaa  iinnii  mmaassiihh  aaddaa  yyaaaa  jjaarraakk  llaahh..    
YYaa  ttiiaanngg  lliiaatt  jjuuggaa  mmaammiikk  ddiissiittuu??  
PPaass  ppeerreessmmiiaann  iittuu..  YYaaaa……yyaanngg  kkiittaa  sseessaallkkaann,,  yyaa  ookkee  llaahh..  
KKaallaauu  aaddaatt  kkaann  ttiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  mmeellaarraanngg  uunnttuukk  mmeemmbbaanngguunn..  
TTaappii  ffuunnggssii  bbaanngguunnaann  iittuu  jjaannggaann  sseekkaallii--kkaallii  kkaallaauu  aannttaarraa  
bbaanngguunnaann  ddeennggaann  aaddaatt  iinnii  ddiippeerrssaattuukkaann,,  jjaannggaann  bbiikkiinn  ttooppeenngg  
aaddaatt  iittuu..  KKaallaauu  sseeppeerrttii  iinnii  kkaann  bbiissnniiss  nnaammaannyyaa,,  aannttaarraa  iinnii  
ddeennggaann  iinnii,,  jjaauuhh  ppaannggggaanngg  ddeennggaann  aappii  ssaayyaa  bbiillaanngg..  IIttuu  llaahh  
mmaakkaannyyaa……sseebbaayyaa  ttaannttaa  iinnii  jjuuggaa  bbuukkaann  bbaahhaassaa  bbaayyaann  iinnii,,  
bbaahhaassaannyyaa  kkaammaarrddii  iinnii,,  tteemmaannnnyyaa  LLSSMM  yyaanngg  ppuunnyyaa  kkeerrjjaa  iinnii..  
JJaaddii  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  iinnii  yyaa  ccuummaa  ddiippeerraallaatt  iittuu  ssaajjaa,,  ssuuppaayyaa  
ppeennddaannaaaannnnyyaa  bbiissaa  ccaaiirr  ddaann  sseebbaaggeennyyaa..  IIttuu  ssaajjaa  bbaanngguunnaannnnyyaa,,  
kkeemmuuddiiaann  ssttrruukkttuurr  aaddaatt  bbaannyyaakk  kkeekkuurraannggaannnnyyaa  iittuu,,  yyaanngg  aaddaa  
ddii  kkaarraannggbbaajjoo..........BBaanngguunnaann  ddii  kkaammppuu  iittuu  eennddaakk  ddiippeerrhhaattiikkaann,,  
ppeemmaannggkkuu  yyaanngg  ssaayyaa  kkaattaakkaann  ttaaddii  iittuu  aappaa  nnaammaannyyaa,,  llookkaaqq  
ggaannttuunnggaann  rroommbboonngg  ssuuddaahh  aauutt,,  mmeennggaappaa  ttiiddaakk  ddiibbaanngguunn  llaaggii  
ttiiddaakk  ddiiaannggkkaatt  oorraannggnnyyaa..  TTiiddaakk  aaddaa..  PPeejjeelleenngg  nnaammaannyyaa  aaddaa  
ssaattuu  ppeejjeelleenngg  nnaammaannyyaa,,  aaddaa  rruummaahh  iittuu  ddiibbiikkiinn  jjaallaann..  SSuuddaahh  
hhiillaanngg  ffuunnggssii..  
NNaappii  ttuuggaassnnyyaa  ppeennjjeelleenngg  nniikkee  mmiikk??  
PPeennjjeelleenngg  iittuu  ttuuggaassnnyyaa  kkaallaauu  ddiiaa  ppuunnyyaa  aaddaatt  iittuu  ddiiaa  yyaanngg  
mmeemmbbiikkiinn  hhaall  yyaanngg  ssaakkrraall  sseebbeennaarrnnyyaa  iittuu  yyaa  mmeemmbbiikkiinn  
mmiinnyyaakk,,  uurraatt  ddoonnyyoorr  nnaammaannyyaa  iittuu,,  ppaalliinngg  ppeennttiinngg  sseebbeennaarrnnyyaa  
iittuu  ddii  kkaarraannggbbaajjoo  iittuu,,  kkaallaauu  ddiiaa  mmiissaallnnyyaa  mmeenngguunnjjuunnggii  
ppeerruummbbaaqq  llaauuqq  ppeerruummbbaaqq  ddaayyee  hhaarruuss  ppeennjjeelleenngg  iittuu  aaddaa..  
BBaannyyaakk  sseekkaallii  rreenntteettaannnnyyaa  iittuu..  KKookk  ttiiddaakk  ddiippiikkiirr  iittuu..  TTiiddaakk  
ddiiggaallii  ttiiddaakk  ssaammaa  ddeennggaann  kkiittaa..  jjuussttrruu  ddiiuussuullkkaann  bbaanngguunnaann  iinnii..  
KKaallaauu  bbaanngguunnaann  sseeppeerrttii  iinnii  kkaattaakkaann  ssaajjaa  hhoommee  ssttaayy  aattaauu  hhootteell..  
IIttuu  lleebbiihh  ccooccookk..    
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IIttuu  mmeemmaanngg  jjuuggaa  mmaauu  ddiiffuunnggssiikkaann  sseebbaaggaaii  ppeennggiinnaappaann  
kkookk  eennggggeehh??  
YYaa  iittuu,,  ttaappii  kkaallaauu  mmeemmaanngg  LLSSMM  iinnii  yyaa  kkaallaauu  ddiisseettuujjuuii  oolleehh  
mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  kkaarraannggbbaajjoo  yyaa  ssiillaahhkkaann..  TTaappii  jjaannggaann  aattaass  
nnaammaa  aaddaatt  iittuu..  RRuummaahh  aaddaatt,,  uunnttuukk  ppiimmppiinnaann,,  iinnffoorrmmaassii  ddaann  
sseebbaaggeennyyaa..  BBeerruuggaaqq  aagguunnggnnyyaa  jjuuggaa  aaddaa  mmeemmbbeerriikkaann  
iinnffoorrmmaassii  bbaattaassaann--bbaattaassaann  oorraanngg  mmaassuukk  aaddaatt,,  tteettaappii  ttiiddaakk  
ddiigguubbrriiss  ssaammaa  sseekkaallii..  JJuussttrruu  iinnii  ddiibbuuaatt  pprrooppoossaall  kkaarreennaa  
mmeennddaattaannggkkaann  kkeeuunnttuunnggaann,,  eennddaakk  ttaauu  yyaa..  IInnii  bbuukkaann  kkaarreennaa  
ssaayyaa  jjeelleess  yyaa  ssaayyaa  cceemmbbuurruu  yyaa..  YYaanngg  ppeennttiinngg  mmuussyyaawwaarraahh  
dduulluu  ccaarraannyyaa,,  ffuunnggssiinnyyaa  iittuu  uunnttuukk  aappaa  sseebbeennaarrnnyyaa..  TTaappii  
ppeerrhhaattiikkaann  dduulluu  yyaanngg  sseehhaarruussnnyyaa  bbeettuull--bbeettuull  kkiittaa  ppeerrhhaattiikkaann  
bbeerrssaammaa..  KKaallaauu  ddiiaa  lleennggkkaapp  ssttrruukkttuurr  aaddaattnnyyaa  ddiissaannaa,,  tteerruuss  ddiiaa  
bbaanngguunn  llaaiinn  yyaa  ssiillaahhkkaann  ssaajjaa  eennddaakk  aappaa--aappaa  kkaann  ggiittuu..  OO  aaddaa  
wwaakkttuu  iittuu  yyaa??  
AAddaa,,  eennggggeehh  aaddaa  ttiiyyaanngg  mmiikk??  
SSaayyaa  ssaammaa  hhaajjii  aammiirr  kkaann..  DDiiaa  mmaannttaann  kkeeppaallaa  ddeessaa,,  iittuu  ttookkoohh  
aaddaatt  iittuu,,  yyaanngg  ttiiddaakk  bboolleehh  tteerrlleeppaass  ddaarrii  iinnii  kkeeppeemmaannggkkuuaann  
bbaayyaann  ttiimmuurr  iittuu..  AArrttiinnyyaa  ssaalliinngg  jjaalliinn  llaahh  kkeerrjjaassaammaannyyaa  iittuu..  IIttuu  
mmiissaallnnyyaa  aaddaa  uuppaaccaarraa  aaddaatt  ddii  bbaayyaann  ttiimmuurr  ttaannppaa  lloollooaann  ttiiddaakk  
bbiissaa  jjaallaann  bbeeggiittuu..    
SSeebbeennaarrnnyyaa  hhuubbuunnggaannnnyyaa  bbaaggaaiimmaannaa  mmiikk,,  LLoollooaann,,  
BBaayyaann,,  PPllaawwaannggaann,,  KKaarraannggbbaajjoo??  
IIyyaa  aaddaa  mmeemmaanngg  aaddaa  hhuubbuunnggaannnnyyaa,,  ttaappii  hhaall--hhaall  tteerrtteennttuu  yyaa..  
MMeennggaappaa  bbaayyaann  iinnii  rraaddeenn  kkookk  lloollooaann  iittuu  ttiiddaakk..  TTeettaappii  
wwaallaauuppuunn  ddiiaa  ttiiddaakk  rraaddeenn,,  uunnssuurree  kkiiaayyiinnyyaa  kkiittaa  aammbbiill  ddaarrii  
ssaannaa..  PPeenngguulluu  aaddaattnnyyaa  kkaann  kkiittaa  aammbbiill  ddaarrii  LLoollooaann..  IIttuu  llaahh  
hhuubbuunnggaann  aannuunnyyaa  iittuu,,  mmaakkaannyyaa  ddiissaannaa  bbiiaarr  ddiiaa  kkaadduuss  
ppeemmbbeekkeell  LLoollooaann  nnaammaannyyaa..  PPeemmbbeekkeell  LLoollooaann  aaddaa  ddii  ddaallaamm  
kkaammppuunnyyaa  iittuu..  MMaassiihh  aakkttiiff  ssaammppaaii  sseekkaarraanngg..    
SSaattuu  kkoommuunniittaass  bbeerraarrttii  eennggggeehh??  
SSaattuu  kkoommuunniittaass,,  jjaaddii  ssaattuu  ssaammuu  llaaiinn  bbeekkeerrjjaassaammaa..  SSaammaa  
ddeennggaann  kkaarraannggbbaajjoo,,  jjuuggaa  bbeeggiittuu  kkaann..  KKaarraannggbbaajjoo  iinnii  bbaayyaann  
bbaarraatt  ddiiaa  kkaaiittaannnnyyaa  ddii  ssiinnii  kkaann  aaddaa  ppeemmbbeekkeell  bbaayyaann  bbaarraatt..  
KKaagguunnggaann  iissttiillaahhnnyyaa  yyaa  yyaanngg  ddii  ppaannggkkuu  oolleehh  kkaarraannggbbaajjoo  iinnii,,  
kkaann  ddiissiimmppaann  ddii  aannuu  iinnii  bbaayyaann  bbaarraatt  iinnii..  PPeemmbbeekkeell  bbaatt  oorroonngg  
iissttiillaahhnnyyaa..  IIttuu  ttiiddaakk  bboolleehh  aappaa--aappaa,,  kkaallaauu  ssuuddaahh  aaddaa  oorraannggnnyyaa  
bbaarruu  kkiittaa  bbeerriikkaann  iittuu..  IIttuu  hhuubbuunnggaannnnyyaa  iittuu,,  jjaaddii  sseebbeennaarrnnyyaa  
ttiiddaakk  bboolleehh  kkiittaa  ssaalliinngg  ttoollaakk  bbeellaakkaanngg..  SSaayyaa  kkaann  ssuuddaahh  bbiillaanngg  
wwaakkttuu  iittuu,,  kkaarraannggbbaajjoo  ddeennggaann  bbaayyaann  sseeppeerrttii  sseebbuuaahh  ppiinnaanngg  
ssaayyaa  bbiillaanngg..  KKaallaauu  aaddaatt  kkaarraannggbbaajjoo  kkaann  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiiaa  
mmeennggaattaakkaann  oorraanngg  aaddaatt  kkaarraannggbbaajjoo,,  kkeecciill  ddiissaannaa..  TTaappii  yyaanngg  
tteerrnnaammaa  ddiitteebbeenngg  iinnii  kkaann  aaddaatt  ddeennggaann  bbaayyaann  kkaann..  MMaassyyaarraakkaatt  
aaddaatt  bbaayyaann,,  iittuullaahh  yyaanngg  ssaayyaa  ppeerrttaahhaannkkaann  iittuu..  KKaallaauu  hhaannyyaa  
kkaarraannggbbaajjoo  kkaann  ssuuddaahh  ttiittiikk  ssuuddaahh  ddiissaannaa  kkaann..  KKaallaauu  bbaayyaann  iinnii  
kkaann  sseeccaarraa  uummuumm  kkiittaa  ddiissiinnii,,  ssiiaappaa  ssaajjaa  yyaanngg  mmaassiihh  
mmeellaakkssaannaakkaann  aaddaatt  iittuu,,  iittuu  llaahh  bbaayyaann  nnaammaannyyaa..  BBuukkaann  
kkaarraannggbbaajjoo,,  bbuukkaann  kkaarraannggssaallaahh,,  bbuukkaann  ttiimmuuqq  bbaatt  oorroonngg  kkaann  
bbeeggiittuu..  KKeeccaammaattaann  yyaanngg  kkiittaa  bbaawwaa  iittuu..    
AAppaa  aarrttiinnyyaa  aammssyyaarraakkaatt  aaddaatt  nniikkee  mmaammiikk??  
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YYaa  yyaanngg  sseellaalluu  mmeellaakkssaannaakkaann  rriittuuaall--rriittuuaall  yyaanngg  ddiittuurruunnkkaann  
oolleehh  oorraanngg  ttuuaa  iittuu..  SSeemmuuaa  sseebbeennaarrnnyyaa  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt,,  kkiittaa  
aaddaatt  ssaassaakk  kkaann  llaaiinn  yyaa..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  oorraanngg  bbiillaanngg  llaaiinn  sseettuukk  
llaaiinn  jjaajjaakk  yyaa..  LLaaiinn  gguubbuuqq  llaaiinn  aaddaatt..  MMaakkaannyyaa  wwaallaauuppuunn  kkiittaa  
iinnii  ssaattuu  aaddaatt  ttaappii  jjaannggaann  ssaattuu  aaddaatt  kkaarraannggbbaajjoo  ssaajjaa..  TTaappii  
bbeerrhhuubbuunngg  aaddaa  ssaattuu  kkaassuuss  iittuu  ttaaddii  yyaa,,  ssaayyaa  jjeellaasskkaann  ssuuppaayyaa  
ddiimmeennggeerrttii  yyaa..  KKaallaauu  ssaayyaa  ssooaall  mmeemmbbaanngguunn  ssiihh  ssiinnggkkaatt  ssaajjaa,,  
kkaallaauu  aaddaatt  kkaann  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  mmeellaarraanngg  oorraanngg  mmeemmbbaanngguunn  kkaann  
ggiittuu..  TTaappii  sseekkaarraanngg  kkaann  mmuussyyaawwaarraahh  iittuu  ssaajjaa,,  aappaa  mmaakkssuuddnnyyaa  
kkookk  ttiibbaa--ttiibbaa  sseebbaayyaa  ttaannttaa..  SSeebbaayyaa  ttaannttaa  iinnii  kkaann  ttiiddaakk  aaddaa  
oorraanngg  ttuuaa,,  ttiiddaakk  aaddaa  aannaakk  kkeecciill,,  ttiiddaakk  aaddaa  bbaannggssaawwaann,,  ttiiddaakk  
aaddaa  aammaaqq  llookkaaqq  kkaarreennaa  sseebbaayyaa..  DDiiaa  mmaauu  kkllaaiimm,,  iittuu  aarrttiinnyyaa  iittuu..  
SSuuppaayyaa  sseeggaallaa--ggaallaannyyaa  ssuuppaayyaa  kkiittaa  sseejjaajjaarrllaahh  ccaarraa  kkaann  ggiittuu..  
JJaaddii  aaddaattnnyyaa  ttiiddaakk  aaddaa  kkaallaauu  bbeeggiittuu..  OOlleehh  kkaarreennaa  aaddaatt  iinnii  aaddaa,,  
aaddaa  ssttrruukkttuurrnnyyaa  ddiissiinnii..  MMaakkaannyyaa  ddiisseebbuutt  nnyyaakkaa  ddaann  mmaannttrraa..    
OO  bbeeddaa  llaaggii  iittuu  mmiikk??  
BBeeddaa  llaaggii,,  NNyyaakkaa  iinnii  oorraanngg--oorraanngg  aaddaatt  yyaanngg  nnoonn  bbaannggssaawwaann..  
MMaannttrrii  iinnii  oorraanngg--oorraanngg  aaddaatt  yyaanngg  aarriissttooccrraatt..  NNyyaakkaa  mmaannttrrii  
aagguunngg  aalliitt  lluuaarr  ddaalleemm..    
NNaappii  aarrttiinnyyaa  aagguunngg  aalliitt  lluuaarr  ddaalleemm  iittuu  mmiikk??  
PPookkookknnyyaa  ddaallaamm  hhaall--hhaall  ssaakkrraall  yyaa……kkaallaauu  aaddaa  tteemmppaatt  kkiittaa  
bbaarruu  ddiiaa  kkeelluuaarr  bbaahhaassaa  iittuu..  NNyyaakkaa  mmaannttrrii  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  
KKaallaauu  nnyyaakkaa  iittuu  wwaallaauuppuunn  ddiiaa  sseebbaaggaaii  ppeemmaannggkkuu  ddiiaa  ddiisseebbuutt  
iittuu  nnyyaakkaa,,  kkaallaauu  mmaannttrraa  wwaallaauuppuunn  ddiiaa  kkcciill  ttaappii  iikkuutt  ddaallaamm  aaddaatt  
ddiiaa  kkiittaa  sseebbuutt  mmaannttrrii..  PPaakkaaiiaannnnyyaa  ssaajjaa  bbeerrbbeeddaa..    
OO  bbeeddaa  eennggggeehh??  
AAhh  iittuullaahh  aaddaatt,,  jjaaddii  ttiiddaakk  bbiissaa  kkiittaa  sseebbaayyaa  ttaannttaa..  KKaallaauu  nnyyaakkaa  
ddiiaa  ttiiddaakk  bboolleehh  mmeennaaiikkkkaann  iinnii  yyaa  ((ssaammbbiill  mmeemmppeerraaggaakkaann  ccaarraa  
bbeerrppaakkaaiiaann))..  TTiiddaakk  bboolleehh  ddiiaa  mmeennyyaammppuurr  iissttiillaahhnnyyaa  yyaa..  
TTaannggaann  kkiirrii  ddii  aappaa,,  ddiibbuunnggkkuuss,,  ddiiddeekkaapp  ddeennggaann  ttaannggaann  kkaannaann..  
KKeemmuuddiiaann  ppaakkee  sseessaabbuukkaann,,  sseessaabbuukkaann  yyaa  nnaammaannyyaa..  PPaakkee  
ddaassttaarr  jjuuggaa  ttaappii  aaddaa  ssaabbuukkaann  nnaammaannyyaa,,  aaddaa  bbeennaanngg  ddiissiinnii  
((ssaammbbiill  mmeennggaarraahhkkaann  ttaannggaann  kkaannaann  kkee  bbaaggiiaann  ddaaddaa))..  
SSeessaabbuukkaann  eennggggeehh  nnaammaannyyaa??  
IIyyaa  sseessaabbuukkaann..  IIttuu  mmaannttrrii  yyaanngg  ppuunnyyaa  ppeerrkkaakkaass,,  ppuunnyyaa  aappaa  
nnaammaannyyaa,,  ppuunnyyaa  ddrreessss  sseeppeerrttii  iittuu..  
AAddaa  mmaakkssuudd  tteerrsseennddiirrii  jjuuggaa  iittuu  mmiikk??  
IIyyaa,,  jjeellaass..  BBaahhwwaa  kkiittaa  iinnii  iittuullaahh  aaddaatt..  BBaahhwwaa  ttaannggaann  kkiirrii  mmaaaaff  
yyaa,,  mmeesskkiippuunn  ssaammaa  aannaannddaa  ssaayyaa  ttiiddaakk  bboolleehh  ssaammaa  sseekkaallii  
mmiissaallnnyyaa  oo  ddiissaannaa  aayyookk  ((ssaammbbiill  mmeemmppeerraaggaakkaann  ddeennggaann  
ttaannggaann  kkiirrii  oorraanngg  yyaanngg  mmeemmeerriinnttaahh))..  SSeebbaabb  iinnii  ssuuddaahh  
wwaallaauuppuunn  ddaallaamm  aannggggoottaa  bbaaddaann  sseennddiirrii  ssuuddaahh  llaaiinn  ffuunnggssii..  
MMaakkaannyyaa  iittuu  sseellaalluu  ttaannggaann  kkiirrii  iinnii  kkiittaa  sseemmbbuunnyyiikkaann..  TTaappii  
ccoobbaa  aajjaa  lliiaatt  oorraanngg--oorraanngg  ssaannaa,,  oorraanngg--oorraanngg  kkaarraannggbbaajjoo,,  bbiiaarr  
ssaammaa  ssaayyaa  sseerriinngg  sseekkaallii  bbiillaanngg  ddii  ssaannaa  mmiikk  ddiissaannaa  ((ssaammbbiill  
mmeemmppeerraaggaakkaann  ddeennggaann  ttaannggaann  kkiirrii))..  KKaallaauu  aannaakk--aannaakk  ddiissiinnii  
kkaann  kkiittaa  ggiinniikkaann  ttaannggaannnnyyaa  iinnii  ((ssaammbbiill  mmeenneeppuukk  ttaannggaann  kkiirrii  
ddeennggaann  ttaannggaann  kkaannaann  sseebbaaggaaii  ttaannddaa  llaarraannggaann)),,  eennddaakk  bboolleehh..  
MMiinniimmaall  kkaallaauu  ddiiaa  ttiiddaakk  bbeeggiinnii  kkaann  ((mmeemmppeerraaggaakkaann  
mmeennuunnjjuukk  ddeennggaann  jjeemmppooll  ttaannggaann  bbaaggiiaann  kkaannaann))  mmiinniimmaall  kkaann  
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bbeeggiinnii  ((mmeennuunnjjuujj  ddeennggaann  tteelluunnjjuukk))..    
DDaarrii  sseeggii  iittuu  ssaajjaa  aaddaa  mmaakknnaannyyaa  eennggggeehh  mmiikk??  
DDaarrii  sseeggii  iittuu  ssaajjaa  aaddaa  hhuubbuunnggaannnnyyaa,,  aaddaa  kkeettiiddaakkttaauuaannnnyyaa  
oorraanngg  iittuu..  TTeettaappii  kkaann  ttaannggaann  kkiirrii  jjuuggaa  cciippttaaaann  ttuuhhaann  yyaa,,  tteettaappii  
kkiittaa  ddii  ddaallaamm  aaddaattnnyyaa  aappaallaaggii  sseessaammaa  oorraanngg  ttuuaa,,  ssaammaa  aannaannddaa  
ttiiddaakk  bboolleehh  kkiittaa  ppaakkee  ttuunnjjuukk  iinnii  kkeeppaaddaa  kkiittaa  oorraanngg  ttuuaa,,  oorraanngg  
mmeennaakk  aammppuurraayyaanngg  eennggggeehh..  BBeeggiittuu..  MMiinniimmaall  kkaallaauu  aannuu  yyaa  
ppaakkee  ttaannggaann  dduuaa  ggiittuu  kkaann  eennggggaakk  aappaa--aappaa..  AAttaauu  bbeeggiinnii  
((ssaammbbiill  mmeennggaarraahhkkaann  kkeedduuaa  ttaannggaann  kkee  ddiirrii  sseennddiirrii)),,  iittuu  kkaann  
nnaammnnyyaa  kkiittaa  mmaaiinn  ttaannggaann  uunnttuukk  ddiirrii  kkiittaa  sseennddiirrii  bbuukkaann  uunnttuukk  
oorraanngg  llaaiinn  sseeppeerrttii  iittuu..  KKaallaauu  iinnii  uunnttuukk  oorraanngg  llaaiinn  ((ssaammbbiill  
mmeennuunnjjuukk  ddeennggaann  ttaannggaann  kkaannaann))..  SSaanntteerr  ssuuddaahh  kkiittaa  mmaarraahh  iinnii,,  
kkeetteerrllaalluuaann  ssuuddaahh  kkiittaa  mmaarraahh..  KKaallaauu  ddiiaa  bbeerraannii  mmaarraahh  ddeennggaann  
ttaannggaann  kkiirrii  kkiittaa  jjuuggaa  bbeerraarrttii  kkaann  ttaannggaann  kkaannaann  iinnii  jjuuggaa  ssiiaapp  
mmaajjuu  kkaann  bbeeggiittuu……jjaaddii    aaddaa  mmaakknnaannyyaa  iittuu..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  
ppaakkaaiiaannnnyyaa  mmaannttrrii  hhaarruuss  mmeennyyaammppuurr..  DDaallaamm  aarrttiiaann  aakkhhiirrnnyyaa  
sseemmppuurrnnaa..  MMeennyyaammppuurr  ccaarraannyyaa..  SSeemmbbuunnyyii  ttaannggaann  yyaanngg  
sseehhaarruussnnyyaa  ttiiddaakk  ddiippaakkee  ddii  ddaallaamm  bbeerrbbiiccaarraa  sseehhaarrii--hhaarrii  kkeeppaaddaa  
ssiiaappaappuunn,,  ddiisseemmbbuunnyyiikkaann  jjaannggaann  bbeeggiinnii  ttaappii  ((mmeemmppeerraaggaakkaann  
bbeerrsseeddeekkaapp  ddeennggaann  ttaannggaann  kkiirrii  bbeeaarrddaa  ddii  aattaass))..  YYaanngg  kkiittaa  
sseemmbbuunnyyiikkaann  ttaarruuhh  ddii  ddaallaamm,,  yyaanngg  wwaajjaarr  hhaarruuss  ttaarruuhh  ddii  aattaass  
ssuuppaayyaa  ddiiaa  cceeppaatt  ((ssaammbbiill  mmeennuunnjjuukk  ddeennggaann  ttaannggaann  kkaannaann))..  
KKaallaauu  oorraanngg  ttuuaa  iittuu  kkaann,,  iinnii  ssuuddaahh  yyaanngg  nnaammaannyyaa  aaddaatt  iittuu..    
TTiiddaakk  ssooppaann  eennggggeehh  kkaallaauu  ppaakkee  ttaannggaann  kkiirrii??  
YYaa  kkaallaauu  bbaaggii  kkiittaa  iinnii  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeemmbbiiaassaakkaann  ddiirrii  ddeennggaann  
oorraanngg  bbeerraaddaatt  yyaa  jjeellaass  ttiiddaakk  ssooppaann  sseekkaallii  iittuu..  SSuuddaahh  jjaannggggaall  
sseekkaallii,,  ssuuddaahh  kkeelliiaattaann  sseeppeerrttii  oorraanngg  nnaannttaanngg  llaahh..    
TTiiyyaanngg  lliiaatt  jjuuggaa  ppaass  nnggaajjii  mmaakkaamm  nniikkee  aaddaa  mmeerraahh  ssaammaa  
hhiittaamm  eennggggeehh  wwaarrnnaa  kkaaiinnnnyyaa??    
  OO  bbiissaa  ssaajjaa  iittuu,,  yyaanngg  hhiittaamm  ddiisseebbuutt  bbaadduunngg,,  kkaaiinn  bbaadduunngg,,  
kkaallaauu  yyaanngg  mmeerraahh  iittuu  lloonnddoonngg  aabbaanngg..  KKaallaauu  kkaaiinn  bbaadduunngg  
bbiiaassaannyyaa  oorraanngg  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  ppaakkee..  YYaanngg  hhiittaamm,,  iittuu  
ssiinnjjaanngg  bbaadduunngg  nnaammaannyyaa..  TTeettaappii  kkaallaauu  llaakkii--llaakkii  iinnii  lloonnddoonngg  
aabbaanngg  mmeerraammbbuu..  YYaanngg  aaddaa  rruummbbaaiinnyyaa  iittuu,,  lloonnddoonngg  aabbaanngg  
mmeerraammbbuu  iittuu  ppaakkaaiinnnnyyaa  llaakkii--llaakkii..  NNaahh  kkaallaauu  lloonnddoonngg  aabbaanngg  
bbiiaassaa  ssaammaa  ddeennggaann  bbaadduunngg  ttaaddii..  CCuummaa  bbeeddaannyyaa  aaddaa  hhiittaamm  aaddaa  
mmeerraahh,,  ttaappii  ttiiddaakk  ppaakkee  rruummbbaaii..  TTaappii  iittuu  ppaakkaaiinn  aaddaatt  jjuuggaa  iittuu..    
AAddaa  aarrttiinnyyaa  jjuuggaa  iittuu  mmiikk  wwaarrnnaa--wwaarrnnaa  iinnii??  
aa……ssaayyaa  kkiirraa  aaddaa  yyaa  aaddaa  aarrttiinnyyaa  iittuu..  TTaappii  ……..  ((ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))  
mmeennuurruutt  mmaammiikk  nniikkee  ((ppeenneelliittii  jjuuggaa  ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))??  
MMeerraahh  iinnii  jjuuggaa  tteerrddiirrii  ddaarrii  aannuu  jjuuggaa  aappaa  nnaammaannyyaa  rraaggiinnyyaa  iittuu  
aattaauu  ddeessaaiinnnnyyaa  iittuu..  AAddaa  bbaannyyaakk  hhiittaammnnyyaa,,  aaddaa  bbaannyyaakk  
jjiinnggggaannyyaa  aaddaa  bbaannyyaakk  bbiirruunnyyaa..  KKaallaauu  mmeerraahh  iinnii  sseebbeennaarrnnyyaa  
ddiissaammppiinngg  kkeebbaannggssaawwaannaann  jjuuggaa  jjaannggaann  sseekkaallii--kkaallii  
ddiirreemmeehhkkaann  wwaallaauuppuunn  ttooaaqq  llookkaaqq  yyaanngg  mmeemmaakkaaii  iittuu..  JJaannggaann  
sseekkaallii  ddiihhiinnaa,,  aattaauu  jjaannggaann  sseekkaallii  kkaattaakkaann  ddiikkuucciillkkaann  kkaallaauu  ddiiaa  
ssuuddaahh  ppaakkee  ppaakkaaiiaann  iittuu..  YYaa  kkaallaauu  mmeerraahh--mmeerraahh  bbaajjuu  bbiiaassaa  ssiihh  
eennddaakk  aappaa--aappaa..  TTeettaappii  nnaammaannyyaa  lloonnddoonngg  aabbaanngg,,  kkaarreennaa  kkaallaauu  
mmeennuurruutt  bbaahhaassaa  bbaayyaann,,  oo  yyee  ddeennggaann  nnyyeekkaann  nnggggaawweeqq  ppaaccuu,,  
oorraanngg  iittuu  sseeddaanngg  kkhhuussuukk  kkaann  bbeeggiittuu..  TTiiddaakk  uussaahh  kkiittaa  ggaanngggguu  
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ttiiddaakk  uussaahh  kkiittaa  eejjeekk  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  KKaallaauu  ssuuddaahh  hhiittaamm  nnaannttii,,  
kkaallaauu  aappaa  nnaammaannyyaa  iinnii  bbiiaassaannyyaa  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  mmaakkee..  DDiiaa  
kkaallaauu  ppeerreemmppuuaann  aaddaa……sseettiinnggggii--ttiinnggggiinnyyaa  oorraanngg  ppeerreemmppuuaann  
ttiiddaakk  bboolleehh  jjaaddii  iimmaamm..  MMeennuurruutt  ppaahhaamm  aaddaatt  iittuu..  DDiiaa  sseellaalluu  
bbeerrggaauull  ddeennggaann  ttaannaahh,,  bbeerrggaauull  ddeennggaann  aaiirr  bbeerrggaauull  ddeennggaann  sseeiissii  
ddaappuurr  uunnttuukk  mmeenneennaannggkkaann  kkeemmaarraahhaann  iinnii..  BBeettaappaappuunn  aappii  
nnyyaallaa  kkaallaauu  ssuuddaahh  aaiirr  ddaann  ttaannaahh  iinnii  ddiiaa  aakkaann  mmeenngghhaappuuss  ddiiaa  
aakkaann  sseeggeerraa  rreedduupp..  KKaarreennaa  aaddaa  llaakkii  aaddaa  ppeerreemmppuuaann  kkaann,,  
bbiiaassaannyyaa  oorraanngg  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  mmaakkee  hhiittaamm  iittuu..  AArraakk  nniinnaa  
aarraakk  mmaammee..  TTeettaappii  kkaallaauu  ddiissiinnii  kkaallaauu  ppaalliinngg  ddoommiinnaann  yyaa  
bbaannyyaakk  yyaanngg  mmeemmaakkii  iittuu  kkaarreennaa  kkaallaauu  ppaakkee  iittuu  lleebbiihh  
mmeennyyoollookk  lleebbiihh  tteerraanngg  kkeelliihhaattaannnnyyaa  ddii  mmuukkaa  ppaabblliikk,,  ddiimmuukkaa  
uummuumm  jjaaddii  lloonnddoonngg  aabbaanngg  ttaannppaa  mmeerraammbbuu  iittuu  jjuuggaa  ppeerreemmppuuaann  
yyaanngg  ppaakkee  ttaappii  ddiiaa  hhaarruuss  mmeennggkkeemmbbeenn  mmeejjeejjeerreett  ddiiaattaass  
ppaayyuuddaarraa  iittuu  ddii  aannuukkaann..  
OO  mmeejjeejjeerreett  nnaammaannyyaa  eennggggeehh??  
MMeejjeejjeerreett,,  kkeemmbbeenn  mmeejjeejjeerreett..  KKeemmbbeenn  iittuu  mmeennuuttuuppii  aauurraatt  
jjeejjeerreett  iittuu  kkaann  ssuuppaayyaa  mmeemmppeerrkkuuaatt..  TTiiddaakk  nnaannttii  ppaaddaa  wwaakkttuu  
aaddaa  kkeeggiiaattaann  kkeemmbbeennnnyyaa  iittuu  tteerrlleeppaass..  KKaann  jjuuggaa  ttiiddaakk  eennaakk  
tteerrppaannddaanngg  mmaattaa..    
DDaarrii  ppeemmiimmppiinn  aaddaattnnyyaa  jjuuggaa  bbeeddaa--bbeeddaa  eennggggeehh  
ppaakkaaiinnnnyyaa,,  kkaallaauu  kkaagguunnggaann  ttiiyyaanngg  lliiaatt  nniikkee  ppuuttiihh  eennggggeehh??  
TTeerruuss  ssaappuuqq  ppuuttiihh  iittuu  mmeemmaanngg  kkhhuussuuss  aattaauu  bbaaggaaiimmaannaa??  
    YYaa  aaddaa  uunnssuurree  kkeekkiiaayyiiaannnnyyaa  ddiiaa,,  uunnssuurree  kkeekkiiyyaaiiaann..  DDaann  
ssaappuuqq  ppuuttiihh  mmiissaallnnyyaa  kkaallaauu  kkiiaayyii  kkaann,,  ddii  bbiikkiinn  aattaauu  ddiiddeessaaiinn  
ppaaddaa  uuppaaccaarraa  aalliipp  nnaammaannyyaa  iittuu..  GGaawwee  aalliipp..  GGaawwee  aalliipp  ppuunn  
kkaappaann  ddiiaaddaakkaann  ddiissiittuullaahh  ddiiddeessaaiinn  ddiiaa..  DDaassttaarr  iissttiillaahhnnyyaa..  
KKaallaauu  kkaagguunnggaann  iinnii  ddiisseebbuutt  ddaassttaarr..  IIttuu  ddiibbiikkiinn  aattaauu  ddiitteennuunn  
ppaaddaa  wwaakkttuu  ggaawwee  aalliipp..  TTiiddaakk  bboolleehh  sseemmbbaarraannggaann  iittuu..  
BBeettaappaappuunn  ddiiaa  rruussaakk  tteerrmmaakkaann  uussiiaa,,  sseebbeelluumm  aaddaa  mmaammppuu  
ppeemmbbeekkeell  bbaayyaann  ttiimmuurr  ddaann  lloollooaann  mmeellaakkssaannaakkaann  ggaawwee  aalliipp  
ttiiddaakk  aakkaann  mmuunnggkkiinn  tteerrggaannttii¸̧  nnaahh  bbeeggiittuu  ppuullaa  nnuunnttuukk  
kkaarraannggbbaajjoo  ddaann  bbaayyaann  bbaarraatt  kkaarreennaa  kkeeppeemmaannggkkuuaannnnyyaa  sseellaalluu  
ppaakkee  hhiittaamm,,  iinnii  ddiiddeessaaiinnnnyyaa  jjuuggaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  aalliipp  iinnii  aaddaa  aalliipp  
bbaatt  oorroonngg  aaddaa  aalliipp  ttiimmuuqq  oorroonngg..  MMaakkaannyyaa  kkaallaauu  ddiiaa  mmiissaallnnyyaa  
kkeelluuaarr  ddaarrii  kkeeppeemmaannggkkuuaannnnyyaa  iinnii  kkaann  kkaarraannggbbaajjoo  iinnii  sseemmuuaa  
aannuunnyyaa  iittuu  kkaagguunnggaann  iissttiillaahhnnyyaa  yyaa,,  ppaakkaaiiaann  kkaattaakkaannaa  ppaakkaaiiaann  
ddiinnaassnnyyaa  iittuu  ddiisseerraahhkkaann  kkee  bbaayyaann  bbaarraatt  iinnii  uunnttuukk  ddiissiimmppaann..  
KKaappaann  aaddaa  ddiibbaanngguunn  oolleehh  kkaarraannggbbaajjoo  bbaarruu  ddiikkeelluuaarrkkaann  oolleehh  
bbaayyaann  bbaarraatt..  PPeemmbbeekkeell  bbaayyaann  bbaarraatt  iittuu..  IIttuu  llaahh  eerraatt  aappaa  
nnaammaannyyaa,,  eerraatt  kkaaiittaannnnyyaa  ddeennggaann  aaddaatt  iittuu..    
KKaallaauu  mmeennuurruutt  mmaammiikk  aaddaa  aarrttiinnyyaa  jjuuggaa  eennggggeehh  wwaarrnnaa  
ppuuttiihh  kkaagguunnggaann  nniikkee??  
aa……iittuu  llaammbbaanngg  kkeessuucciiaann  ssaajjaa  iittuu  yyaa..  KKeessuucciiaann,,  mmeerraahh  
kkeebbeerraanniiaann,,  bbiirruu  iittuu  ttaannaahh  ddaann  aaiirr,,  jjuuggaa  yyaanngg  sseellaalluu  kkiittaa  
nniikkmmaattii  sseekkaarraanngg  kkaarreennaa  aappaa  ddiiaattuurr  oolleehh  yyaanngg  kkhhaalliikk  aaddaallaahh  
dduuaa  kkaann..  PPeetteenngg  bbeennaahh,,  hhiidduupp  mmaattee,,  nniinnaa  mmaammaa,,  sseellaalluu  aaddaa  iittuu..  
KKaallaauu  uunnssuurree  kkeeppeemmaannggkkuuaann  hhiittaamm  ddiiaa  sseebbeennaarrnnyyaa  iittuu,,  kkaallaauu  
uunnssuurree  kkeekkiiaayyiiaann  bbaarruu  ddiiaa  ppuuttiihh,,  uunnssuurree  kkeeppeemmaannggkkuuaann  bbaarruu  
ddiiaa  lloonnddoonngg  aabbaanngg  mmeerraammbbuu  iittuu..  TTiiggaa  ddiiaa  aannuunnyyaa  iittuu  ((ssaammbbiill  

ddaann  aaiirr  yyaanngg  mmeerreeddaamm  
aappii  ((kkeemmaarraahhaann))  
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tteerrttaawwaa))..  MMeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  ppeemmeerriinnttaahhaann  ddaann  kkeeaagguunnggaann,,  
kkeemmuuddiiaann  uunnssuurree  kkeeppeemmaannggkkuuaann  ddaann  uunnssuurree  kkeekkiiaayyiiaann..  
BBaaggaaiimmaannaa  kkiittaa  ttiiddaakk  bbiissaa  ppiissaahh  yyaa..  BBaaggaaiimmaannaa  ttiiddaakk  bbiissaa  
tteerrlleeppaass  uunnssuurree  aaddaatt  ddaann  aaggaammaannyyaa  ddiissiinnii..  SSeellaalluu  ddiiaa  ssaalliinngg  
ssookkoonngg  sseellaalluu  ddiiaa  ssaalliinngg  jjaaggaa……..mmaakkaannyyaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  kkaann  
yyaanngg  mmaassiihh  kkeennttaall  aaddaattnnyyaa,,  kkaarreennaa  mmaassiihh  ddiippeerrttaahhaannkkaann..  
BBaayyaakk  ppeenneelliittiiaann  sseeppeerrttii  ddaarrii  UUSSAA  iinnii  bbeerrttaannyyaa  tteennttaanngg  
ppeerrbbeeddaaaann  sseeppeerrttii  yyaanngg  aannaannddaa  ttaannyyaakkaann..  TTaappii  jjaannggaann  mmeennccaarrii  
iinnffoorrmmaassii  hhaannyyaa  ddii  mmaammiiqq  ssaajjaa,,  ssaayyaa  bbiillaanngg  ggiittuu,,  jjuuggaa  jjaannggaann  
mmeennccaarrii  iinnffoorrmmaassii  ddiisseemmbbaarraanngg  oorraanngg,,  kkaallaauu  oorraanngg--oorraanngg  kkaann  
kkaallaauu  ssuuddaahh  aaooqq……yyaa  aaooqq  ssuuddaahh……..  
IInnii  kkaann  ppoolliittiikk  bbeellaannddaa  yyaa,,  yyaanngg  ttiiddaakk  iinnggiinn  mmeelliihhaatt  iissllaamm  iinnii  
bbeerrssaattuu,,  mmaakkaannyyaa  ddiicciippttaakkaann  iissttiillaahh  wwaakkttuu  lliimmaa  ddaann  wwaakkttuu  
tteelluu..  PPaaddaahhaall  eennddaakk  aaddaa  iittuu,,  ppeennggeerrttiiaann  kkiittaa  ssuuddaahh  bbeeggiittuu..  
SSaarriiaatt  iissllaamm  ssuuddaahh  kkiittaa  ttaauu,,  ppeellaakkssaannaaaann  ssaarriiaattnnyyaa  kkiittaa  ttaauu,,  
ddaann  sseebbaaggeennyyaa  ttiinnggggaall  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  mmaammppuu  eennddaakk..  
MMaakkaannyyaa  mmaarrii  kkiittaa  bbeellaajjaarr,,  sseeppeerrttii  aannaakk--aannaakk  sseekkaarraanngg  yyaanngg  
ssuuddaahh  aaddaa  ppeemmbbiinnaaaann..  CCuummaa  dduulluu  iittuu  kkeetteerrbbeellaakknnggaannnnyyaa..  IInnii  
bbuukkttiinnyyaa  kkiittaa  mmeemmiilliikkii  mmaassjjiidd  kkuunnoo  ddiissiinnii,,  ssaattuu--ssaattuu  mmaassjjiidd  
yyaanngg  bbeennttuukknnyyaa  sseeppeerrttii  iittuu  ddiissiinnii..  TTeerrmmaassuukk  mmaakkaamm--mmaakkaamm  
ppeennddiirriinnyyaa  iittuu..  DDii  bbaayyaann  iinnii  bbuukkaann  iissllaamm,,  ttiiddaakk..  IIttuu  ssaallaahh  iittuu..  
DDii  aawwaall  ddiissiinnii  mmeemmaanngg  pprriimmiittiivvee,,  eennddaakk  aaddaa  aaggaammaa  ddiissiinnii  
dduulluu  ddiiaattuurrllaahh  oolleehh  aaddaatt  ppaaddaa  wwaakkttuu  mmaassiihh  zzaammaann  kkeerraajjaaaann  
iittuu..  BBaarruullaahh  mmaassuukk  iissllaamm  kkeemmuuddiiaann  ddii  jjaajjaahhllaahh  oolleehh  bbeellaannddaa  
ddaann  sseebbaaggeennyyaa  ddaann  sseebbaaggeennyyaa..  SSaammppee  ddeennggaann  bbeebbeerraappaa  
mmaaccaamm..  SSeeddaannggkkaann  ppeemmbbiinnaaaann  ddaarrii  ppuussaatt,,  ddaaeerraahh  mmiissaallnnyyaa  
kkaabbuuppaatteenn  LLoommbbookk  bbaarraatt,,  iittuu  ttiiddaakk  nnyyaammbbuunngg  kkeemmaarrii..  KKaarreennaa  
ffaaccttoorr  ttrraannssppoorrttaassii,,  ffaaccttoorr  iinnffrraassttrruukkttuurr  wwaakkttuu  iittuu..  KKaallaauu  ddiiaa  
rraammaaii  sseeppeerrttii  iinnii,,  jjaallaannnnyyaa  rraammaaii  sseeppeerreettii  iinnii,,  mmaajjuu  sseekkaarraanngg  
mmuunnggkkiinn  sseemmuuaa  oorraanngg  jjaaddii  uussttaadd  bbaarraannggkkaallii..    
DDaarrii  sseejjaarraahhnnyyaa  ppaaddaahhaall  iissllaamm  yyaanngg  ppeerrttaammaa  ddiissiinnii  
eennggggeehh??    
IIttuu  llaahh,,  ddaarrii  ttiimmuurr  mmaammppiirr  ddii  LLaabbuuaann  ccaarriikk,,  ddaarrii  bbaarraatt  mmaammppiirr  
ddii  LLaabbuuaann  ccaarriikk,,  ddiitteerriimmaallaahh  oolleehh  ssuubbaannddaarr  nnaammaannyyaa..  DDaarrii  ttiimm  
uurr  iinnii  lleewwaatt  llooaanngg  ggooddeekk,,  lleewwaatt  kkaarraannggbbaajjoo  bbaarruullaahh  kkee  
kkaarraannggbbaajjoo  iinnii..  SSeehhiinnggggaa  ddiiaa  nnaammaannyyaa  kkaarraannggbbaajjoo..  RRuummaahh  
aaddaattnnyyaa  jjuuggaa  rruummaahh  ppaanngggguunngg  ddiiaa,,  kkaallaauu  kkiittaa  iinnii  bbaallee  bbaayyaann  
iinnii  nnaammaannyyaa  tteerrttuuttuupp  sseemmuuaa  ((ssaammbbiill  mmeennuunnjjuukkkkaann  rruummaahh  ddii  
sseebbeellaahh  ssaauubbjjeekk))..  LLooaanngg  ggooddeekk,,  llooaanngg  ggooddeekk  iittuu  mmaassiihh  
ppaanngggguunngg  ssaammppee  sseekkaarraanngg..  DDii  ttaannaaeemm  ddiiaa  iittuu,,  ppaaddaahhaall  
ddiikkeettiinnggggiiaann  ddiissaannaa..    
OO  iinnii  rruummaahh  aaddaatt  kkhhaass  bbaayyaann  eennggggeehh??  
IInnii  ssuuddaahh,,  aaddaa  aammbbeenn  bbeelleeqq,,  mmaassaakk  ddii  ddaallaamm,,  mmaakkaann  ddii  ddaallaamm,,  
ttiidduurr  ddii  ddaallaamm..  BBiiaassaannyyaa  kkaallaauu  aaddaa  aannaakk  ggaaddiiss  ttaarruuhh  ddii  aammbbeenn  
bbeelleeqq  iittuu..  SSeebbeellaahh  ssiinnii,,  kkiittaa  oorraanngg  ttuuaa  ddii  bbaawwaahh..  OOlleehh  kkaarreennaa  
iittuu  kkaallaauu  aaddaa  oorraanngg  mmiiddaanngg,,  eennddaakk  aaddaa  ddii  ddaallaamm  hhaarruuss  ddii  
bbeerruuggaaqq  kkaallaauu  ddiiaa  ddaattaanngg..    
HHaarruuss  tteerrttuuttuupp  eennggggeehh??  
TTeerrttuuttuupp……  
AAddaa  aarrttiinnyyaa  jjuuggaa  nniikkee  mmiiqq??  
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YYaa  iittuu,,  ttiinnggggaall  kkiittaa  mmiissttiikkkkaann  ssaajjaa  yyaa,,  ppiinnttuunnyyaa  bbiiaassaannyyaa  
rreennddaahh,,  tteerruuss  ttaannppaa  jjeennddeellaa..  ((SSuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  tteerrttaawwaa))..  SSaammaa  
ddeennggaann  mmaassjjiidd..  KKaallaauu  yyaanngg  iinnii  ttiiddaakk  bbeerraannii  kkiittaa  rruubbaahh,,  
ddeessaaiinnnnyyaa  ddaarrii  aawwaall  ssaammppaaii  sseekkaarraanngg  yyaa  bbeeggiinnii..  IInnii  aaddaa  
ppeessaannnnyyaa,,  ttiiddaakk  aaddaa  oorraanngg  ddii  ddaallaamm  kkaallaauu  kkiittaa  mmaassuukk  kkiittaa  
hhaarruuss  ttuunndduukkkkaann  kkeeppaallaa,,  ssuujjuudd  llaahh  kkiittaa,,  rruukkuukk  llaahh  kkiittaa,,  ssaammbbiill  
mmeennggaajjaarr  kkiittaa  ssoollaatt  sseebbeennaarrnnyyaa..      
MMoohhoonn  mmaaaaff  mmaammiikk  ttaaddii  kkeennaappaa  hhaarruuss  tteerrttuuttuupp  bbaallee  
bbeelleeqq  iittuu  mmaammiikk??  
OO  iittuu,,  bbaallee  bbeelleeqq  iittuu  kkaann  bbaannyyaakk  sseekkaallii  ppeenniinnggggaallaann--
ppeenniinnggggaallaann  ddii  ddaallaamm..  SSeeppeerrttii  aaddaa  kkeerriiss,,  aaddaa  lloonnttaarr--lloonnttaarr  
yyaanngg  kkiittaa  sseebbuutt  ppiiaaggaamm..  LLaalluu  aaddaa  tteerrssiimmppaann  ddii  iinnaann  bbaallee  iittuu..  
JJaaddii  kkaallaauu  ttiiddaakk  yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann  sseennddiirrii,,  yyaanngg  eemmppuunnyyaa  
sseennddiirrii  uunnttuukk  mmeennggaammbbiill  mmeelliihhaatt,,  mmeennggaayyoommii,,  ttiiddaakk  bboolleehh  
sseemmbbaarraanngg  oorraanngg  yyaanngg  mmeelliihhaatt  aattaauu    mmeennggeettaahhuuii..    
KKaallaauu  ttiiyyaanngg  ppeerrhhaattiikkaann  jjuuggaa  aattaappnnyyaa  jjuuggaa  lleebbiihh  ttiinnggggii  
eennggggeehh  bbaallee--bbaallee  aaddaatt  iinnii??  
YYaa……sseemmbbookkoo  nnaammaannyyaa  iittuu..  SSaammaa  jjuuggaa  ddeennggaann  mmaassjjiidd  kkaann..  
AAttaappnnyyaa,,  ddiinnddiinnggnnyyaa,,  kkaallaauu  kkiittaa  mmaassuukk  kkaann  tteerraassaa  lluuaass……..  
SSeeppeerrttiinnyyaa  mmaammiikk  mmaauu  iissttiirraahhaatt  iinnii??  KKeelliihhaattaann  ccaappeekk  
sseekkaallii……  
YYaa  iinnii,,  ttaaddii  kkaann  ddaarrii  ssaawwaahh,,  kkaallaauu  rraassaa  ccaappeekk  iinnii  ttiiddaakk  bbiissaa  
ddiisseemmbbuunnyyiikkaann....  
MMoohhoonn  mmaaaaff  bbeerraarrttii  iinnii  mmaammiikk  kkaallaauu  ttiiyyaanngg  mmeennggggaanngggguu  
OO  eennggggaakk,,  eennggggaakk  ……    
SSiillaaqq  mmaammiikk  kkaallaauu  mmaauu  iissttiirraahhaatt  ttiiyyaanngg  ppaammiitt  dduulluu..  

  
  
  
[[MMeettaapphhoorr;;  rruummaahh  
aaddaatt]]::  mmeemmbbeerriikkaann  
ppeellaajjaarraann  tteennttaanngg  
kkeettuunndduukkaann  kkeeppaaddaa  
TTuuhhaann  
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BBaaggaaiimmaannaa  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  aaddaatt,,  aaggaammaa  iinnii  mmaammiikk??  
KKaallaauu  kkiittaa  bbeerraaggaammaa  ttaannppaa  aaddaatt,,  iittuu  jjuuggaa  ttiiddaakk  aaddaa  aarrttiinnyyaa..  AAddaatt  
iittuu  aaddaallaahh  ttaattaa  tteerrttiibb,,  ttaattaa  ssuussiillaa..  MMaakkaannyyaa  kkaann  kkeebbeettuullaann  oorraanngg  
bbaarruu,,  kkeemmuuddiiaann  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  kkee  bbaayyaann  jjaaddii  ttiiddaakk  ttaauu  aappaa--aappaa..    
BBaaggaaiimmaannaa  mmeennuurruutt  mmaammiikk  yyaanngg  aannttii--aannttii  aaddaatt  iittuu??  
YYaa  bbiiaarr  kkaann  ssaajjaa  oorraanngg  aannttii  aaddaatt,,  ttaappii  jjaannggaann  ddiiaa  kkiittaa  aannuukkaann,,  
nnaammaannyyaa  ddiiaa  ttiiddaakk  ttaauu  aappaa--aappaa..  MMaakkaannyyaa  kkaarreennaa  iittuu  kkiittaa  jjaannggaann  
ssaalliinngg  mmeennjjeelleekk--jjeelleekkkkaann  kkaallaauu  ttiiddaakk  ttaauu  aaddaatt,,  aappaakkaahh  iittuu  
mmaannuussiiaa  aappaa  eennggggaakk..  DDiiaa  kkaann  ppiikkiirr  sseennddiirrii..  SSeehhaarruussnnyyaa  kkaallaauu  
kkiittaa  mmaakkhhlluukk  ssoossiiaall,,  tteerrmmaassuukk  aannaakk  aaddaamm,,  hhaarruuss  ttaauu  ttaattaa  ccaarraa,,  
hhaarruuss  ttaauu  ttaattaa  ssuussiillaa..  MMaassaakk  kkiittaa  ddiillaahhiirrkkaann  eennggggaakk  ttaauu  aappaa--aappaa,,  
hhaannyyaa  kkiittaa  bbiissaannyyaa  iittuu--iittuu..  BBaahhkkaann  ppeennggaajjiiaann  kkiittaa  yyaanngg  bbeeggiittuu  
lluuaarr  bbiiaassaa  llaahh  ttiinnggggiinnyyaa,,  ttaappii  kkaann  hhaarruuss  ttaauu  ssiittuuaassii  kkoonnddiissii  
mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuukk  iittuu  kkaann  bbeeddaa..  HHaarruuss  kkiittaa  sseessuuaaiikkaann  jjuuggaa..    
KKaallaauu  sseekkaarraanngg  kkoommuunniittaass  aaddaatt  wweettttuu  tteelluu  ssuuddaahh  ddaappaatt  
ddiitteerriimmaa  mmaammiikk??  
SSuuddaahh  ddaappaatt  ddiitteerriimmaa  iittuu  kkaann  hhaannyyaa  sseebbeennaarrnnyyaa  ppeemmaahhaammaannnnyyaa  
aaddaallaahh  aappaa  nnaammaannyyaa,,  kkeebbaattiinnaann..  TTiiddaakk  bboolleehhllaahh  sseemmuuaa  ttaauu..  TTaappii  
yyaa  kkaarreennaa  iinnggiinn  ttaauu  ddiibbuukkaallaahh  ssaammaa  oorraanngg--oorraanngg  bbaayyaann  iinnii..  
MMaakkaannyyaa  iittuu  ttiiddaakk  lleeppaass  ddaarrii  ddiirrii  mmaannuussiiaa,,  mmiissaallnnyyaa  ttaaddii  kkaallaauu  
ddaattaanngg  bbaaggaaiimmaannaa  mmiikk..  SSeehhaatt..  TTeerruuss  bbeerrssaallaammaann,,  iittuu  kkaann  aaddaatt  
jjuuggaa,,  iittuu  ccaarraa  kkiittaa  aaggaammaa  iissllaamm  ssaalliinngg  mmeenngghhoorrmmaattii,,  ssaalliinngg  
bbeerrtteerriimmaa  kkaassiihh..  IIttuu  ttiiddaakk  ttaauu  aappaa--aappaa  oorraanngg--oorraanngg,,  ttaauunnyyaa  iillmmuu  
iinnii  iilliimmuu  iinnii..  BBiissaa  mmeennjjeellaasskkaann  ttaappii  ttiiddaakk  ttaauu  iinnttii  ddaarrii  iillmmuunnyyaa,,  
kkeebbaattiinniiaahhaann  iittuu  hhaarruuss  ttaauu..  
KKaallaauu  mmeennuurruutt  mmaammiikk  nnaappii  iinnttii  wweettttuu  tteelluu  iittuu??  
KKaallaauu  wweettttuu  tteelluu  iittuu  hhaannyyaa  aannuu  ssaajjaa  kkeebbaattiinnaann,,  bbaattiinniiyyaahh  hhaannyyaa  
iittuu..  JJaaddii  aassaall  uussuull  mmaannuussiiaa  llaahh..  MMaakkaannyyaa  iittuu  ddiirraahhaassiiaakkaann  ttiiddaakk  
tteerrllaalluu  ddiibbuukkaa  oolleehh  oorraanngg  ttuuaa..    TTaappii  kkaarreennaa  kkeebbaannyyaakkaann  oorraanngg  
yyaanngg  mmaauu  ttaauu,,  aakkhhiirrnnyyaa  mmaauu  ttiiddaakk  mmaauu  ddiibbuukkaallaahh  ppaaddaa  mmaassaa  
sseekkaarraanngg  iinnii..  IInnii  mmeemmaanngg  ttiiddaakk  ddiibbuukkaa  oolleehh  oorraanngg--oorraanngg  ttuuaa  
kkiittaa  dduulluu,,  kkaarreennaa  iinnii  rraahhiiaassaa  AAllllaahh,,  aaddaa  ddaallaamm  ddiirrii  kkiittaa,,  aaddaa  hhaattii  
kkiittaa..  IInnii  kkaann  wwuujjuudd  AAllllaahh,,  yyaanngg  aaddaa  ppaaddaa  ddiirrii  kkiittaa..  KKaarreennaa  
mmaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuukk  iinnii  kkaann  kkeeppeerrccaayyaaaannnnyyaa  bbeerrbbeeddaa..  
BBaaggaaiimmaannaa  mmaakkssuudd  wwuujjuudd  AAllllaahh  iittuu  mmaammiikk??  
IInnii  kkaann  rraahhaassiiaa  ttuuhhaann,,  nnaammaannyyaa  wwuujjuudd  AAllllaahh,,  jjaaddii  ttiiddaakk  bboolleehh  
ddiibbuukkaa……ssaammaa  ssiihh  ddeennggaann  ttuuhhaann  mmeemmbbeerriikkaann  kkiittaa  lliimmaa  mmaaccaamm,,  

  
[[KKoonnssttrruukkssii  cciittrraa  
ppoossiittiiff]]::  mmeellaalluuii    
hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  aaddaatt  
ddaann  aaggaammaa  ((aaddaatt  
bbeerraarrttii  eettiikkaa  ddaann  eettiikkeett  
ddaallaamm  bbeerrppeerriillaakkuu))  
  
[[AAssppeekk  ppoossiittiiff  
mmeennjjaaddii  iinnggrroouupp]]::  
MMaannuussiiaa  aaddaallaahh  
mmaakkhhlluukk  ssoossiiaall  yyaanngg  
hhaarruuss  mmeennggeerrttii  
bbaaggaaiimmaannaa  bbeerrppeerriillaakkuu  
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iittuu  rraahhaassiiaa  ttuuhhaann,,  iittuu  ssuuddaahh  wwuujjuudd  AAllllaahh..  MMiissaallnnyyaa  ssaattuu  dduuaa  ttiiggaa  
eemmppaatt,,  iittuu  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiibbuukkaa..  KKiittaa  hhaarruuss  ppiikkiirr  sseennddiirrii..    
AAppaakkaahh  aajjaarraann--aajjaarraann  wweettttuu  tteelluu  iinnii  iikkuutt  mmeemmppeennggaarruuhhii  
ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  mmaammiikk??  
EEnnddaakk  iittuu……wweettttuu  tteelluu  iinnii  eennggggaakk  ppuunnyyaa  aajjaarraann,,  hhaannyyaa  
kkeebbaattiinnaann  ssaajjaa..  MMaannuussiiaa  iittuu  hhaarruuss……mmiissaallnnyyaa  kkiittaa  hhiidduupp,,  
mmeennuunngggguu  llaammaa  ddii  ddaallaamm  rraahhiimm  iibbuu,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  uummuurr  
sseekkiiaann  mmeenniinnggggaall,,  ppeerreemmppuuaann  bbeerraannaakk  kkeemmuuddiiaann  mmeenniinnggggaall..  
WWeettttuu  tteelluu  iinnii  sseebbeennaarrnnyyaa  oorraanngg--oorraanngg  dduulluu  ttiiddaakk  bboolleehh  
ddiicceerriittaakkaann,,  kkaarreennaa  mmeennyyaannggkkuutt  aassaall  uussuull  aaddaamm..  AAssaall  uussuull  
mmaannuussiiaa,,    llaahhiirr  ddaarrii  mmeerraahh  ddaann  ppuuttiihh,,  llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann..  IInnii  
yyaanngg  ddiisseebbuutt  rraahhaassiiaa  ttuuhhaann,,  tteerrmmaassuukk  wwuujjuudd  AAllllaahh,,  jjaaddii  bbeerrssiiffaatt  
bbaattiinniiyyaahh..  TTiiddaakk  aaddaa  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  iillmmuu  iinnii  iillmmuu  iinnii,,  iittuu  
tteerrmmaassuukk  kkeebbaattiinniiaahhaann  kkiittaa  aajjaa..  AAddaatt  iittuu  kkaann  hhaannyyaa  uuppaaccaarraa  
ssaarreeaatt,,  ttiiddaakk  aaddaa  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ssiihh  ddeennggaann  wweettttuu  tteelluu..  WWeettttuu  tteelluu  
iittuu  kkaann  lleebbiihh  aattaass  ddaarrii  ppaaddaa  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa,,  ppeellaakkssaannaaaann--
ppeellaakkssaannaaaann  iinnii,,  iittuu  kkaann  ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann  ddaallaamm  wwaaddaahh  
mmaannuussiiaa..  IInnii  kkaann  hhaannyyaa  ppeellaakkssaannaaaann  hhiidduupp  kkiittaa,,  kkaallaauu  kkiittaa  iissllaamm  
llaakkssaannaakkaann  iinnii  llaakkssaannaakkaann  iinnii,,  iittuu  kkaann  mmaanniikk  ((ppeerriinnttaahh))  AAllllaahh,,  
mmaanniikk  ttuuhhaann,,  mmaanniikk  nnaabbii..  IIttuu  mmeemmaanngg  ddaarrii  dduulluu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  
iinnii  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  llaannggssuunngg  ddaattaanngg..  BBaahhkkaann  ttuuaann  gguurruu  
hhuubbuunnggaannnnyyaa  ppaalliinngg  bbaagguuss  ddeennggaann  bbaayyaann,,  mmeennuurruutt  ttuuaann  gguurruu  
aaddaa  hhuubbuunnggaann  kkeekkeelluuaarrggaaaann..  TTaappii  ddaallaamm  mmeennggaaddaakkaann  ppeennggaajjiiaann  
ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa  eennggggaakk  ddii  bbaayyaann..  MMaakkaannyyaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  kkaann  kkiittaa  
lleennggkkaapp  aaggaammaa……ppeenngguulluu,,  lleebbee,,  kkeettiibb,,  mmuuddiinn,,  aaddaatt  aaddaa  
ppeemmaannggkkuu,,  ppeemmeekkeell  bbeelleeqq,,  ddeemmaanngg  ddeemmuunngg  nnyyaakkaa  rraannggggaa  
lleennggkkaapp..  JJaaddii  ttiiddaakk  bboolleehh  bbeellaass,,  ttiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  ssaalliinngg  
mmeennyyaallaahhkkaann..  AAppaappuunn  yyaanngg  ddiillaakkssaannaakkaann  hhaarruuss  mmeellaalluuii  
mmuuffaakkaatt  ddeennggaann  aaggaammaa,,  aaddaatt,,  ttiiddaakk  kkeettiinnggggaallaann  jjuuggaa  
ppeemmeerriinnttaahhaann  ddeessaa..    HHaannyyaa  ppaaddaa  mmaassaa  oorrddee  bbaarruu  iittuu  ssaajjaa..  
BBaahhkkaann  ppeerrnnaahh  aaddaatt  iinnii  tteerrmmaarrggiinnaallkkaann  llaahh..  BBaahhkkaann  mmaassjjiidd  
kkuunnoo  ddii  aannyyaarr,,  ddii  ssaannaallaahh  ddiibbaakkaarr..  TTuujjuuaannnnyyaa  kkee  bbaayyaann,,  sseetteellaahh  
kkee  bbaayyaann  kkee  sseemmookkaann..  TTaappii  yyaa  nnaammaannyyaa  kkaarreennaa  mmaassjjiidd  kkuunnoo  iittuu  
yyaaaa  tteerrmmaassuukk  bbaarraanngg  hhiidduupp……kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  hhaattii  kkiittaa  mmaauu  
ddaattaanngg  ddiijjaannggggaall  ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  ddaattaanngg..  NNaahh  iittuu  llaahh  nnaammaannyyaa  
bbaanngguunnaann  bbeerrsseejjaarraahh..  BBaaggaaiimmaannaa  kkiittaa  mmaauu  rruussaakk  ddaann  llaaiinn  
sseebbaaggeennyyaa,,  bbaahhkkaann  sseehhaarruussnnyyaa  bbaaggaaiimmaannaa  kkiittaa  ssuuppaayyaa  lleebbiihh  
bbaagguuss  llaaggii  tteeppaatt  ppaaddaa  wwaakkttuunnyyaa..  
SSeellaaiinn  ppeemmbbaakkaarraann  mmaassjjiidd  aannyyaarr  kkeettiikkaa  iittuu,,  aappaa  jjuuggaa  
bbeennttuukk--bbeennttuukk  tteekkaannaann  mmaammiikk??  
BBaahhkkaann  ggeeddeenngg  llaauukk  ddii  bbaakkaarr,,  ddii  ssaannaa  kkaann  aaddaa  bbaattuu..  BBaattuu  iittuu  
aaddaallaahh  bbaattaass  kkuuttee  bbaayyaann  iinnii..  KKuuttee  iittuu  sseekkeelliilliinngg  bbaayyaann..  KKuuttee  iittuu  
bbaattaass  bbaayyaann  aassllii..  TTiiddaakk  aaddaa  jjaallaann  kkee  BBaayyaann  iinnii,,  ttaappii  yyaa  sseekkaarraanngg  
iinnii  ppeerruubbaahhaann  ddeemmii  ppeerruubbaahhaann  jjaallaann  ssuuddaahh  aaddaa..  DDuulluu  nnaaiikk  kkuuddaa  
aajjaa  ddii  llaarraanngg  kkee  bbaayyaann  iinnii..  KKaallaauu  nnaaiikk  kkuuddaa  ssaammppee  kkaallii  mmuunnttuurr,,  
kkeemmuuddiiaann  jjaallaann  mmaassuukk  kkee  BBaayyaann..  NNaammaannyyaa  dduulluu  mmaassiihh  
kkeerraammaatt..  
OO  bbeeddaa  kkuuttee  ssaammaa  ppaaeerr  bbaayyaann  iittuu  mmaammiikk??  
KKaallaauu  ppaaeerr  bbaayyaann  kkaann  tteerrmmaassuukk  wwiillaayyaahh--wwiillaayyaahh,,  kkaallaauu  kkuuttee  iittuu  
bbaattaass  bbaayyaann  ttiimmuurr  ddaann  bbaayyaann  bbaarraatt..  IInnii  ddeekkaatt  kkuuttee  iinnii  ssaammppiinngg  
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rruummaahh  ppeenngguulluu  iittuu  kkeemmuuddiiaann  kkaallaauu  uuttaarraa  ddeekkaatt  ttookkoo  iittuu..  DDuulluu  
kkaann  ddiittaannddaaii  oolleehh  bbaattuu..  KKaallaauu  ppaaeerr  bbaayyaann  iittuu  kkaann  gguummii,,  ppaaeerr  iittuu  
wwiillaayyaahh,,  ddaarrii  ttiimmuurr  ttaallbbaalluuqq,,  kkaallaauu  bbaarraatt  ssaammppee  ppeemmeennaanngg..  
tteerrmmaassuukk  ddaaeerraahh  kkeekkuuaassaaaann  llaahh  kkaallaauu  dduulluu  iittuu..  IIttuullaahh  yyaanngg  
ddiippiimmppiinn  oolleehh  ssuuhhssuunnaann  bbaayyaann..  NNaahh  sseetteellaahh  iittuu,,  bbaaggiiaann  ttiimmuurr  iittuu  
yyaa  sseellaappaarraanngg  kkeemmuuddiiaann  ppeejjaannggggiikk..  
PPaaddaa  wwaakkttuu  oorrddee  bbaarruu  iittuu  jjuuggaa  bbaaggaaiimmaannaa  ppeerrllaakkuuaann--
ppeerrllaakkuuaann  tteerrhhaaddaapp  kkoommuunniittaass  wweettttuu  tteelluu  iinnii  mmaammiikk??  
KKaallaauu  oorrddee  bbaarruu  hhaannyyaa  ddiillaarraanngg  uuppaaccaarraa  aaddaatt,,  sseeppeerrttii  iidduull  ffiittrrii  
iidduull  aaddhhaa..  HHaarruuss  ddiillaakkssaannaakkaann  ddeennggaann  iittuu  ssaajjaa,,  ttiiddaakk  bboolleehh  
ddiillkkaassaannaakkaann  bbeerrddaassaarrkkaann  hhuukkuumm  aaddaatt..  MMuulluudd  jjuuggaa  hhaarruuss  jjuuggaa  
ddiillaakkssaannaakkaann  ddeennggaann  iittuu  aajjaa  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiillaakkssaannaakkaann  sseeccaarraa  
aaddaatt..  TTaappii  kkaarreennaa  uuppaaccaarraa  iinnii  kkaann  hhaannyyaa  mmeennuurruutt  ppeerrhhiittuunnggaann  
ssaajjaa,,  eennggggaakk  ssaammaa  hhaarriinnyyaa..  BBeeddaa  hhaarriinnyyaa..  IInnii  kkaann  ssuuddaahh  
ddiitteennttuukkaann,,  jjaaddii  bbuukkaann  bbaarraanngg  bbaarruu..  KKaallaauu  aaddaatt  iinnii  kkaann  ssuuddaahh  
ddiitteennttuukkaann  tteemmppaatt  ddaann  hhaarriinnyyaa  ddaarrii  dduulluu..  BBuukkaann  bbaarraanngg  bbaarruu..  
DDaarrii  jjaammaann  sseebbeelluumm  ppeennjjaajjaahhaann  hhiinnddiiaa  bbeellaannddaa..  MMuullaaii  ddaarriissaannaa  
llaahh  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa..  KKaallaauu  ppaakk  kkaarrnnoo,,  llaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  aappaa  
ppuunn,,  rriittuuaall  aappaappuunn  sseessuuaaii  ddeennggaann  kkeeppeerrccaayyaaaann..  TTaappii  llaammaa--llaammaa  
bbeeggiittuu  jjuuggaa  ppaakk  hhaarrttoo,,  mmeennuurruutt  kkeeppeerrccaayyaaaann..  MMaakkaannyyaa  wwaakkttuu  
mmuulluudd  mmaammiikk  ppeerrnnaahh  kkee  rreessoott,,  ttaappii  ddaarrii  ssaannaa  eennggggaakk  aaddaa  ssiihh  
llaarraannggaann..  IInnii  kkaann  ddaarrii  oorraanngg--oorraanngg  aaggaammaa  yyaanngg  bbaarruu  ddaattaanngg  kkee  
bbaayyaann,,  tteerrmmaassuukk  bbeerrmmuussuuhhaann  llaahh  ddeennggaann  bbaayyaann..  LLookkooqq  aauurr,,  
ddaassaann  lleennddaanngg,,  lleennddaanngg  mmaammbbeenn..  PPeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  iinnii..  
DDaattaanngg  kkaann  kkaarreennaa  ttaannaahh  bbaayyaann  iinnii  kkaann  lluuaass  uunnttuukk  mmeennccaarrii  
ppeenngghhiidduuppaann  ddii  bbaayyaann..  KKiittaa  bbaayyaann  jjuuggaa  ttiiddaakk  ssiihh  ssaallaahhkkaann,,  
bbaannyyaakk  yyaanngg  ddaattaanngg  bbeerraarrttii  bbaannyyaakk  kkeelluuaarrggaa  bbeessaarr  kkiittaa  ddiissiinnii..  
IIttuu  hhaannyyaa  ttuujjuuaannnnyyaa  bbaaggaaiimmaannaa  ssuuppaayyaa  aaddaatt  iittuu  hhiillaanngg..  TTaappii  
bbaaggaaiimmaannaa  kkiittaa  hhiillaannggkkaann..  KKaarreennaa  mmeemmaanngg  kkaann  ssuuddaahh  aaddaa  
ppeemmbbaaggiiaann  llaahh  oolleehh  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa,,  kkaallaauu  ttiiddaakk  uunnttuukk  aappaa  
kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  mmooddeell--mmooddeell  bbeeggiinnii..  MMaakkaannyyaa  iinniillaahh  bbaaggiiaannnnyyaa  
nnuurrccaahhaayyaa,,  iinniillaahh  bbaaggiiaannnnyyaa  nnuurrssaahhaaddaa..  MMaakkaannyyaa  aaddaa  ssiiaanngg  aaddaa  
mmaallaamm..  AAddaa  ppeellaakkssaannaaaann  dduunniiaa,,  aaddaatt  iittuu  ppeellaakkssaannaaaann  dduunniiaa..  
AAggaammaa  iittuu  ppeellaakkssaannaaaann  aakkhheerraatt..  JJaaddii  aaddaa  dduunniiaa  aaddaa  aakkhheerraatt..  
JJaaddii  ttiiddaakk  bboolleehh  ttaabbrraakkaann  ttiiddaakk  bboolleehh  ssaalliinngg  ssaallaahhkkaann  ddaann  
sseebbaaggaaiinnyyaa..  KKaarreennaa  kkiittaa  ssuuddaahh  ddiibbeerriikkaann  hhaakk  ddaarrii  jjaammaann  nnaabbii  
IIbbrraahhiimm..  DDaann  jjuuggaa  ttiiddaakk  bbeerraannii  kkiittaa  ttiinnggggaallkkaann..  KKiittaa  ppuunnyyaa  
mmaassjjiidd,,  kkiittaa  ppuunnyyaa  mmaakkaamm,,  uunnttuukk  aappaa  kkiittaa  ppuunnyyaa  mmaassjjiidd,,  
mmaakkaamm  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggeennyyaa..  JJaaddii  iinnii  llaahh  bbaaggiiaannnnyyaa,,  aaddaa  
nnuurrccaahhaayyaa  aaddaa  nnuurrssaahhaaddaa,,  aaddaa  ssiiaanngg  aaddaa  mmaallaamm..  JJaaddii  aaddaa  
ppeellaakkssaannaaaann  dduunniiaa,,  aaddaa  ppeellaakkssaannaaaann  aakkhhiirraatt..  DDuunniiaa  ddaann  aakkhhiirraatt..  
TTiiddaakk  bboolleehh  ssaalliinngg  ttaabbrraakkaann,,  ttiiddaakk  bboolleehh  ssaalliinngg  ssaallaahhkkaann..  
KKaarreennaa  kkiittaa  ssuuddaahh  ddiibbeerriikkaann  hhaakk,,  sseehhiinnggggaa  ttiiddaakk  bbeerraannii  kkiittaa  
ttiinnggggaallkkaann..  KKiittaa  yyaanngg  ttuullaahh  mmaannuuhh,,  kkiittaa  yyaanngg  kkeennaa  mmaassaallaahh..    
KKaallaauu  mmeennuurruutt  mmaammiikk  sseennddiirrii,,  bbaaggaaiimmaannaa  hhuubbuunnggaann  
aannttaarraa  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa??  
KKiittaa  ttiiaapp--ttiiaapp  mmaannuussiiaa  iittuu  kkaann  bbeerraaggaammaa,,  kkeemmuuddiiaann  kkiittaa  jjuuggaa  
bbeerraaddaatt..  SSaattuu  aannuu  ssiihh  iinnii..  BBeerraarrttii  mmaannuussiiaa  iittuu  ppuunnyyaa  aaddaatt  ddaann  
ppuunnyyaa  aaggaammaa..  BBaarruu  mmaannuussiiaa  iissllaamm  sseejjaattii..  TTiiddaakk  bbiissaa  kkiittaa  
ppiissaahhkkaann,,  aaggaammaa  ssaajjaa,,  aattaauu  aaddaatt  ssaajjaa..  IInnii  ccoonnttoohhnnyyaa  kkiittaa  ddii  
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bbaayyaann  iinnii..  MMeellaakkssaannaakkaann  rriittuuaall  aakkhheerraatt,,  hhaarruuss  aaggaammaa  yyaanngg  
mmeellaakkssaannaakkaann,,  mmeemmbbeerriikkaann  ddooaa  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggeennyyaa..  TTiiddaakk  
bboolleehh  bbeellaass  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa..  MMaakkaannyyaa  aaddaa  iittuu  kkiittaabb  ssuuccii  
ddiihhaannyyuuttkkaann  oolleehh  nnuurrccaahhaayyaa,,  ttuujjuuaannnnyyaa  ssuuppaayyaa  mmaarriillaahh  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann  aaggaammaa,,  llaakkssaannaakkaann  aaddaatt..    
SSiiaappaa  nnuurrccaahhaayyaa  iinnii  mmaammiikk??  
NNuurrccaahhaayyaa  aaggaammaa  ssiihh,,  ppeemmiimmppiinn  aaggaammaa  yyaanngg  ppeerrttaammaa..  BBeelluumm  
aaddaa  mmaannuussiiaa--mmaannuussiiaa  yyaanngg  sseekkaarraanngg  iinnii..  NNaammaannyyaa  nnuurr..    
BBeerraarrttii  nnuurr  ccaahhaayyaa  iinnii  ttuuhhaann  bbeeggiittuu  mmaammiikk??  
BBuukkaann,,  bbuukkaann,,  nnaammaannyyaa  nnuurr,,  iittuu  ddiiaa  yyaanngg  mmeenneerriimmaa  kkiittaabb  ssuuccii  
yyaanngg  ppeerrttaammaa,,  bbuukkaann  nnaabbii  yyaanngg  mmeemmbbeerriikkaann..  aattaassnnyyaa  ppaarraa  nnaabbii  
sseebbeennaarrnnyyaa,,  mmaassiihh  nnuurr  kkaann..  KKaallaauu  nnaabbii  kkaann  ssuuddaahh  jjaaddii  mmaannuussiiaa..  
NNaabbii  kkaann  bbiissaa  mmaattii..  MMaakkaannyyaa  kkaann  kkaallaauu  oorraanngg--oorraanngg  ttuuaa  ddii  ssiinnii  
lleebbiihh  ttaauu  ddiiaa  ddaarriippaaddaa  oorraanngg--oorraanngg  llaaiinn..  kkaallaauu  nnuurr  kkaann  mmaassiihh  
jjaaddii  aaiirr,,  iittuu  nnaammaannyyaa  nnuurrccaahhaayyaa,,  aaddeekknnyyaa  nnuurrssaahhaaddaa..  BBeelluumm  ssiihh  
aaddaa  nnaabbii..  IIttuu  kkaann  aaddaa  lloonnttaarrnnyyaa,,  jjaarraanngg  ddiibbaaccaa..  PPeerrnnaahh  dduulluu  
uuppaaccaarraa  aalliipp,,  ddiibbaawwaa  kkee  ttiimmuurr,,  ppeerrnnaahh  ddii  bbaaccaa..  AAddaa  lloonnttaarr  
nnuurrccaahhaayyaa,,  bbeelluumm  ssiihh  bbaannyyaakk  mmaannuussiiaa  iinnii..  LLeebbiihh  aattaass  ddaarriippaaddaa  
nnaabbii  iinnii..  KKaallaauu  oorraanngg--oorraanngg  dduulluu  kkaann  ttiiddaakk  mmaauu  ddiicceerriittaakkaann..  
OOrraanngg--oorraanngg  dduulluu  jjuuggaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  ttiiddaakk  mmaauu  bbeellaajjaarr,,  kkaallaauu  
mmaauu  kkaann  ssuuddaahh  jjaaddii  wwaallii  sseemmuuaa  oorraanngg  bbaayyaann  iinnii..  TTaauu  hhaarrii  aappaa  
ddiiaa  mmeenniinnggggaall,,  ttaauu  hhaarrii  aappaa  ddiiaa  aannuu..  TTaappii  kkaann  bbeellaajjaarr  iittuu  ssuulliitt..  
KKaappaann  aaddaa  bbaahhaayyaa  ssuuddaahh  ttaauu..  KKaappaann  hhaarrii  bbaagguuss  ssuuddaahh  ttaauu..    
TTaaddii  iittuu  mmaammiikk,,  kkeennaappaa  kkookk  ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  ddii  llookkooqq  
aauurr,,  lleennddaanngg  mmaammbbeenn  iinnii  mmeellaarraanngg  aaddaatt??  AAppaa  aallaassaannnnyyaa  ??  
IInnii  kkaarreennaa  aannuu  jjuuggaa,,  kkaarreennaa  ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  iinnii  bbaannyyaakk  
gguurruu--gguurruunnyyaa  ddaarrii  lluuaarr,,  gguurruu--gguurruu  SSDD  jjuuggaa  ddiiddeekkaattii..  KKookk  iinnii  iinnii  
ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  bbeeggiinnii..  SSuuppaayyaa  bbaaggaaiimmaannaa  aaddaatt  iinnii  ppuunnaahh..  IIttuu  
ttuujjuuaannnnyyaa..  KKaarreennaa  mmeennuurruutt  aaggaammaa  iittuu  ttiiddaakk  aaddaa..  KKaallaauu  aaggaammaa  
kkaann  kkiittaa  iinnii  iissllaamm..  TTaappii  mmeennggeennaaii  aaddaatt  iissttiiaaddaatt  jjuuggaa  ttiiddaakk  kkiittaa  
ttiinnggggaallkkaann..  JJaaddii  dduuaa--dduuaannyyaa  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..  KKaallaauu  ssaarreeaatt--
ssaarreeaatt  iinnii  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  bbuubbuurr  ppeettaakk  bbuubbuurr  aabbaanngg..  BBuubbuurr  
ppeettaakk  bbuubbuurr  aabbaanngg  iinnii  kkaann  aassaall  uussuull  mmaannuussiiaa,,  hhaarruuss  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann.. NNaabbii  iittuu  ddaarrii  mmaannaa,,  ttaannppaa  aaddaa  bbuubbuurr  ppeettaaqq  bbuubbuurr  
mmeerraahh  iittuu,,  bbuubbuurr  ppuuttiihh  ttiiddaakk  aaddaa  ssiihh  mmaannuussiiaa  iinnii..  IIttuu  kkaann  ddaarraahh  
mmeerraahh  ddaann  ddaarraahh  ppuuttiihh  hhaarruuss  kkiittaa  ppeerriinnggaattii..    
BBeerraarrttii  sseebbeennaarrnnyyaa  mmeennuurruutt  mmaammiikk  ttiiddaakk  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  
eennggggeehh??  AAnnttaarraa  iissllaamm  wweettuu  tteelluu  ssaammaa  wweettuu  lliimmaa  iittuu  mmiikk??  
EEnnggggaakk  aaddaa..  AAppaannyyaa  ssiihh  bbeeddaa..  OOrraanngg  kkiittaa  ssaammaa--ssaammaa  iissllaamm  
tteettaappaaii  wweettuu  tteelluu  iittuu  kkaann  mmeerruuppaakkaann  ppeemmaahhaammaann  kkeebbaattiinnaann,,  
kkeeppeerrccaayyaaaann..  LLoommbbookk  tteennggaahh,,  LLoommbbookk  ttiimmuurr  iinnii  ttiiddaakk  iinnggaatt  llaahh  
ssaammaa  sseejjaarraahh--sseejjaarraahh  dduulluu..  MMaakkaannyyaa  ppeejjaannggggiikk  iittuu  kkaann  ssuuddaahh  
ppuunnaahh..  NNaahh  iinnii  llaahh  kkeeaarriiffaann--kkeeaarriiffaann  llookkaall..  KKaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  
iinnii  ddiippeerrttaahhaannkkaann,,  ppeellaakkssaannaaaann--ppeellaakkssaannaaaann,,  kkeewwaajjiibbaann--
kkeewwaajjiibbaann  iinnii..  TTiiddaakk  bboolleehh  ddiittiinnggggaallkkaann..  AAppaallaaggii  ppeellaakkssaannaaaann  
ssaarreeaatt  aaggaammaa  iinnii  ttiiddaakk  bboolleehh  kkiittaa  ttiinnggggaallkkaann..    
KKaallaauu  mmeennuurruutt  mmaammiikk  aappaa  aakkiibbaattnnyyaa  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  iinnii??  
AAddaa  wweettuu  tteelluu  aaddaa  wweettuu  lliimmaa??  
SSeebbeennaarrnnyyaa  eennggggaa  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  iinnii..  KKiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  kkaann  
iissllaamm..  HHaannyyaa  ssaajjaa  aaddaatt  iinnii  kkaann,,  iittuu  kkeellaahhiirraann..  JJaannggaann  kkaattaakkaann  
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kkaallaauu  bbaayyaann  iinnii  ttiiddaakk  iissllaamm,,  bbaahhkkaann  iissllaamm  yyaanngg  ppeerrttaammaa  kkiittaa  ddii  
bbaayyaann  iinnii..  KKiittaa  aaddaa  ppuunnyyaa  mmaassjjiidd  kkuunnoo..  IInnii  ssuuddaahh  ppeennddaattaanngg--
ppeennddaattaanngg  iinnii  kkaarreennaa  ssuuddaahh  ppeennddiiddiikkaannnnyyaa  ttiinnggggii,,  aaddaatt  bbaayyaann  
iittuu  ddiiaannggggaapp  ssiirriikk..  DDuulluu  ppeerrnnaahh  jjuuggaa  wwaakkttuu  uuppaaccaarraa  ttuurruunn  bbiibbiitt,,  
hhaarruuss  ddiisseellaammeettkkaann  jjuuggaa  eemmbbuullaann  aaiirr  iinnii..  KKiittaa  aaddaakkaann  
ppeemmoottoonnggaann  kkeerrbbaauu,,  ddiiaannggggaapp  ssiirriikk..  KKaarreennaa  iittuu  bbuukkaann  ddiibbuuaatt  
bbaarruu--bbaarruu  jjaannggaann  ssiihh  ddii  aannuu  ddii  ssaallaahhkkaann..  PPaaddaa  wwaakkttuu  wwiiwwiittaann  
kkiittaa  bbaawwaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ssaattuu  eekkoorr  aayyaamm,,  kkiittaa  sseellaammeettkkaann  llaahh  
aaiirr  iinnii  ssuuppaayyaa  mmeennddaappaatt  bbeerrkkaahh,,  ssuuppaayyaa  ccuukkuupp  ppeennggaaiirraann..  hhaarruuss    
ttiiaapp--ttiiaapp  ttaann  sseebbeelluumm  ttuurruunn  bbiibbiitt..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  oorraanngg--oorraanngg  iinnii  
jjaannggaann  sseebbuutt  wwaakkttuu  lliimmaa,,  jjaannggaann  sseebbuutt  wwaakkttuu  ttiiggaa..  WWaakkttuu  lliimmaa  
iittuu  kkaann  hhaannyyaa  kkeewwaajjiibbaann  kkiittaa  llaahh  sseebbaaggaaii  uummaatt  iissllaamm..  KKaallaauu  
mmeennuurruutt  hhuukkuumm  aaddaatt  ttiiddaakk  ppeerrlluu  kkiittaa  ssaalliinngg  ssaallaahhkkaann,,  lleebbiihh  bbaaiikk  
kkiittaa  ssaalliinngg  hhoorrmmaatt--mmeenngghhoorrmmaattii..  MMaakkaannyyaa  mmaannaa  ppeerrnnaahh  oorraanngg  
bbaayyaann  mmaarraahh--mmaarraahh  ssaammaa  ssiiaappaa--ssiiaappaa,,  mmaakkaannyyaa  kkiittaa  tteennaanngg,,  
aammaann..  MMiissaallnnyyaa  ddaallaamm  bbeerrddaaggaanngg  oorraanngg  ttiiddaakk  jjaaddii  bbeellii  
jjaannggaannllaahh  kkiittaa  mmaarraahh,,  bbeerraarrttii  bbuukkaann  nnaassiibb  kkiittaa..  jjaannggaann  kkiittaa  
ppiikkiirrkkaann,,  mmaassiihh  aaddaa  yyaanngg  llaaiinn..  iittuullaahh  bbuuddaayyaa,,  kkeeaarriiffaann  llookkaall..  DDii  
jjaaggaallaahh  ssuuppaayyaa  kkiittaa  iittuu  jjaannggaann  tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  bbiiccaarraa,,  jjaannggaann  
tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  eemmoossii,,  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa..  AAppaa  ssiihh  
hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  wwaakkttuu  lliimmaa  iinnii..  IIttuu  kkaann  ssaarreeaatt..  KKaallaauu  aaddaatt  
iittuu  bbiissaa  ssiihh  ddiirruubbaahh  ttaappii  kkaallaauu  ssaarreeaatt  ttiiddaakk  bbiissaa..  MMiissaallnnyyaa  kkaallaauu  
ssaarreeaatt  iittuu  ppaaddaa  ttaannggggaall  iinnii,,  iittuu  hhaarruuss..  KKaallaauu  bbeelluumm  aaddaa  bbiiaayyaa  
nnaannttii  ssiihh  ttaahhuunn  llaaggii  sseekkaallii,,  kkaallaauu  ttiiddaakk  aaddaa  nnaannttii  ttaahhuunn  
bbeerriikkuuttnnyyaa..  SSaammppaaii  ttiiggaa  kkaallii,,  ttiiddaakk  bboolleehh  kkiittaa  iittuu  ssaammppaaii  ttiiggaa  
kkaallii..    
KKaallaauu  mmeennuurruutt  mmaammiikk  sseennddiirrii  aappaa  yyaanngg  mmeennddoorroonngg  mmaammiikk  
uunnttuukk  tteettaapp  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt??  
KKaarreennaa  iinnii  kkaann  mmeemmaanngg  ssuuddaahh  mmeennjjaaddii  bbaaggiiaann  kkiittaa..  mmeemmaanngg  iinnii  
llaahh  yyaanngg  tteellaahh  ddiibbeerriikkaann  oolleehh  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  DDii  ddaallaamm  hhiidduupp  
llaakkssaannaakkaann  llaahh  uuppaaccaarraa  iinnii  uuppaaccaarraa  iinnii,,  hhaarruuss  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..  
KKaallaauu  uuppaaccaarraa  iinnii  aaggaammaa  yyaanngg  ddooaa..  TTiiaapp--ttiiaapp  uuppaaccaarraa  iinnii  
ddooaannyyaa  bbeeddaa..  IIttuu  ssuuddaahh  ddiiaattuurr..  KKaallaauu  yyaanngg  llaaiinn  iinnii  kkaann  hhaannyyaa  
ddooaa  sseellaammeett  ssaajjaa,,  ttaappii  ttiiddaakk  bboolleehh  kkiittaa  ssaallaahhkkaann  kkaarreennaa  hhaannyyaa  iittuu  
ttaauunnyyaa..    
SSeebbeennaarrnnyyaa  bbaaggaaiimmaannaa  ppeenneerraappaann  aaddaatt  wweettuu  tteelluu  ddaallaamm  
hhiidduupp  sseehhaarrii--hhaarrii  mmaammiikk??  
DDaallaamm  hhiidduupp  iinnii,,  kkaallaauu  ddii  ssiinnii  sseemmaannggaatt  kkeeggoottoonnggrrooyyoonnggaannnnyyaa  
mmaassiihh  kkuuaatt..  KKaallaauu  aaddaa  uuppaaccaarraa  iinnii  mmiissaallnnyyaa,,  aaddaa  yyaanngg  bbaawwaa  iinnii  
aaddaa  yyaanngg  bbaawwaa  iinnii..    
KKaallaauu  mmaammiikk  pprriibbaaddii  ppeellaajjaarraann--ppeellaajjaarraann  hhiidduupp  aappaa  yyaanngg  
mmaammiikk  ddaappaattkkaann,,  ppeellaajjaarrii  ddaarrii  aaddaatt  iinnii??  
KKaallaauu  aaddaatt,,  hhaannyyaa  kkiittaa  iikkuuttii  tteeppaatt  ppaaddaa  wwaakkttuu  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  
ssaajjaa..  MMiissaallnnyyaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  uuppaaccaarraa  nnggaajjii  mmaakkaamm  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  
kkaayyaa,,  nnggaajjii  mmaakkaamm  wwiiwwiittaann,,  nnggaajjii  mmaakkaamm  ttuunnaass  sseettaammbbaa..  
MMeellaalluuii  uuppaaccaarraa  iinnii  llaahh  kkiittaa  mmeemmoohhoonn  kkeeppaaddaa  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  
aaggaarr  kkiittaa  ddiibbeerriikkaann  bbeerrkkaahh,,  ddiibbeerriikkaann  uummuurr  yyaanngg  ppaannjjaanngg..  
BBeerraarrttii  kkiittaa  bbeerrsseemmbbaahhyyaanngg,,  kkiittaa  mmeennggaaddaakkaann  uuppaaccaarraa  iinnii  
mmiissaallnnyyaa  nnggaattuurraanngg  uullaaqq  kkaayyaa  kkiittaa  mmeemmoohhoonn  ssuuppaayyaa  hhaassiill  
ppaanneenn  lleebbiihh  bbaagguuss  llaaggii..  MMeellaalluuii  uuppaaccaarraa  rriittuuaall  bbaarruu  kkiittaa  bboolleehh  
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mmeemmoohhoonn  kkeeppaaddaa  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  JJaaddii  ttiiddaakk  sseewwaakkttuu--wwaakkttuu..  
KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkiittaa  dduudduukk  iittuu,,  kkiittaa  iinnggaatt  kkeeppaaddaa  yyaanngg  mmaahhaa  
kkuuaassaa  bbeerraarrttii  kkiittaa  iittuu  ssuuddaahh  mmeennyyeemmbbaahh..  JJaaddii  bbuukkaann  ssaajjaa  ddeennggaann  
mmooddeell  iittuu  ssaajjaa,,  yyaanngg  lliimmaa..  AAppaa  ppuunn  yyaanngg  kkiittaa  ppiikkiirrkkaann  iittuu  hhaarruuss  
iinnggaatt  ttuuhhaann,,  bbeerraarrttii  kkiittaa  iittuu  ssuuddaahh  mmeennyyeemmbbaahh,,  ssuuddaahh  
bbeerrsseemmbbaahhyyaanngg..  JJaannggaann  ssiihh  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  
sseelleessaaii  sseemmbbaahhyyaanngg  iinnii  mmiissaallnnyyaa  llaaiinn--llaaiinn  yyaanngg  ddii  ccaarrii,,  llaaiinn--llaaiinn  
yyaanngg  ddiippiikkiirrkkaann..  IIttuu  eennggggaakk..  MMiissaallnnyyaa  kkiittaa  dduudduukk--dduudduukk  iinnii  kkiittaa  
iinnggaattllaahh  kkeeppaaddaa  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa,,  mmuuddaahh--mmuuddaahhaann  iinnii  mmuuddaahh--
mmuuddaahhaann  iinnii,,  bbeerraarrttii  kkiittaa  iittuu  ssuuddaahh  mmeennyyeemmbbaahh  yyaanngg  mmaahhaa  
kkuuaassaa..  KKaarreennaa  kkaallaauu  ttiiddaakk  kkaarreennaa  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  ttiiddaakk  bbiissaa  
hhiidduupp  kkiittaa  iinnii..  JJaaddii  ddii  ssaammppiinngg  ccaarraa  yyaanngg  lliimmaa  iinnii,,  jjuuggaa  aaccaarraa  
rriittuuaall  iinnii,,  iittuu  llaahh  gguunnaannyyaa..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  sseellaalluu  
ttiiaapp--ttiiaapp  kkuubbuurraann  sseettiiaapp  ssaattuu  ttaahhuunn,,  ttiiaapp--ttiiaapp  kkiittaa  ssuukkuurraann  kkiittaa  
uunnddaanngg..  KKiittaa  aaddaakkaann  uuppaaccaarraa  iinnii,,  kkiittaa  mmeemmppeerrssiillaahhkkaann  llaahh  ttuuaann  
rruummaahh..  JJaannggaann  kkiittaa  yyaanngg  ddiiddaahhuulluukkaann..  UUnnddaannggaann--uunnddaannggaann  iinnii  
kkaann,,  oorraanngg  ttuuaa  ddaarrii  ssaannaa  oorraanngg  ttuuaa  ddaarrii  ssiinnii  kkaann  kkuummppuull..  DDiiaa  llaahh  
yyaanngg  mmeenneerriimmaa,,  lleelluuhhuurr  iinnii..  KKeemmuuddiiaann  lleelluuhhuurr  iinnii  yyaanngg  
mmeenneemmbbuusskkaann  kkeeppaaddaa  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  MMaakkaannyyaa  dduulluu  aaddaa  
kkaallaauu  kkiittaa  mmaakkaann  lleebbiihh  dduulluu  sseebbeelluumm  ppaarraa  lleelluuhhuurr  kkiittaa,,  kkaaddaanngg--
kkaaddaanngg  aappaa  yyaanngg  mmeenniimmppaa  kkiittaa,,  iittuu  bbaahhaayyaannyyaa..  KKaarreennaa  iittuu  ttiiddaakk  
bboolleehh  ttiiddaakk  mmeennddaahhuulluukkaann..  MMiissaallnnyyaa  ddaallaamm  mmaakkaann  yyaanngg  
ppeerrttaammaa  bbaaggiinnddaa  AAllllaahh,,  hhaannyyaa  ssaattuu  bbuuttiirr  nnaassii..  YYaanngg  kkeedduuaa  kkaallii  
bbaaggiinnddaa  mmaallaaeekkaatt,,  kkeettiiggaa  kkaallii  bbaaggiinnddaa  rraassuull..  CCuuccii  llaaggii  ttaannggaann,,  
kkeemmuuddiiaann  bbaaggiinnddaa  aaddaamm,,  kkiittaa  ssuuddaahh  yyaanngg  mmaakkaann..  IInnii  ssuuddaahh  aaddaatt  
kkiittaa  mmaakkaann..  JJaannggaann  ssiihh  mmiissaallnnyyaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  lleebbaarraann,,  kkiittaa  iinnii  
mmaakkaann--mmaakkaann……eennggggaakk……ccaarraa  mmaakkaann  ppuunn  hhaarruuss  ppuunnyyaa  ttaattaannaann,,  
hhaarruuss  ccaarraa  yyaanngg  bbaagguuss..  JJaannggaann  ssiihh  kkiittaa  hhaannyyaa  sseenneenngg--sseenneenngg  
aajjaa..    
KKaallaauu  mmeennuurruutt  mmaammiikk,,  kkeennaappaa  rruummaahh--rruummaahh  aaddaatt  iittuu  
ppiinnttuunnyyaa  rreennddaahh  sseekkaallii??  DDii  mmaassjjiidd  kkuunnoo  jjuuggaa  kkaann  ppiinnttuunnyyaa  
rreennddaahh  sseekkaallii  iittuu??  
MMeemmaanngg  ssuuddaahh  ddaarrii  dduulluu,,  mmeemmaanngg  rreennddaahh..  JJaaddii  rruummaahh  iittuu  jjuuggaa  
ppuunnyyaa  ppeenngghhuunnii  yyaanngg  kkiittaa  ttiiddaakk  lliihhaatt..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  nnuunndduukk  iittuu  
kkaann  kkiittaa  mmeenngghhoorrmmaattii,,  sseekkaalliippuunn  rruummaahh  kkiittaa  sseennddiirrii..  MMaakkaannyyaa  
kkiittaa  mmaakkaann  ppuunn,,  hhaarruuss  mmeemmppeerrssiillaahhkkaann  yyaanngg  ppuunnyyaa  rruummaahh  
((sseessuuaattuu  yyaanngg  ttiiddaakk  tteerrlliihhaatt))  kkiittaa  tteerriimmaa  bbaarreenngg--bbaarreenngg  sseekkeeddaarr  
llaauukk  ppaauukk  yyaanngg  aaddaa..  NNaammaannyyaa  bbaarraanngg  hhaalluuss  iittuu  ppaassttii  ttiinnggggaall  ddii  
sseebbeellaahh  kkiittaa  jjuuggaa..    
SSeebbaaggaaii  ppeenngghhoorrmmaattaann  bbeerraarrttii  eennggggeehh??  
IIyyaa  sseebbaaggaaii  ppeenngghhoorrmmaattaann..  SSaammaa  ssiihh  kkiittaa  ddii  mmaassjjiidd  iittuu  nnuunndduukk..  
OOrraanngg  ppeennuunngggguunnyyaa  aaddaa..  KKaattaannyyaa  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  lliiaatt  iittuu,,  
jjaannggggoottnnyyaa  ssaammppaaii  ddiissiinnii  iittuu  ((ssaammbbiill  mmeennuunnjjuukk  kkeeaa  rraahh  ppeerruutt))  
kkaarreennaa  ppaannjjaannggnnyyaa..  IIttuu  llaahh  ppeenngghhuunniinnaa  mmaassjjiidd..  IIttuu  llaahh  yyaanngg  
ddiinnaammaakkaann  GGaaooss  AAbbdduull  RRaazzaakk..  DDiiaa  yyaanngg  mmeennjjaaggaa  mmaassjjiidd..  JJaaddii  
ttiiaapp--ttiiaapp  kkiittaa  mmaassuukk  jjaannggaannllaahh  lluuppaa  bbiissmmiillaahhiirraahhmmaanniirraahhiimm..  
SSeettiiaapp  aappaa  ppuunn  yyaanngg  kkiittaa  llaakkuukkaann  ppeerrttaammaa  kkiittaa  sseebbuutt  
bbiissmmiillaahhiirraahhmmaanniirraahhiimm..  MMeemmaanngg  kkaarreennaa  iittuu  llaahh  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  
dduulluu,,  hhaarruuss  iinnggaatt..  KKiittaa  mmaakkaann,,  bbiissmmiillaahhiirraahhmmaanniirraahhiimm  bbaarruu  kkiittaa  
aammbbiill  nnaassii..  AAppaallaaggii  kkiittaa  mmaassuukk  rruummaahh--rruummaahh  aaddaatt..    
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KKaallaauu  aattaapp  mmaassjjiidd  yyaanngg  ttiiggaa  iittuu  jjuuggaa  aaddaa  mmaakkssuuddnnyyaa  
mmaammiikk??  
IIttuu  mmooddeell,,  bbeennttuukk  ddaann  rraannggkkaannyyaa  mmeemmaanngg  ddaarrii  dduulluu..  TTiiddaakk  
bboolleehh  llaahh  kkiittaa  rruubbaahh..  DDaarrii  dduulluu  ttiiddaakk  bbeerraannii  llaahh  kkiittaa  rruubbaahh..  
TTiinnggkkaatt  ttiiggaa,,  ddaann  ttiinnggggii  ttiiaannggnnyyaa  ddaarrii  dduulluu  jjuuggaa..  MMeemmaanngg  
ppeerrnnaahh  kkiittaa  gguunnddeemm,,  mmaauu  kkiittaa  rruubbaahh  sseeddiikkiitt  ssaajjaa,,  ddaarrii  lloollooaann,,  
aannyyaarr,,  ssuukkaaddaannaa,,  oorraanngg--oorraanngg  ttuuaa..  KKaarreennaa  iinnii  mmeemmaanngg  tteemmuuaann  
oorraanngg  ttuuaa  ddaarrii  dduulluu  bbaannyyaakk  yyaanngg  ttiiddaakk  bbeerraannii  mmeerruubbaahh..  KKaallaauu  
kkiittaa  rruubbaahh  jjaannggaann--jjaannggaann  aaddaa  hhaall--hhaall  yyaanngg  aakkaann  tteerrjjaaddii..  SSaammaa  
ddeennggaann  rruummaahh  aaddaatt  bbaallee  bbeelleeqq  iittuu  mmeemmaanngg  ddaarrii  dduulluu..  KKaarreennaa  
kkaallaauu  ssuuddaahh  kkiittaa  rruubbaahh  iittuu  mmeennjjaaddii  ssuuaattuu  bbaarraanngg  yyaanngg  bbaarruu..  
BBiiaarrkkaann  tteettaapp  aallaammii,,  sseehhiinnggggaa  ttiiddaakk  llaahh  tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  kkeejjaaddiiaann--
kkeejjaaddiiaann  yyaanngg  jjeelleekk--jjeelleekk  llaahh  ddii  ddeessaa  kkiittaa..  kkaallaauu  kkiittaa  bbaayyaann  iittuu  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  iittuu  kkeebbuuddaayyaaaann  llookkaall  iittuu..  TTaappii  llaammaa--llaammaa  
ssaammaa  ssiihh  kkaarreennaa  mmeemmaanngg  mmaassaannyyaa..  KKaallaauu  ssuuddaahh  mmaassaannyyaa  
tteerriimmaa  ssaajjaa..  NNaammaannyyaa  mmuussiibbaahh  yyaanngg  ddiittuurruunnkkaann  oolleehh  yyaanngg  
mmaahhaa  kkuuaassaa..    
TTeerruuss  kkeennaappaa  kkookk  ddiibbeeddaakkaann  kkaallaauu  mmaassjjiidd  ssaanntteekk  tteerruuss  
bbeebbeerraappaa  mmaakkaamm  iittuu  llaannddee??  
KKaallaauu  mmaakkaamm  rreeaakk  kkaarreennaa  mmaakkaamm  tteerrttuuaa,,  hhaarruuss  ssaammaa  ddeennggaann  
mmaassjjiidd,,  kkeemmuuddiiaann  yyaanngg  kkeecciill  iittuu  aaddaallaahh  ttiittii  mmaass  ppeenngguulluu  hhaarruuss  
ppaakkee  ssaanntteekk..  SSeeddaannggkkaann  mmaakkaamm  ssuuhhssuunnaann  bbaayyaann,,  mmaakkaamm  ttiittii  
mmaass  ppeeppaannddaann,,  mmaakkaamm  ppaannggeerraann  rraattuu,,  mmaakkaamm  ttiittii  mmaass  mmuutteerr  
ppaattiihh,,  kkeemmuuddiiaann  mmaakkaamm  ppeemmbbaann  bbiijjaa,,  iittuu  llaannddee..  HHaannyyaa  mmaakkaamm  
ttiittii  mmaass  ppeenngguulluu,,  mmaakkaamm  rreeaakk,,  ddaann  mmaassjjiidd  iittuu  bbaarruu  ssaammaa..  AAppaa  
sseebbaabb  bbeeddaa??  SSeebbaabb  iinnii  llaahh  mmaakkaamm  yyaanngg  ppaalliinngg  tteerrttuuaa..  YYaanngg  
ddiisseebbuutt  ttiittii  mmaass  ppeenngghhuulluu  iittuu  kkaann  ppeenngghhuulluu,,  wwaallii  yyaanngg  ppeerrttaammaa..    
IIttuu  aaddaa  aarrttiinnyyaa??  
AAddaa  aarrttiinnyyaa,,  iittuu  aannuu  aappaa  bbuulluunnyyaa  mmeerraakk..  DDuulluu  kkaattaannyyaa  aattaappnnyyaa  
mmaassiidd  iittuu  bbuulluu..  MMaakkaannyyaa  ddii  ssaannaa  iittuu,,  ddii  ddaallaamm  aaddaa  bbuurruunngg  iinnii,,  
bbuurruunngg  iinnii  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  IIttuu  jjuuggaa  ddaarrii  jjaammaann  dduulluu  bbeeddaa..  IIttuu  
bbuukkaann  oorraanngg  bbaarruu--bbaarruu  mmeemmbbuuaattnnyyaa..  MMaakkaannyyaa  mmeennuurruutt  ddoosseenn  
ddaarrii  JJaakkaarrttaa,,  330000  ttaahhuunn  SSMM  mmaassjjiidd  iinnii  ssuuddaahh  bbeerrddiirrii..  BBeerraarrttii  
ssuuddaahh  bbeerraappaa  ttaahhuunn  sseekkaarraanngg..  IIttuu  eennggggaakk  bbaannyyaakk--bbaannyyaakk  
ttaannaahhnnyyaa  ddiicciiuumm,,  nnaammaannyyaa  aahhllii  sseejjaarraahh..  KKiittaa  sseennddiirrii  mmaallaahh  
ttiiddaakk  ttaauu  kkaappaann  bbeerrddiirrii..  MMaakkaannyyaa  ddiiaa  ddaattaanngg  iittuu  mmeemmbbeerriittaauukkaann  
llaahh  oorraanngg  bbaayyaann  iinnii  kkaallaauu  mmaassjjiidd  iinnii  ssuuddaahh  bbeerrddiirrii  ttaahhuunn  330000  
SSMM..    
CCaarraa  bbeerrppaakkaaiiaann  jjuuggaa  bbeeddaa  eennggggeehh,,  nnyyaakkaa  ssaammaa  mmaannttrrii??  
KKaallaauu  mmaannttrrii  ppaakkee  nnyyaammppuurr  iittuu  bbaannggssaawwaann,,  kkaallaauu  ppaakkee  bbiiaassaa--
bbiiaassaa  iittuu  bbuukkaann  bbaannggssaawwaann..    
NNaappii  mmaakkssuuddnnyyaa  kkookk  ddiittuuttuupp  ttaannggaann  kkiirrii  iittuu  mmaammiikk??  
NNaammaannyyaa  kkaarreennaa  bbeeddaa  ddeennggaann  yyaanngg  llaaiinn,,  kkaarreennaa  iittuu  
ppeemmbbaawwaaaannnnyyaa  oorraanngg  bbaannggssaawwaann..  DDeennddee--ddeennddee,,  rraaddeenn--rraaddeenn  
iinnii,,  kkaallaauu  eennggggaakk  iittuu  ccaarraannyyaa  bbeerraarrttii  bbuukkaann  bbaannggssaawwaann..  BBeeddaa  
llaahh  ccaarraa  bbeerrppaakkaaiiaannnnyyaa..  DDii  mmaannaa  ppuunn  kkaallaauu  ttiiddaakk  ssaammppuurr  bbeerraarrttii  
oorraanngg  ttiiddaakk  bbaannggssaawwaann..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  ddiiuunnddaanngg  uunnttuukk  iikkuutt  
ddaallaamm  uuppaaccaarraa..  DDaann  ttiiddaakk  bboolleehh  ttiiddaakk  ddiiuunnddaanngg,,  ddaann  ttiiddaakk  bboolleehh  
ttiiddaakk  hhaaddiirr  kkaarreennaa  kkaallaauu  kkiittaa  ttiiddaakk  hhaaddiirr  ttiiddaakk  aaddaa  gguunnaannyyaa..  
BBaaggaaiimmaannaa  ppuunn  bbeessaarrnnyyaa  aaccaarraa  iittuu  ttiiddaakk  aaddaa  aarrttiinnyyaa,,  kkaarreennaa  

  
  
  
  
[[PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  
nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp]]  
KKaarraakktteerriissttiikk  
aanniimmiissmmee  
  
  
  
[[PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  
nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp]]  
KKaarraakktteerriissttiikk  
aanniimmiissmmee  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  
nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp]]  
KKaarraakktteerriissttiikk  
KKeeppeerrccaayyaaaann  tteerrhhaaddaapp  
ssaannkkssii  ssuupprraannaattuurraall  
  
  
  
  
  
  
[[MMeettaapphhoorr;;  ccaarraa  
bbeerrppaakkaaiiaann  aaddaatt]];;  
mmeennuunnjjuukkkkaann  ssttrraattaa  
ssoossiiaall  aannttaarraa  aarriissttookkrraatt  
ddaann  oorraanngg  bbiiaassaa  
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ssaakkssii  ddaarrii  bbaannggssaawwaann  ttiiddaakk  hhaaddiirr……..yyookk  bbeelluumm  nnggooppii  kkiittaa  iinnii……..  
EEnnggggaakk  uussaahh  rreeppoott--rreeppoott  mmaammiikk,,  kkaallaauu  mmaallaamm  ssaammppaaii  jjaamm  
bbeerraappaa  bbiiaassaannyyaa  mmaammiikk??  
YYookk  ssaammppee  sseelleessaaii  bbeerriittaa……  
TTaakkuutt  mmeennggggaanngggguu  ttiiyyaanngg  iinnii……  
EEnnggggaakk……ssaannttéé……  
KKaallaauu  mmaammiikk  ssuukkaa  nnyyiirriihh  eennggggeehh??  
KKaallaauu  lleekkooqq  bbuuaaqq  iittuu  aaddaallaahh  ttuullaanngg  kkiittaa,,  kkaallaauu  kkaappuurr  iittuu  aaddaallaahh  
oottaakk  kkiittaa,,  kkeemmuuddiiaann  kkaallaauu  kkiittaa  mmeelluuddaahh  iittuu  mmeerraahh,,  iittuu  aaddaallaahh  
ddaarraahh  kkiittaa..  mmaakkaannyyaa  iittuu  jjuuggaa  hhaarruuss  kkiittaa  ddaahhuulluukkaann..  
OO  iittuu  bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  ddaarrii  ddiirrii  kkiittaa  eennggggeehh??  
BBaaggiiaann  ddaarrii  ddiirrii  kkiittaa..  iittuu  kkaann  ssiirriihh,,  tteerruuss  ppiinnaanngg,,  kkeemmuuddiiaann  
kkaappuurr..  IIttuu  kkaann  hhaannyyaa  ttiiggaa..  KKeemmuuddiiaann  tteemmbbaakkaauu  iittuu  rraammbbuutt..  
KKaallaauu  ssiirriihh  iittuu  kkuulliitt   kkiittaa..  KKaallaauu  yyaanngg  kkuuaatt  iittuu,,  ppiinnaanngg  iittuu  aaddaallaahh  
ttuullaanngg  kkiittaa..  KKeemmuuddiiaann  kkaallaauu  kkaappuurr  iittuu  aaddaallaahh  oottaakk  kkiittaa..  SSeetteellaahh  
iittuu  kkaann  bbeerrccaammppuurr  ddaann  kkeettiikkaa  kkiittaa  mmeelluuddaahh  jjaaddii  mmeerraahh..  IIttuu  kkaann  
ddaarraahh  kkiittaa..  KKeemmuuddiiaann  kkiittaa  ppaakkee  tteemmbbaakkaauu  iinnii,,  iittuu  aaddaallaahh  rraammbbuutt  
kkiittaa,,  uurraatt  ddaann  sseebbaaggeennyyaa..  MMaakkaannyyaa  lleennggkkaapp  kkaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  
iinnii..  MMaakkaannyyaa  kkaallaauu  kkiittaa  ppuunnyyaa  ttaammuu  kkiittaa  sseerraahhkkaann  iittuu  dduulluu  
ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  tteerrjjaaddii  mmaaccaamm--mmaaccaamm..  TTiiddaakk  mmaaiinn--mmaaiinn  llaahh  oorraanngg  
ttuuaa  kkiittaa  dduulluu,,  iittuu  aaddaa  aannuunnyyaa..  TTaappii  yyaa  kkaarreennaa  ppeemmuuddaa  sseekkaarraanngg  
ssuuddaahh  bbeerrppeennddiiddiikkaann  ttiinnggggii,,  sseekkoollaahhnnyyaa  jjaauuhh--jjaauuhh,,  jjaaddii  eennggggaakk  
sseemmppaatt,,  bbaahhkkaann  ddiiaannggggaapp  ttiiddaakk  ppeerrlluu..  SSaammppaaii  kkaappaann  kkiittaa  bbiissaa  
mmeellaakkssaannaakkaann  ppeellaakkssaannaaaann  iinnii,,  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  aaddaatt..  BBiissaa  
ddiippeerrttaahhaannkkaann..  LLaammaa--llaammaa  bbiissaa  jjaaddii  mmaassjjiidd  kkuunnoo  ddiiggaannttii  
aattaappnnyyaa..  PPaaddaahhaall  mmaassjjiidd  iittuu  ppuunnyyaa  bbaaggiiaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg..  AAddaa  
llookkaaqq  ppeerraammoonnyyaa,,  aaddaa  llookkaaqq  ppeemmbbaauunn  iijjuukknnyyaa..  KKeemmuuddiiaann  aaddaa  
llookkaaqq  ppeemmoommoonngg..  IIttuu  sseemmuuaa  hhaarruuss  ddaarrii  kkeettuurruunnaann..  DDaann  ssaammppaaii  
sseekkaarraanngg  kkeettuurruunnaannnnyyaa  mmaassiihh  aaddaa..  MMeerreekkaa  iittuu  jjuuggaa  ppuunnyyaa  
ppeeccaattuu..  DDiibbeerriikkaannllaahh  ppeessaannggoonn  oorraanngg--oorraanngg  iinnii,,  tteettaappii  ssuuddaahh  
sseejjaakk  jjaammaann  hhiinnddiiaa  bbeellaannddaa  dduulluu..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuullaahh  ppaaddaa  wwaakkttuu  
ttaahhuunn--ttaahhuunn  tteerrtteennttuu  kkiittaa  bboolleehh  mmeerreehhaabb  mmaassjjiidd  iinnii..  KKiittaa  
gguunnddeemmkkaann  bbiissaa  jjaallaann  aattaauu  ttiiddaakk..  TTaappii  llaammaa--llaammaa  kkaarreennaa  
ppeennddiiddiikkaann--ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  tteerrllaalluu  ttiinnggggii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  yyaa  
eennggggaakk  iinnggaatt  ssaammaa  bbuuddaayyaa  iinnii..  KKaallaauu  eennggggaakk  iinnggaatt  aappaa  mmuunnggkkiinn  
kkeejjaaddiiaannnnyyaa..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  kkiittaa  hhaarruuss  sseellaalluu  ppeelliihhaarraa  tteerrmmaassuukk  
mmaakkaamm--mmaakkaamm  lleelluuhhuurr,,  bbaahhkkaann  kkiittaa  bbaakkaarr  dduuppaa  uunnttuukk  
ppeenngghhoorrmmaattaann..   

  
  
  
  
  
  
  
[[MMeettaapphhoorr::  kkeeggiiaattaann  
mmeennyyiirriihh]];;  sseebbaaggaaii  
rreepprreesseennttaassii  wwaaddaahh  
mmaannuussiiaa  
  
  
[[MMeettaapphhoorr::  kkeeggiiaattaann  
mmeennyyiirriihh]];;  sseebbaaggaaii  
rreepprreesseennttaassii  wwaaddaahh  
mmaannuussiiaa::  
--  DDaauunn  ssiirriihh::  kkuulliitt  

mmaannuussiiaa  
--  BBuuaahh  ppiinnaanngg::  ttuullaanngg  
--  KKaappuurr::  oottaakk  mmaannuussiiaa  
--  TTeemmbbaakkaauu::  rraammbbuutt,,  

uurraatt  
--  AAiirr  lluuddaahh  yyaanngg  

bbeerrwwaarrnnaa  mmeerraahh::  
ddaarraahh  
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NNoo..  WWaawwaannccaarraa  ::  1100    

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  RR..  GG  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--LLaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  RRaabbuu,,  1199  OOkkttoobbeerr  22001111  

WWaakkttuu  ::  1199..  4422  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  KKaarraannggssaallaahh  

  
  

BBaarriiss  TTrraannsskkiipp  VVeerrbbaattiimm  IInntteerrpprreettaassii//KKooddiinngg  
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33447700  
  
  
  

OO  ssaammaa  SSwweennnn  iittuu  kkee  jjooggjjaa  mmiikk??  
YYaa,,  jjooggjjaa  ssaattuu  bbuullaann  lleebbiihh,,  tteerruuss  kkee  mmaallaanngg  jjuuggaa..  DDii  mmaallaanngg  
jjaawwaa  ttiimmuurr..  IIbbuu  iikkuutt  jjuuggaa,,  tteerruuss  aannaakk  ssaayyaa  iikkuutt  ssaattuu  wwaakkttuu  uummuurr  
77  aattaauu  88  ttaahhuunn  bbaarraannggkkaallii  ddiiaa  iikkuutt  ssii  ssuuttrriissnnoo  yyaanngg  sseekkaarraanngg  
kkeerrjjaa  ddii  tteekkooaann  sseekkaarraanngg  iittuu  kkaann..  DDiiaa  ppeenneelliittiiaannnnyyaa  ddii  ssaattuu  ddeessaa,,  
nnaammaannyyaa  ddeessaa  bbookkoo  kkeeccaammaattaann  ttuummppaanngg..  YYaanngg  ddiiaa  tteerrttaarriikk  ppaaddaa  
wwaakkttuu  iittuu,,  ddiiaa  mmeennggaammbbiill  llookkaassii  ddii  tteemmppaatt  iittuu,,  jjuussttrruu  oorraanngg  
iissllaamm  yyaanngg  mmeemmeelliihhaarraa  bbaabbii..  SSaattuu  hheekkttaarr  ssaawwaahhnnyyaa,,  ddaann  
bbeebbeerraappaa  KKKK  yyaanngg  kkhhuussuuss  ddiibbeerriikkaann  aappaa  nnaammaannyyaa  ddiibbeerriikkaann  
ppeessaannggoonn  ddiibbeerriikkaann  ggaajjii  uunnttuukk  mmeemmeelliihhaarraa  bbaabbii  iittuu..  SSeeddaannggkkaann  
nnaammaannyyaa  oorraanngg  iinnii  nnaammaannyyaa  ppaakk  aalliimm..  DDiiaa  ppuunnyyaa  ppeerruussaahhaaaann  
jjuuaall  bbeellii  bbaabbii  llaahh  ggiittuu..  SSiinnggaappuurr  JJaakkaarrttaa,,  ssiinnggaappuurr  JJaakkaarrttaa……  
OO  ttaappii  oorraanngg  iissllaamm??  
TTaappii  ddiiaa  oorraanngg  iissllaamm  nnaammaannyyaa  ppaakk  aalliimm..  DDiiaa  hhaajjii  jjuuggaa..  IIttuu  
hheerraannnnyyaa..  NNaahh  ccoobbaa  kkiittaa  ddii  LLoommbbookk  iinnii  aappaa  jjaaddiinnyyaa..  IIttuu  ddii  ddeessaa  
ttuummppaanngg  nnaammaannyyaa  kkaallaauu  aannaannddaa  mmaauu  kkeessaannaa  mmuunnggkkiinn  mmaassiihh  
aaddaa..  DDiippeerrttaannyyaakkaann  kkookk  bbiissaa  bbeeggiinnii,,  oorraanngg  iissllaamm  kkookk  bbiissaa  
mmeemmeelliihhaarraa  bbaabbii  yyaanngg  jjeellaass--jjeellaass  ddiihhaarraammkkaann  oolleehh  aappaa  nnaammaannyyaa  
iittuu,,  aaggaammaa..    
KKaallaauu  kkee  ccaannddii  bbookkoonnyyaa  ppeerrnnaahh??  AAddaa  jjuuggaa  ccaannddii  bbookkoo  
nnaammaannyyaa??  
DDii  jjaawwaa  ttiimmuurr……  
DDii  jjaawwaa  tteennggaahh……ccaannddii  mmeenndduutt  jjuuggaa,,  kkaallaauu  dduulluu  kkaann  
cceerriittaannyyaa  eennggggeehh  mmaammiikk,,  kkaallaauu  mmaauu  kkee  bboorroorrbbuudduurr  kkaann  
iissttiillaahhnnyyaa  bbeerrsseessuuccii  dduulluu  llaahh  ddii  ccaannddii  mmeenndduutt..  
SSeebbeelluumm  kkee  BBoorroobbuudduurr  kkiittaa  kkaann  mmaammppiirr  dduulluu  iittuu  yyaa  ddii  ccaannddii  
mmeenndduutt..  DDii  aappaa  nnaammaa  kkeeccaammaattaannnnyyaa  iittuu,,  tteemmppaatt  oorraanngg  bbiikkiinn  
ssoouuvveenniirr  iinnii,,  ddii  kkoottaa  ggeeddee..  IIttuu  ssuuddaahh..    
YYaa  iittuu,,  kkaallaauu  mmaauu  ppeerrjjaallaannaann,,  ttaappaakk  ttiillaass  llaahh  iissttiillaahhnnyyaa,,  
kkaallaauu  kkee  ccaannddii  lleewwaatt  ccaannddii  mmeenndduutt  dduulluu..  YYaa  kkaallaauu  ddii  ssiinnii  
lleewwaatt  ppllaawwaannggaannnnyyaa  eennggggeehh  kkaallaauu  mmaauu  kkee  rriinnjjaannii..    
PPllaawwaannggaann……bbaarruu  mmeennccaappaaii  sseeggaarraa  aannaakk  kkaann  ggiittuu..  YYaa  sseeppeerrttii  
iittuullaahh  kkaallaauu  kkiittaa  uummppaammaakkaann  ddiissiinnii..  KKiittaa  bbeerraannggkkaatt  ddaarrii  ssiinnii  
kkiittaa  bbaalliikknnyyaa  jjuuggaa..  
TTuujjuuaann  nnaappii  kkee  jjooggjjaa  nniikkee??  
EEnnddaakk,,  iinnii  ddii  bbaawwaa  ttaammuu  ssaajjaa..  TTaammuu  yyaanngg  ppeerrnnaahh  rriisseett  ddiissiinnii,,  
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aannttrrooppoollooggii  ssaajjaa  ggiittuu..  CCuummaa  yyaa  ddiibbaawwaa  llaahh  kkee  ssaannaa..  KKaallaauu  jjooggjjaa,,  
BBoorroobbuudduurr,,  mmuunnggkkiinn  ttiiggaa  eemmppaatt  kkaallii  ssuuddaahh  ssaayyaa  kkee  ssaannaa  iittuu..  DDii  
bbaawwaa  ttaammuu--ttaammuu  aajjaa..  KKaallaauu  JJaakkaarrttaa  mmuunnggkkiinn  ssuuddaahh  ttiiggaa  kkaallii  
ssaayyaa  kkeessaannaa……  
OO  bbeerraarrttii  ssuuddaahh  bbaannyyaakk  ppeennggaallaammaann  mmaammiikk  iinnii??    
IInnddoonneessiiaa  iinnii  ttiimmuurr  ssaammppaaii  ddii  ssuummbbaa..  
TTiiyyaanngg  mmaallaahh  bbeelluumm  ppeerrnnaahh  kkee  ssuummbbaa……  
FFlloorreess,,  bbeejjaawwaatt,,  tteerruuss  kkuutteenngg  sseeggaallaa  mmaaccaamm,,  ssuuddaahh..  TTeemmppaatt  
ppeennggaassiinnggaann  ssuukkaarrnnoo  dduulluu  ssuuddaahh  ppeerrnnaahh..  
BBaaggaaiimmaannaa  mmeennuurruutt  mmaammiikk  kkeebbuuddaayyaaaann  jjooggjjaa  ddii  ssaannaa??  
YYaa  mmiirriipp,,  aaddaa  kkeemmiirriippaann  llaahh  bbeeggiittuu..  KKaarreennaa  ddii  ssaannaa  kkaarreennaa  
tteerroorrggaanniissiirr  yyaa,,  ddii  bbiinnaa  bbeeggiittuu  mmaannttaapp  kkeemmuuddiiaann  sseeppeerrttiinnyyaa  
ppeennggaajjiiaann  aaddaatt  ddii  ssaannaa  sseellaalluu  ddiitteerraappkkaann..  TTiiddaakk  sseeppeerrttii  kkiittaa..  
hhaannyyaa  ccaarraannyyaa  kkiittaa  mmeelliibbaattkkaann  mmeerreekkaa,,  ssuuppaayyaa  mmeennggeennaall  ddaann  
ddaarrii  mmeerreekkaa  sseennddiirrii  mmeenniimmbbuullkkaann  ppeerrttaannyyaaaann..  KKaallaauu  ddii  ssiinnii..  
KKaallaauu  ddii  ssaannaa  kkaann  sseeccaarraa  kkhhuussuuss  ddiiaa  bbeeggiinnii--bbeeggiinnii..  DDaann  ppuunnyyaa  
ddiiaa  aappaa  nnaammaannyyaa  bbaattaassaann--bbaattaassaann  tteerrtteennttuu..  SSeeppeerrttii  aabbddii  
ddaalleemmnnyyaa,,  kkaattaakkaann  ssaajjaa  oorraanngg--oorraanngg  jjaajjaarr  kkaarraanngg  yyaanngg  ddiittuunnjjuukk,,  
iittuu  ppuunn  ssuuddaahh  ttuunndduukk  ttaaaatt  kkaann  kkeeppaaddaa  rraajjaannyyaa,,  tteerrmmaassuukk  ssrrii  
ssuullttaann  kkaann  bbeeggiittuu..  KKaallaauu  ddii  ssiinnii  eennggggaakk  bbiissaa  kkiittaa  tteerraappkkaann  ddii  ssiinnii  
yyaa,,  kkaarreennaa  lliinnggkkuupp  aappaa  nnaammaannyyaa  kkoommuunniittaass  kkiittaa  ssaannggaatt  
sseeddeerrhhaannaa  ddaann  mmaassiihh  kkaattaakkaannaa  ssaajjaa  iinnii  mmaassiihh  oorrttooddookk  ddaann  bbiiaassaa--
bbiiaassaa  ssaajjaa..  JJaaddii  kkiittaa  mmeerreeaanndduummkkaann,,  tteettaappii  kkaallaauu  ddaarrii  sseeggii  
ssttrruukkttuurrnnyyaa  ssaayyaa  kkiirraa  ssaammaa  ddiiaa  iittuu..  BBaaggaaiimmaannaa  ppaakkaaiiaannnnyyaa  
bbaannggssaawwaann  bbaaggaaiimmaannaa  ppaakkaaiiaannnnyyaa  jjaajjaarr  kkaarraanngg  ssuuddaahh  ssaayyaa  
ssaakkssiikkaann  sseennddiirrii  ppaass  ppaaddaa  wwaakkttuu  sseekkaatteenn  jjuuggaa..    
OO  sseemmppaatt  iikkuutt  sseekkaatteenn  mmaammiikk??  
SSeemmppaatt  iikkuutt..  YYaa  ssaammppee  jjuurraakkaann  iittuu  jjuuggaa..  KKaallaauu  ddii  ssiinnii  aaddaa  
ppeerrssaammaaaannnnyyaa  jjuuggaa,,  kkaallaauu  ddii  ssaannaa  kkaann  aaddaa  oossoonnggaann  yyaanngg  ttiinnggggii,,  
hhaassiill  bbuummii  ddaann  sseeggaallaa  mmaaccaamm  iittuu,,  kkaallaauu  ddii  ssiinnii  ddiiaa  ddiikkaattaakkaann  
aannccaakk  bbeelleeqq..  KKiittaa  aarraakk  ddiiaa  kkee  mmaassjjiidd  kkuunnoo..  KKaallaauu  ppaaddaa  wwaakkttuu  
mmuulluuddaann  hhaarruuss  ddaarrii  bbaayyaann  bbaarraatt..  KKaallaauu  mmiissaallnnyyaa  lleebbaarraann  hhaarruuss  
ddaarrii  bbaayyaann  ttiimmuurr,,  bbeeggiittuu..    
KKaallaauu  ddii  ssaannaa  bbiiaassaannyyaa  ddiirreebbuutt  eennggggeehh……  
IIttuu  jjuuggaa  ddii  rreebbuutt  ssaammaa  mmaayyaarraakkaatt,,  ddiirreebbuutt..  KKeemmuuddiiaann  hhaall  iittuu  
bbuukkaann  uunnttuukk  ddii  mmaakkaann,,  tteettaappii  aakkaann  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  aappaa  
nnaammaannyyaa  tteettaammbbaa  kkaallaauu  iissttiillaahhnnyyaa  ddiiaa  ddii  ssaannaa,,  uunnttuukk  
ppeennggoobbaattaann  ddaarriippaaddaa  ttaannaammaann  yyaanngg  ddiiaa  llaakkuukkaann..  KKaallaauu  iittuu  
ppeettaannii..    
OO  hhaammppiirr  ssaammaa  bbeerraarrttii  eennggggeehh??  
aa……ssaayyaa  kkiirraa  bbeeggiittuu  llaahh..  BBaaggaaiimmaannaappuunn  jjuuggaa  ssaammaa  yyaa,,  kkaarreennaa  
aaggaammaa  kkiittaa  ddaarrii  jjaawwaa,,  tteerrmmaassuukk  aaddaattnnyyaa  jjuuggaa  ggiittuu..  TTeerrmmaassuukk  
jjuuggaa  iinnii  aappaa  nnaammaannyyaa,,  kkaallaauu  kkiittaa  kkaawwiinn  sseeccaarraa  aaddaatt  ddii  ssiinnii  hhaarruuss  
tteerrjjeemmaahhaann  ddaarriippaaddaa  dduuaa  kkaalliimmaatt  ssaahhaaddaatt,,  iittuu  kkaann  mmaassiihh  ppaakkee  
bbaahhaassaa  jjaawwaa  kkuunnoo  iittuu..  IIttuu  hhaarruuss,,  ttaakklliikknnyyaa,,  ttoobbaattaannnnyyaa  iittuu..  
PPeerrjjaannjjiiaann  kkiittaa  sseebbaaggaaii  ssuuaammii  iissttrrii..  PPeerrjjaannjjiiaann  kkiittaa  aakkaann  
mmeenngghhiidduuppii  ttiiddaakk  mmeenneellaannttaarrkkaann,,  iinnii  kkaann  mmaassiihh  ppaakkee  bbaahhaassaa  
jjaawwaa  iittuu..  YYaanngg  ddiillaakkssaannaakkaann  yyaanngg  ddiikkeelluuaarrkkaann  oolleehh  kklliiaayyii  
ppeenngguulluu  kkiittaa  ddiissiinnii  ddaann  ddiiiikkuuttii  oolleehh  ppeennggaanntteenn  iinnii,,  bbeeggiittuu..  MMaassiihh  
ppaakkee  bbaahhaassaa  jjaawwaa  kkuunnoo  iittuu..  ((ssuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  bbaattuukk--bbaattuukk))..  
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AAmmbbiill  oobbaatt  dduulluu..    
EEnnggggeehh  ssiillaaqq--ssiillaaqq……..  
DDaarrii  ssaawwaahh  iinnii  ssaammaa  iibbuu  bbaarruu  ppuullaanngg……  
OO  bbaarruussaann  ddaarrii  ssaawwaahh  jjuuggaa  mmiikk??  
IIyyaa……ssaammppee  mmaallaamm  ggiinnii,,  ggiimmaannaa  yyaa  kkaallaauu  kkiittaa  eennggggaakk  ggiilliirraann,,  
iibbuu  sseeddaanngg  iinnii  mmeennyyiiaannggii  ppaaddii  ddii  aattaass  jjeemmbbaattaann  kkaallii  mmuunnttuurr  iinnii..  
SSaayyaa  kkeessaannaa,,  nnaahh  kkaallaauu  ssuuddaahh  ttiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  ggaannttii  yyaa  tteerrppaakkuu  
tteerruuss..  YYaa  wwaallaauuppuunn  kkeecciill  kkaann  lluummaayyaann  yyaa,,  kkaarreennaa  ggeerruukknnyyaa  
bbeessaarr..  RRiibbuuaann  sseekkaallii  mmaauu  nnyyeerraanngg  iittuu..  TTaappii  aallhhaadduulliillaahh  kkaallaauu  
ttaahhuunn  iinnii  eennggggaakk  ssiihh  bbeeggiittuu  ppaarraahh  ddiiaa  kkaarreennaa  mmaassiihh  bbaannyyaakk  
ppeettaannii--ppeettaannii  iinnii  mmeennaannaamm  ppaaddii  ggaadduu  iittuu..  JJaaddii  iittuu  bbeerrppeennccaarr  
mmeennccaarrii  rreezzeekkii  jjuuggaa  ssii  ppiippiitt  iinnii..  TTeettaappii  ssaattuu  dduuaa,,  ssaattuu  dduuaa  tteettaapp  
jjuuggaa  ssiihh,,  nnaammaannyyaa  jjuuggaa  ddiiaa  mmeennccaarrii  hhaakknnyyaa..    
OO  sseemmppaatt  mmaammiikk  iikkuutt  sseekkaatteenn  iittuu  kkeemmaarreenn??  
OO  ppeerrnnaahh..  SSaayyaa  bbuullaann……..kkiittaa  kkeessaannaa  iittuu  mmuuhhaarraamm  aappaa  nnaammaannyyaa  
bbuullaann  ssaappaarr..  SSaappaarr  ppeerrtteennggaahhaann  ssaammppaaii  sseelleessaaii  sseekkaatteenn  bbaarruu  
bbaalliikk  kkee  LLoommbbookk  llaaggii..  
KKaallaauu  mmaallaamm  iittuu  kkaann  bbiiaassaannyyaa,,  kkeemmaarreenn  kkaann  ttiiyyaanngg  jjuuggaa  
sseemmppaatt  nnggiikkuuttiinn  eennggggeehh,,  kkaallaauu  mmaallaamm  bbiiaassaannyyaa  ttooppoo  bbiissuu  
iittuu..    
YYaa  ttooppoo  bbiissuu  iittuu,,  aappaa  bbeennaarr  iittuu..  TTooppoo  iittuu  kkaann  sseeppeerrttii  oorraanngg  
ttaaffaakkuurr  ddiiaa  yyaa..    
EEnnggggeehh  ttaappii  ttiiddaakk  bboolleehh  bbeerrbbiiccaarraa  nniikkee..  YYaa  ddaarrii  
tteerrbbeennaammnnyyaa  mmaattaahhaarrii  ssaammppaaii……  
BBeettuull..  TTeettaappii  ppaassuukkaannnnyyaa  iittuu  yyaa,,  sseeppeerrttiinnyyaa  ddaarrii  kkeerraattoonn  sseennddiirrii  
yyaanngg  mmeemmbbiiaayyaaii..  BBeeggiittuu  tteerrttiibbnnyyaa  bbeeggiittuu  ddeerraapp  llaannggkkaahhnnyyaa  
bbeettuull--bbeettuull  tteerrllaattiihh  sseeccaarraa  aaddaatt  llaahh  aannuunnyyaa  iittuu..    
KKaallaauu  kkeemmaarreenn  ttiiyyaanngg,,  eennggggaakk  ppeerrnnaahh  ssiihh  mmaassuukk  kkee  ddaallaamm  
iittuu..  CCuummaa  ddii  lluuaarr,,  ddii  ppaaggaarr  ppeerrttaammaa  tteemmppaatt  wwiissaattaannyyaa  iittuu  
ssaajjaa..  MMaammiikk  mmaassuukk  ssaammppee  kkee  ddaallaamm??  
SSaammppaaii  kkee  ddaalleemm  ssaammppaaii  kkee  aappaa  ppeemmaannddaaiiaann  ppuuttrriidd  iittuu..  OOrraanngg  
kkiittaa  rriisseett  kkaa  nnaaddaa  iijjiinn  ddaarrii  ppeemmeerriinnttaahh..  
EEnnggggeehh,,  kkaallaauu  uummuumm  kkaann  eennggggaakk  bboolleehh  eennggggeehh..  
KKaallaauu  uummuumm  ssaayyaa  kkiirraa  tteerrbbaattaass  iittuu..  
EEnnggggeehh  ssaammppee  bbaattaass  ppeerrttaammaa  ssaajjaa..  
IIyyaa,,  ssaammppee  aaddaa  kkuuddaa,,  ddeellmmaannnnyyaa  ssaajjaa  kkaallaauu  bbiiaassaannyyaa..  IIttuu  ssaajjaa  
kkaann..  YYaanngg  kkeedduuaa  kkaalliinnyyaa  jjuuggaa  ssaayyaa  ttiiddaakk  bbiissaa  yyaa  mmaassuukk  bbeeggiittuu  
kkee  ddaallaamm,,  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann..  HHaannyyaa  bboolleehh  lliiaatt  sseebbaattaass  mmaannaa  yyaanngg  
hhaarruuss  kkiittaa  kkeetteehhuuii,,  tteettaappii  kkee  ddaalleemm  iittuu  ttiiddaakk  bboolleehh  ssuuddaahh..  IIttuu  aappaa  
wwaakkttuu  ssaayyaa  kkee  dduuaa  kkaallii  bbeerrssaammaa  ttuurriiss  ddaarrii  jjeerrmmaann  iittuu..  KKaallaauu  
aawwaallnnyyaa  ssaammaa  sswweennnn  iittuu  bbiissaa  sseemmuuaannyyaa,,  kkaarreennaa  llaannggssuunngg  
kkeeppaaddaa  gguubbeerrnnuurr,,  HHaammeennggkkuubbuuoonnoo  kkeesseemmbbiillaann  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu..  
AAhh……kkeesseemmbbiillaann,,  sseekkiittaarr  ttaahhuunn  8833..  MMaammiikk  ttiinnggggaall  ddii  aannuu  aappaa  
nnaammaannyyaa,,  kkiittaa  sseewwaa  hhootteell  wwiilliiss  iittuu,,  ddii  aattaass  kkaallii  aappaa  iittuu  kkaallii  ccooddee..    
BBeerraarrttii  sseemmppaatt  lliiaatt  ppiinnttuu  yyaanngg  bbaannyyaakk  nniikkee  mmiikk??  KKaattaannyyaa,,  
ttiiyyaanngg  kkaann  eennggggaakk  ppeerrnnaahh  mmaassuukk  ddeennggaarr--ddeennggaarr  ssaajjaa..  
EEnnggggeehh……kkaann  ddii  ddaallaamm  iittuu  aaddaa  lluubbaanngg  kkaann,,  uunnttuukk  mmeemmbbuuaanngg  
ppaakkaaiiaann  ssrrii  ssuullttaann  kkee  ppaannttaaii  sseellaattaann  iittuu..  IIttuu  kkaann  kkiittaa  iikkuutt  
ttrroowwoonnggaann  iittuu..  SSuuddaahh  kkiittaa  tteelluussuurrii..  SSeekkaarraanngg  kkaann  ddii  ttuuttuupp  ddiiaa,,  
kkaarreennaa  bbaannyyaakk  ddiissaallaahhgguunnaakkaann  kkaattaannyyaa  mmeennuurruutt  aannuu  iinnii  kkaann,,  
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yyaahh  hhaall--hhaall  nneeggaattiivvee  llaahh  tteerrmmaassuukk  mmeessuumm  sseeggaallaa  mmaaccaamm..    
PPaaddaahhaall  ttiiyyaanngg  ddeennggeerr  iittuu  jjaallaann  kkoommuunniikkaassiinnyyaa  kkaannjjeenngg  
ssuullttaann  ddeennggaann  rroorroo  kkiidduull……  
IIyyaa……iittuullaahh  hhuubbuunnggaannnnyyaa  kkaann,,  sseehhiinnggggaa  ppaakkaaiiaann  yyaanngg  
ddiihhaannyyuuttkkaann  iittuu  aakkaann  ddiippeerreebbuuttkkaann  oolleehh  sseemmuuaaaa  kkaauullee  bbaallaa  yyaanngg  
aaddaa  ddii  jjaawwaa  tteennggaahh  iittuu..  IInnddaahh  mmeemmaanngg  kkaallaauu  jjooggjjaa,,  aammaann..  
CCooccookk  kkaallaauu  ddaaeerraahh  aappaa  nnaammaannyyaa  uunnttuukk  mmeennggggaallii  iillmmuu  ddaann  
sseebbaaggeennyyaa..  SSaammaa  jjuuggaa  ddeennggaann  ddii  jjaawwaa  ttiimmuurr,,  kkaallaauu  ddii  aannuu  iittuu  ddii  
mmaallaanngg..  KKaallaauu  mmaallaanngg  kkaann  ddiinnggiinn  ddii  ssaannaa  iittuu..  DDii  mmaallaanngg  lleebbiihh  
llaammaa  llaaggii,,  ttiiggaa  bbuullaannaann  ssaayyaa  ddii  ssaannaa..  SSaammppaaii  ccaannddii--ccaannddii  yyaanngg  
ttiiddaakk  tteerruurruuss  iittuu..  KKaallaauu  jjaawwaa  CCuummaa  bbaanndduunngg  bbeelluumm,,  ddaaeerraahh  
jjaawwaa  bbaarraatt  llaahh  bbeelluumm..  KKaallaauu  KKaalliimmaannttaann  CCuummaa  ttrraannssiitt  dduulluu,,  ddii  
mmeeddaann  bbaarruu  kkiittaa  kkee  kkuuaallaa  lluummppuurr,,  bbaarruu  kkiittaa  kkee  lluuaarr  nneeggeerrii  
iittuu……..bbeerraappaa  ttaahhuunn  ssuuddaahh  ddii  ssaannaa??  
SSuuddaahh  lliimmaa  ttaahhuunn,,  ddii  jjaawwaa  tteennggaahhnnyyaa  lliimmaa  ttaahhuunn,,  ddii  jjaawwaa  
ttiimmuurr  ttiiggaa  ttaahhuunn..  
DDii  ssuurraabbaayyaannyyaa  ttaappii....  
DDii  ssiittuubboonnddoo,,  bbaannyyuuwwaannggii……  
KKaallaauu  ddii  bbaannyyuuwwaannggii  iittuu  tteerrkkeennaall  ddeennggaann  ssaanntteettnnyyaa,,  bbaaggaaiimmaannaa  
iittuu??  
YYaa……aappaa  iissttiillaahhnnyyaa,,  ssuummbbeerrnnyyaa  llaahh  ddii  ssaannaa  iittuu..    
YYaa,,  tteettaappii  jjuuggaa  aaggaammaannyyaa  yyaanngg  tteerrkkuuaatt  ddii  ssaannaa  yyaa..  KKaallaauu  ddaarrii  
rreelliijjiiuussnnyyaa  yyaa..  
EEnnggggeehh……jjaawwaa  iittuu  ddii  bbaannyyuuwwaannggii  iittuu  eennggggeehh  tteerrmmaassuukk  
ssaammaa  ddii  bbaanntteenn……..  
YYaa  kkaallaauu  bbaanntteenn  kkaann  tteerrkkeennaall  ddeennggaann  iinnii  iillmmuu  kkeebbaall  ddaann  sseeggaallaa  
mmaaccaamm  kkaann……  kkeekkeebbaallaann  ddii  ssaannaa  iittuu..  
TTeerrmmaassuukk  ssaanntteett  jjuuggaa..  TTaappii  kkaallaauu  oorraanngg  bbaanntteenn  bbiillaanngg  
bbaannyyuuwwaannggii  ssuummbbeerrnnyyaa,,  oorraanngg  bbaannyyuuwwaannggii  bbiillaanngg  oorraanngg  
bbaanntteenn  ssuummbbeerrnnyyaa..  
SSaammaa  ssiihh  ddii  ssiinnii  jjuuggaa,,  tteerrkkeennaall  kkaann  bbeeggiikk  bbaayyaann..  TTaappii  oorraanngg  
bbaayyaann  sseennddiirrii  yyaanngg  sseerriinngg  kkeennaa  bbeeggiikk..  IIttuu  ssuuddaahh  ssaalliinngg  lleemmppaarr  
iittuu..  SSaalliinngg  lleemmppaarr  hhaall--hhaall  nneeggaattiivvee..  JJaawwaa  ppuullaauu  bbeessaarr  ppeenndduudduukk  
ppaaddaatt..    
EEnnggggeehh……kkaallaauu  ddii  ssiinnii  bbeelluumm  tteerroorrggaanniissiirr  eennggggeehh  iissttiillaahhnnyyaa,,  
aaddaattnnyyaa  iittuu  ttaaddii??  
EE……KKaattaakkaann  mmaassiihh  sseeppaannjjaanngg  kkeeyyaakkiinnaann  iinnddiivviidduu..  DDiioorrggaanniissiirr  
sseebbeennaarrnnyyaa  kkaallaauu  mmaassiihh  aallmmaarrhhuumm  rraaddeenn  ssiinnggaaddrriiyyaa,,  CCuummaa  
sseekkaarraanngg  iittuu  bbeelliiaauu  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ttiiddaakk  tteerrbbuukkaa..  
DDiippeerrttaannyyaakkaann  ssaammppaaii  jjaawwaabbaannnnyyaa  ppiikkiirr  sseennddiirrii..  NNaahh  kkaann  
eennggggaakk  bbiissaa  ssuuddaahh  iittuu  yyaa..  KKaallaauu  ddiippeerrttaannyyaakkaann  mmiissaallnnyyaa  aappaa  
iittuu,,  aappaa  iittuu,,  iittuu  aaddaa  ssaammaa  aannaannddaa..  CCoobbaa  ppiikkiirr  sseennddiirrii..  JJaaddii  jjaarraanngg  
kkiittaa  iittuu  bbiissaa  ppiikkiirr  sseennddiirrii..  KKaallaauu  llaappaarr  mmeemmaanngg  kkiittaa  ppiikkiirr  sseennddiirrii  
kkaarreennaa  aaddaa  ddii  ddaallaamm  ppeerruutt  kkiittaa  sseennddiirrii..  TTaappii  kkaallaauu  iillmmuu  yyaanngg  
sseebbeennaarrnnyyaa  kkaallaauu  yyaanngg  mmeennddaalleemm,,  kkaallaauu  kkiittaa  ppiikkiirr  sseennddiirrii  kkaallaauu  
kkiittaa  ttiiddaakk  aaddaa  llaattaarr  bbeellaakkaannggnnyyaa,,  kkaallaauu  ttiiddaakk  aaddaa  ppaanncciinnggaann  
mmeennggeennaaii  hhaall  iittuu  ttiiddaakk  mmuunnggkkiinn  ddiikkeettaahhuuii  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt  iinnii..  
KKaarreennaa  sseellaalluu  ddiissaakkrraallkkaann..  PPeerrttaannyyaaaann  aappaa  ppeerrttaannyyaaaann  aappaa  yyaanngg  
sseellaalluu  ddiirraahhaassiiaakkaann..  PPeemmaalliiqq……ttaappii  aallhhaammdduulliillaahh  kkaallaauu  mmaammiikk  
sseeppaannjjaanngg  yyaanngg  mmaammiikk  kkeettaahhuuii,,  OOKK,,  iinniillaahh  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa..  
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JJaaddii  ppaarraa  ttaammuu  bbaaiikk  iittuu  lluuaarr  mmaauuppuunn  ddaallaamm,,  ppeenneelliittiiaann  jjuuggaa  
bbeeggiittuu,,  mmeerreekkaa  aakkaann  mmeennggeerrttii..  AAppaa  sseebbeennaarrnnyyaa  kkiittaa  iinnii,,  aappaa  
sseebbeennaarrnnyyaa  ppeerriillaakkuu  kkiittaa  mmaassyyaarraakkaatt  ddii  ssiinnii  iinnii..  KKiittaa  ttiiddaakk  uussaahh  
sseemmbbuunnyyii--sseemmbbuunnyyii,,  aappaa  aaddaannyyaa  bbeeggiittuu  ssaajjaa  yyaa..  YYaanngg  mmaahhaa  ttaauu  
kkaann  ttuuhhaann..  KKaallaauu  kkiittaa  iinnii  sseemmbbuunnyyii--sseemmbbuunnyyii  jjuuggaa  ttiiddaakk  aaddaa  
gguunnaannyyaa..  YYaanngg  ppeennttiinngg  kkaann  jjaannggaann  iillmmuu  hhiittaamm…………....  
MMeelliibbaattkkaann,,  mmeelliibbaattkkaann  aappaannyyaa  ttaaddii  mmaammiikk,,  mmaassaallaahh  
aaddaattnnyyaa??  
BBeeggiinnii,,  kkaallaauu  kkiittaa  mmeellaakkssaannaakkaann  sseessuuaattuu  hhaall,,  mmeennggeennaaii  
uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  aaddaatt  sseellaalluu  kkiittaa  lliibbaattkkaann  ggeenneerraassii  yyaa..  
RReeggeenneerraassii  kkiittaa  sseellaalluu  kkiittaa  aajjaakk,,  mmaarrii,,  ppaaddaa  ssaaaatt  iinnii  kkiittaa  
mmeennggeerrjjaakkaann  iinnii  mmiissaallnnyyaa  nnggaajjii  mmaakkaamm,,  mmaarrii  kkiittaa  ssaammaa--ssaammaa..  
EEnnggggaakk  ttaahhuu  ssiihh  aappaa  ddiiaa  yyaakkiinn  aattaauu  ttiiddaakk..  NNaahh  mmaakkssuudd  kkiittaa  
mmeelliibbaattkkaann  ddiiaa  iittuu,,  iittuullaahh  kkeemmaammppuuaann  ddaarriippaaddaa  aaddaatt  iittuu  uunnttuukk  
aarrttiinnyyaa  mmeellaannjjuuttkkaann  ssuuppaayyaa  ddiiaa  iinnggaatt..  MMiinniimmaall  iinnggaattnnyyaa..  
SSeeppeerrttii  ssaayyaa  sseennddiirrii  ccoonnttoohh  yyaa,,  oorraanngg  ttuuaa  ssaayyaa  mmeenniinnggggaall  ppaaddaa  
ttaahhuunn  5599..  PPaaddaa  wwaakkttuu  iittuu  ssaayyaa  mmaassiihh  SSDD  kkaann,,  tteettaappii  aappaappuunn  
kkeeggiiaattaann  oorraanngg  ttuuaa    ssaayyaa,,  ssaayyaa  sseellaalluu  ddii  aajjaakk..  MMaallaahh  ssaayyaa  sseellaalluu  
ddiilliibbuurrkkaann  uunnttuukk  mmaassuukk  sseekkoollaahh..  KKaarreennaa  ppeennttiinnggnnyyaa  yyaanngg  
ddiillaakkssaannaakkaann  ddii  bbaayyaann  iinnii..  KKaammuu  mmiinnttaa  iijjiinnllaahh  ssaammaa  gguurruu  kkaammuu  
kkaarreennaa  kkaammuu  aakkaann  iikkuutt  iinnii  dduulluu  nnaannttii  ssuuppaayyaa  kkaammuu  bbiissaa  lliiaatt  
ccaarraa--ccaarraa  oorraanngg  ttuuaa  mmeennggeerrjjaakkaann  iinnii..  IIttuu  llaahh  yyaanngg  hhaarruuss  ssaayyaa  
tteerraappkkaann  sseekkaarraanngg  iinnii  mmaakkssuudd  ssaayyaa..  NNaahh  ddeennggaann  mmeelliibbaattkkaann  
mmeerreekkaa,,  ddiiaa  ppaaddaa  iikkuutt,,  yyaa  bbaaggaaiimmaannaa  ppaakkaaiiaann  ssaayyaa,,  ddiiaa  jjuuggaa  
bbeeggiinnii..  NNaahh  jjaaddii  kkaallaauu  yyaanngg  ssaayyaa  kkeerrjjaakkaann  uuppaaccaarraa  aappaa,,  ddiiaa  
hhaarruuss  mmeennggaaddaakkaann  ppeerrttaannyyaaaann  sseebbeennaarrnnyyaa,,  iinnii  uunnttuukk  aappaa  ppuukk,,  
iinnii  uunnttuukk  aappaa  mmiikk..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  iinnii..  TTaappii  
kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ttiiddaakk  jjuuggaa..  YYaa  ookkee  lliiaatt--lliiaatt  aajjaa..  TTaappii  kkaallaauu  ddiiaa  
lliiaatt  sseeccaarraa  tteekkuunn,,  mmiinniimmaall  iinnii  iinnggaattaannnnyyaa  iittuu  ddiiaa  ppaassttii  iinnggaatt..  NNaahh  
iinnii  llaahh  ppeemmbbiinnaaaann  aaddaattnnyyaa..  LLaaiinn  kkaallaauu  aaggaammaa  kkaann  aaddaa  ttuuaann  gguurruu  
ddaattaanngg  mmeennggaaddaakkaann  ppeennggaajjiiaann  ddaann  sseebbaaggeennyyaa..  TTeettaappii  kkaallaauu  aaddaatt  
iinnii  kkiittaa  sseellaalluu  mmiinnttaa  ssuuppaayyaa  ddiiaa  iittuu  mmaauu  iikkuutt  ddii  ddaallaamm  
ppeellaakkssaannaaaann  rriittaauuaall  aappaa  ppuunn  yyaanngg  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..  SSuuppaayyaa  aaddaa  
ttiimmbbuull  ppeerrttaannyyaaaannnnyyaa  sseebbeennaarrnnyyaa……  
SSeemmaaccaamm  rreeggeenneerraassii  bbeerraarrttii  eennggggeehh……??  
YYaa  ssuuppaayyaa  mmaakkssuuddnnyyaa  iinnii  ssuuppaayyaa  bbeerrkkeellaannjjuuttaann..    
KKaallaauu  ttiiddaakk  bbeeggiittuu,,  llaammaa--llaammaa  ppuunnaahh  eennggggeehh……??  
KKiittaa  ssuuddaahh  mmuullaaii  kkhhaawwaattiirr..  KKaattaakkaann  ssaajjaa  bbeeggiittuu  yyaa..  NNaannttii  
sseetteellaahh  ssaayyaa,,  sseetteellaahh  ggeenneerraassii  ssaayyaa  iinnii  bbaaggaaiimmaannaa..  SSeekkaarraanngg  
ppeerrggaauullaann  ssaajjaa  yyaa,,  kkaarreennaa  kkiikkiissaann  ddaarriippaaddaa  eerraa  iinnii  yyaa  eerraa  
gglloobbaalliissaassii,,  eerraa  mmooddeerrnn,,  iinnii  ssuuddaahh  TTVV  iinnii  ssuuddaahh  mmuullaaii  ssuuddaahh  
rreennggggaanngg..  CCoobbaa  lliiaatt  yyaa,,  kkeelluuaarrggaa  aannddaa  ddii  ssiinnii  iinnii,,  tteerrmmaassuukk  ssaayyaa  
jjuuggaa  sseebbaaggaaii  ppiimmppiinnaann  jjuuggaa  ppuunnyyaa  TTVV..  JJaarraanngg  ssaayyaa  tteerrjjuunn  kkee  
mmaassyyaarraakkaatt,,  jjaarraanngg  ssaayyaa  tteerrjjuunn  kkee  jjaammaaaahh  ssaayyaa,,  aattaauu  mmaassyyaarraakkaatt  
aaddaatt  ssaayyaa..  KKaarreennaa  ssaayyaa  tteerrppaakkuu  oolleehh  TTVV  iittuu  ttaaddii  kkaann..  KKaallaauu  
ssuuddaahh  aaddaa  aaccaarraa  yyaanngg  mmeemmiikkaatt  ssaayyaa  kkaann,,  sseeppeerrttii  ttaaddii  aannaannddaa  
kkaann  kkaallaauu  aaddaa  ttaammuu,,  bbiiaarrkkaann  dduulluu  ssuuddaahh..    
TTiiyyaanngg  rraassaa  ttiiddaakk  ddii  ssiinnii  ssaajjaa  kkookk  mmaammiikk??  
YYaa  iittuu  llaahh  mmaakkaannyyaa  ttiiddaakk  hhaannyyaa  ddii  bbaayyaann  ssaajjaa  yyaa..  AAppaallaaggii  ddii  
ssiinnii  kkaann  bbaarruu  ssaajjaa  bbeerrkkeemmbbaanngg..  SSeeddaannggkkaann  ddii  kkoottaa  ssaajjaa  kkaann  
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ccoobbaa  bbeerraappaa  sseekkaarraanngg  yyaanngg  ssuuddaahh  ttuuttuupp  sseeppeerrttii  bbiioosskkoopp,,  ddii  
ccaakkrraa  GGeemmiinnii,,  tteerruuss  ddii  mmaattaarraamm  mmaaccaamm..  KKaallaauu  dduulluu  kkaann  rraammee  
yyaa,,  kkaallaauu  dduulluu  mmaauu  nnoonnttoonn  ppeelleemm,,  yyaa  ssaayyaa  kkee  mmaattaarraamm  aajjaakk  
tteemmaann,,  rraammee--rraammee  mmaassuukk..  SSeekkaarraanngg  kkaann  eennggggaakk  aaddaa  mmaallaahh  
bbuubbaarr  sseemmuuaa..  NNaahh  iittuu  llaahh  kkaarreennaa  jjaammaann..  NNaahh  sseekkaarraanngg  ddii  ddeessaa  
iinnii  ddeessaa  yyaanngg  tteerrppeenncciill  iinnii  sseekkaarraanngg  yyaa  ggaarraa--ggaarraa  TTVV,,  ggaarraa--ggaarraa  
HHPP  iinnii  jjuuggaa..  YYaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkaallaauu  kkiittaa  kkuurraanngg--kkuurraanngg  
cceerrddaass  mmeemmiikkiirrkkaann  hhaall--hhaall  yyaanngg  sseeddiikkiitt   mmeennggiikkiiss  kkeeaaddaaaann  aaddaatt  
aattaauu  ppeerrssaattuuaann  kkiittaa,,  ssiillaattuurraahhmmii  iinnii..  AAnnaakk  ssaayyaa  sseemmuuaa  ppuunnyyaa  
TTVV,,  mmeerreekkaa  jjaarraanngg  mmeennjjeenngguukk  ssaayyaa  kkeeccuuaallii  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  ssaayyaa  
ssaakkiitt..  
TTeerrmmaassuukk  mmeemmppeennggaarruuhhii  eennggggeehh……??  
YYaa  tteerrmmaassuukk  mmeemmppeennggaarruuhhii……  ttaappii  yyaa  mmeennggaappaa  ttiiddaakk..  CCuummaa  
kkiittaa  yyaa  uunnttuunnggnnyyaa  mmeennggeettaahhuuii  ddaaeerraahh--ddaaeerraahh  llaaiinn..  sseeppeerrttii  
mmaammiikk  sseekkoollaahhnnyyaa  sseekkoollaahh  ddaassaarr  dduulluu  yyaa,,  ddii  SSDD  ssaajjaa..  IIttuu  ppuunn  
hhaannyyaa  eennaamm  ttaahhuunn,,  kkeeaaddaaaann  tteerrppaakkssaa  kkiittaa  bbiissaa  mmeennyyeelleessaaiikkaann  
eennaamm  ttaahhuunn  iittuu..  CCoobbaa  bbaayyaannggkkaann  yyaa,,  SSDD  yyaanngg  aaddaa  ddii  kkeeccaammaattaann  
bbaayyaann  iinnii  CCuummaa  bbeebbeerraappaa  yyaa..  AAnnccaakk,,  AAnnyyaarr……..iittuu  yyaanngg  eennaamm  
ttaahhuunn..  YYaanngg  ttiiggaa  ttaahhuunn  ssiihh  aaddaa  jjuuggaa  dduulluu  iittuu  jjuuggaa  ddaappaatt  
sseerrttiiffiikkaatt..  SSeeppeerrttii  ddii  ssuukkaaddaannaa  dduulluu,,  CCuummaa  ttiiggaa  ttaahhuunn  dduulluu..  DDii  
sslleennggeenn  ttiiggaa  ttaahhuunn  ddiiaa..  KKaallaauu  mmaauu  mmeellaannjjuuttkkaann  hhaarruuss  ddiiaa  ddaaffttaarr  
llaaggii  ddii  aannyyaarr  ddaann  bbaayyaann  iinnii..  AAppaallaaggii  sseekkoollaahh  llaannjjuuttaann,,  SSLLTTPP,,  
SSLLTTAA..  TTeettaappii  wwaallaauuppuunn  ddeemmiikkiiaann  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu  kkeetteerrttiibbaann  
ddaarriippaaddaa  aaddaatt  iissttiiaaddaatt  yyaa,,  kkeemmaammppuuaann  ddaarriippaaddaa  kkiittaa  mmeemmiikkiirrkkaann  
uunnttuukk  mmeellaannjjuuttkkaann  ssaammppaaii  SSRR  ssaajjaa  ssuuddaahh……lluuaarr  bbiiaassaa  
bbaannggggaannyyaa  oorraanngg  ttuuaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu..    
AAbbaahh  jjuuggaa  ddii  rruummaahh  sseekkoollaahhnnyyaa  ppiinnddaahh--ppiinnddaahh  dduulluu..  DDii  
ssiinnii  ttiiggaa  ttaahhuunn  kkaattaannyyaa,,  ssaammppaaii  kkeellaass  ttiiggaa......  
YYaa  mmeemmaanngg  ssaammppaaii  kkeellaass  ttiiggaa..  SSaayyaa  dduulluu  kkeellaass  ttiiggaa  iittuu  yyaa,,  SSRR  
kkaallaauu  dduulluu  iissttiillaahhnnyyaa  sseekkoollaahh  rraakkyyaatt,,  ssaammppaaii  kkeellaass  ttiiggaa  ddaappaatt  
jjuuggaa  sseerrttiiffiikkaatt  sseebbaaggaaii  ttaannddaa  lluulluuss  kkaann  bbeeggiittuu..  LLaammaa--llaammaa  jjuuggaa  
bbaanngguunn  sseekkoollaahh  ssaammppaaii  SSLLTTAA,,  ddaaffttaarr  llaaggii  llaahh  kkiittaa  kkee  ssaannaa  
ssaammppaaii  ppeerrgguurruuaann  ttiinnggggii..  TTaappii  kkaallaauu  dduulluu  kkaann  eennggggaakk  ssuulliitt,,  
bbuukkuu  kkiittaa  ddii  bbeerriikkaann  yyaa,,  ppeennssiill  kkiittaa  ddiibbeerriikkaann  sseeggaallaannyyaa  ggrraattiiss  
kkaallaauu  dduulluu  iittuu..  YYaanngg  ppeennttiinngg  mmaauu  sseekkoollaahh..    
DDuulluu  bbaappaakk  iittuu  ddii  rruummaahh,,  kkeellaass  ttiiggaannyyaa  ddii  ddeessaa,,  tteerruuss  kkaallaauu  
mmaauu  kkeellaass  eemmppaatt  ppiinnddaahh  kkee  pprraayyaa..  IIttuu  kkaattaannyyaa  ssuussaahhnnyyaa  
oorraanngg  sseekkoollaahh  dduulluu..    
IIyyaa  bbeettuull,,  aappaallaaggii  jjaammaann  bbeellaannddaa  dduulluu  kkaann..    
DDaann  iittuu  jjaallaann  kkaakkii……....  
JJaallaann  kkaakkii,,  ssaayyaa  iittuu  dduulluu  ppeerrnnaahh  nnaaiikk  kkuuddaa  kkee  aannyyaarr,,  ssaayyaa  SSRRnnyyaa  
eennaamm  ttaahhuunnnnyyaa  ddii  AAnnyyaarr..  SSeekkiittaarr  ttaahhuunn……....  nnaannttii  dduulluu  ((ssaammbbiill  
mmeennggiinnggaatt--iinnggaatt)),,  ssaayyaa  kkhhiittaann  5599,,  bbeerraarrttii  sseekkiittaarr  ttaahhuunn  5533--5544  iittuu  
ssaayyaa  jjaallaann  kkee  aannyyaarr..    
DDuulluu  kkaattaannyyaa  jjuuggaa  bbeekkaallnnyyaa  ccuummaa  uubbii……  
IIyyaa,,  ppaalliinngg  bbaahhaaggiiaa  llaahh  kkiittaa  dduulluu  kkaallaauu  bbaawwaa  jjaagguunngg  rreebbuuss..  
KKaallaauu  sseekkaarraanngg  mmaassiihh  TTKK  aajjaa  mmaassiihh  sseerriibbuu  bbaarruu  ddiiaa  mmaauu  jjaallaann..    
OO  SSRR  jjuuggaa  dduulluu  mmaammiikk  eennggggeehh??  
YYaa  SSRR,,  CCuummaa  dduulluu  uunnttuunnggnnyyaa  yyaa……ssaayyaa  sseenneenngg  ssaammaa  aannaannddaa  
yyaa,,  wwaallaauuppuunn  mmuuddaa  ttaappii  bbiissaa  mmeemmbbeerriikkaann  mmaassuukkaann  yyaa,,  ssaalliinngg  
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ttiimmbbaa..  SSaalliinngg  mmeemmbbuuttuuhhkkaann  jjaaddiinnyyaa..  BBaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  ssaajjaa  
sseetteellaahh  sseekkoollaahh  ssaayyaa  bbiissaa  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa..  WWaakkttuu  sseekkoollaahh  
mmaassiihh  ppaakkee  bbaahhaassaa  bbaayyaann  ssaajjaa  iittuu  ((ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))..    
SSeetteellaahh  SSRR  nniikkee  mmiikk??  
YYaa  sseetteellaahh  SSRR  iittuu  kkaawwiinn,,  jjaaddii  oorraanngg  ttuuaa  ddii  ssiinnii..  CCuummaa  yyaa  iittuu  
sseerriinngg……ppeerrttaammaa  kkaattaakkaann  ssaajjaa  kkaarriirr  nnaaiikk  iittuu  yyaa  iittuu  jjaaddii  aassiisstteenn  
aannttrrooppoollooggii  iittuu..  JJaaddii  ddaarrii  ssiittuu,,  ssaayyaa  jjaaddii  ppeettuunnjjuukk  jjaallaann  uunnttuukk  
ddaattaanngg--ddaattaanngg  kkee  rruummaahh  aaddaatt,,  ppiimmppiinnaann  aaddaatt,,  mmeemmbbaawwaa  mmeerreekkaa  
yyaa..  DDii  ssiinnii  tteerruuss  tteerraanngg  llaaiinn  sseettuukk  llaaiinn  jjaajjaakk  yyaa,,  ddii  ssiinnii  ddeennggaann  
LLoollooaann  bbeerrbbeeddaa  aaddaattnnyyaa  mmeesskkiippuunn  sseekkaarraanngg  kkiittaa  wweettttuu  tteelluu..  
MMeesskkiippuunn  wweettttuu  tteelluu  iinnii  aaddaatt  tteettaappii  bbeerrbbeeddaa  ddiiaa..  NNaahh  nnaannttii  ppaass  
ppaaddaa  wwaakkttuu  aaddaa  sseessuuaattuu  kkiittaa  bbiissaa  kkuummppuull  kkeemmbbaallii..  TTaappii  ccaarraa  
kkeebbiiaassaaaannnnyyaa,,  aaddaatt--iissttiiaaddaatt  ddii  sseettiiaapp  kkaammppoonngg  iittuu  kkaann  bbeerrbbeeddaa--
bbeeddaa  ddiiaa..  WWaallaauuppuunn  kkiittaa  ssttaattuussnnyyaa  wweettttuu  tteelluu  bbeeggiittuu..  SSeemmookkaann  
mmiissaallnnyyaa..  OOrraanngg  sseemmookkaann  iittuu  ttiiddaakk  kkaakkuu  mmeenneerriimmaa  ssaayyaa  kkaarreennaa  
ddiiaa  ttaahhuu  kkaallaauu  ssaayyaa  iinnii  oorraanngg  bbaayyaann  aassllii..  JJaaddii  ttaammuu  aattaauu  yyaanngg  
sseeddaanngg  ssuurrvveeyy  iittuu  ddiiaa  sseenneenngg  kkaallaauu  ssaammaa  ssaayyaa,,  nnaahh  iittuu  llaahh  
sseeddiikkiitt  kkaarriirr,,  mmeemmuunnccuullkkaann  nnaammaa  yyaanngg  sseeddiikkiitt  ppooppuulleerr  kkaattaakkaann  
ssaajjaa  bbeeggiittuu  ddii  ddaallaamm  aaddaatt  iissttiiaaddaatt  bbeeggiittuu..  JJaaddii  aaddaatt  iissttiiaaddaattnnyyaa  
oorraanngg  sseemmookkaann  ssaayyaa  ttaauu,,  aaddaattnnyyaa  oorraanngg  LLoollooaann  ssaayyaa  ttaahhuu,,  
ssuukkaaddaannaa  ssaayyaa  ttaahhuu..  AAppaa  ppuunn  yyaanngg  ddiillaakkssaannaakkaann  iittuu  ssaayyaa  ssuuddaahh  
ttaahhuu..  WWaallaauuppuunn  bbeerrbbeeddaa  ddeennggaann  ppeellaakkssaannaaaann  ssaayyaa  ddii  ssiinnii,,  
bbeeggiittuu..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  kkaann  aaddaa  iissttiillaahhnnyyaa  llaaiinn  sseettuukk  llaaiinn  jjaajjaakk  
iittuu..  AAddaatt  ppeerrkkaawwiinnaann  ssaajjaa  ttiiddaakk  ssaammaa,,  aaddaa  ccuukkuupp  ddeennggaann  
kkaammbbiinngg,,  aaddaa  ccuukkuupp  ddeennggaann  kkeerrbbaauu,,  bbeerrppaarriiaassii  aannuunnyyaa  iittuu,,  ccaarraa  
ppeerrkkaawwiinnaann  ssaajjaa  ssuuddaahh  bbeerrbbeeddaa  iittuu..  
TTaappii  mmeesskkiippuunn  llaaiinnsseettuukk  llaaiinn  jjaajjaakk,,  ddii  mmaannaa  ppuunn  aaddaatt  iittuu  yyaa  
kkiittaa  hhaarruuss  mmeennggiikkuuttii  aaddaatt  iittuu  eennggggeehh??  
ee……yyaa  sseeppeerrttiinnyyaa  bbeeggiittuu,,  jjaannggaann  kkiittaa  tteennttaanngg  aarruuss..  DDeennggaann  
ddeemmiikkiiaann  yyaa  kkeessaattuuaann  ddaann  ppeerrssaattuuaann  kkiittaa  tteerrbbiinnaa..  JJaaddii  ttiiddaakk  aaddaa  
ppiilliihh  kkaassiihh  ttiiddaakk  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann..  MMeesskkiippuunn  ddiiaa  kkaattaakkaann  ssaajjaa  jjaajjaarr  
kkaarraanngg  yyaa,,  bbuukkaann  oorraanngg  bbaannggssaawwaann..  TTaappii  jjaannggaann  kkiittaa  ccuueekkkkaann  
mmeerreekkaa..  IIttuu  jjuuggaa  aaddaatt  tteerrmmaassuukk..  JJaaddii  kkiittaa  hhaarruuss  rraattaa,,  bbeerrddiirrii  
ssaammaa  ttiinnggggii,,  dduudduukk  ssaammaa  rreennddaahh..  TTeettaappii  nnaannttii  ppaaddaa  hhaall--hhaall  
ssaakkrraall  iittuu  hhaarruuss  kkiittaa  hhaarrggaaii..  KKeedduudduukkaannnnyyaa  ssii  oorraanngg  bbaannggwwaawwaann  
ddii  ssiinnii,,  kkeedduudduukkaannnnyyaa  jjaajjaarr  kkaarraanngg  bbeeggiinnii,,  kkeedduudduukkaann  
ppeemmaannggkkuunnyyaa  bbeeggiinnii,,  kkeedduudduukkaann  ttooaaqq  llookkaaqqnnyyaa  jjuuggaa  bbeeggiinnii,,  
hhaarruuss  bbiissaa  ddii  aattuurr..  DDaarrii  sseeggii  bbeerrppaakkaaiiaann  ssaajjaa  iittuu  ssuuddaahh  bbeerrbbeeddaa  
iittuu  ddii  aattuurr  ssaammaa  aaddaatt..    
IIttuu  ddaarrii  mmaammiikk  ssuuddaahh  ttiiyyaanngg  ddaappaatt  iillmmuu  llaaiinn  sseettuukk  llaaiinn  
jjaajjaakk……kkaallaauu  bbaahhaassaa  iinnddoonneessiiaannyyaa  kkaann  ddii  mmaannaa  bbuummii  
ddiippiijjaakk  ddiissiittuu  llaannggiitt  ddiijjuunnjjuunngg……..  
oo……llaaiinn  sseettuukk  llaaiinn  jjaajjaakk,,  llaaiinn  ppaaddaanngg  llaaiinn  bbeellaallaanngg  ddiimmaannaa  bbuummii  
ddiippiijjaakk  ddiissiittuu  llaannggiitt  ddii  jjuunnjjuunngg..  IIttuu  kkaallaauu  kkiittaa  ppeeggaanngg  aannaannddaa  yyaa,,  
kkiittaa  aammaallkkaann  sseebbaaiikk--bbaaiikknnyyaa  ssaayyaa  kkiirraa  ttiiddaakk  aaddaa  aappaa  nnaammaannyyaa  
iittuu  ppaannttaannggaann  uunnttuukk  ddiirrii  kkiittaa  sseennddiirrii..  KKaann  aaddaa  jjuuggaa  llaaiinn  kkaattaa  iittuu,,  
mmaassuukk  kkaannddaanngg  kkaammbbiinngg  mmeennggeemmbbeekk,,  kkaannddaanngg  kkeerrbbaauu  
mmeennggooaakk,,  kkaannddaanngg  ssaappii  ddaann  sseebbaaggeennyyaa..  KKaannddaanngg  aayyaamm  kkiittaa  
hhaarruuss  bbiissaa  bbeerrkkootteekk  ddaann  sseebbaaggeennyyaa..  HHaannyyaa  ssaajjaa  jjaannggaann  kkiittaa  
tteerrllaannjjuurr  mmeennjjaaddii  ssaattuu..  KKaann  kkiittaa  ppuunnyyaa  aappaa  pprriinnssiipp  sseennddiirrii  kkaann  
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ddeennggaann  iinnggrroouupp]]  
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bbeeggiittuu..  CCuummaa  ccaarraannyyaa  mmeemmbbaawwaa  ddiirrii  iittuu  jjaannggaann  tteerrllaalluu  
mmeenneennttaanngg  aarruuss……..  
KKaallaauu  mmaammiikk  bbeeggiittuu  jjuuggaa  eennggggeehh……??  
AAhh……..sseeppeerrttii  bbeeggiittuu..  SSaayyaa  kkee  sswweeddiiaa  bbaaggaaiimmaannaa  oorraanngg  sswweeddiiaa,,  
ssaammppaaii  ssaayyaa  ddiibbeelliikkaann  bbeerraass,,  ttaappii  mmuunnggkkiinn  ssaayyaa  sseebbuullaann  sseekkaallii  
mmaakkaann  bbeerraass  ddii  ssaannaa..  PPaass  ssaayyaa  ddaattaanngg  kkeessaannaa  ddiibbeelliikkaann  sseeppeerrttii  
bbeerraass  rraasskkiinn  iittuu  yyaa,,  iittuu  kkhhuussuuss  sseellaammaa  ssaayyaa  ttiiggaa  bbuullaann  
sseebbeennaarrnnyyaa..  CCuummaa  ttiiggaa  hhaarrii  ssaayyaa  mmaakkaann  bbeerraass  ddii  ssaannaa  iittuu..  
SSeetteellaahh  iittuu  aappaa  ppuunn  yyaanngg  ssaayyaa  kkeerrjjaakkaann,,  aappaa  ppuunn  yyaanngg  ssaayyaa  
mmaakkaann,,  ssaayyaa  hhaarruuss  mmeennyyeessuuaaiikkaann  ddiirrii..  SSaayyaa  ccoobbaa  mmaallaahh  aakkhhiirr--
aakkhhiirrnnyyaa  bbeerraatt  bbaaddaann  ssaayyaa  kkeemmbbaallii  ddaarrii  sswweeddiiaa  iittuu  ttaammbbaahh  
bbeerraatt..  KKaallaauu  oorraanngg--oorraanngg  bbaarraatt  kkaann  yyaanngg  bbeerrggiizzii--ggiizzii  iittuu  yyaanngg  ddii  
mmaakkaann  yyaa..  BBuuaahh--bbuuaahhaann,,  ddaaggiinngg,,  iikkaann..  WWaallaauuppuunn  sseekkaarraanngg  
kkeennttaanngg  sseebbaaggaaii  mmaakkaannaann  ppookkookk  aattaauu  rroottii  iittuu  kkaann..  LLaammaa--llaammaa  
ssaayyaa  jjuuggaa  uunnttuukk  aappaa  ssaayyaa  mmaassaakk  kkaann  bbeeggiittuu..  NNaahh  iittuu  llaahh  ssaattuu  
ccoonnttoohh  kkaann..  KKookk  eennaakk  jjuuggaa..  CCuummaa  mmaakkaann  ssiirriihh  ddii  ssaannaa  kkiittaa  ttiiddaakk  
bbiissaa  kkaarreennaa  ttiiddaakk  aaddaa  ddaauunnnnyyaa..    
PPuuaassaa  nnyyiirriihh  dduulluu  ddii  ssaannaa  eennggggeehh……??  
PPuuaassaa,,  ppuuaassaa  ttoottaall..  MMeerrookkookk  ssaayyaa  eennggggaakk  ddii  kkaassiihh,,  kkeemmbbaallii  ddaarrii  
ssaannaa  bbaarruu  ssaayyaa  mmeerrookkookk  llaaggii..  SSaayyaa  ddii  uujjii  ccoobbaa  iittuu  kkaattaakkaann  ssaajjaa  
ddiikkaarraannttiinnaa  uunnttuukk  ttiiddaakk  mmeerrookkookk  uunnttuukk  ttiiddaakk  mmaakkaann  ssiirriihh  iittuu  
mmuunnggkkiinn  ssaattuu  bbuullaann  bbaarraannggkkaallii..  CCoobbaa  ddii  tteess  dduulluu,,  kkaarreennaa  aappaa  
kkaammuu  bbaawwaa  ddaauunn  ssiirriihh  kkee  ssaannaa,,  kkaallaauu  kkaammuu  ttiiggaa  bbuullaann  llaammaannyyaa  
ddii  ssaannaa,,  ttiiddaakk  mmuunnggkkiinn  bbeerrttaahhaann  yyaa..  WWaallaauuppuunn  kkiittaa  mmaassuukkkkaann  
ddii  kkuullkkaass  aattaauu  ddii  pprriizzeerr..  AAkkaann  mmeemmbbuussuukk,,  jjaaddii  ccoobbaa  kkaammuu  ttiiddaakk  
uussaahh  mmaakkaann  ssiirriihh  kkaattaannyyaa..  KKaallaauu  mmeerrookkookk  mmeemmaanngg  ddiiaa  tteekkaann,,  
kkaarreennaa  oorraanngg  bbaarraatt  mmeemmaanngg  ddiissiipplliinn  yyaa..  KKaallaauu  ppaannttaannggaann--
ppaannttaannggaann  iinnii  kkaann  ddaarrii  uunnssuurree  nneeggaattiivvee  ddiiaa  lliihhaatt,,  aappaallggii  ddiiaa  ttaahhuu  
kkaallaauu  ssaayyaa  aassmmaa  kkaann..  TTaappii  eennggggaakk  bbiissaa,,  bbaalliikk  ddaarrii  sswweeddiiaa  ssaayyaa  
mmaakkaann  ssiirriihh,,  ssaayyaa  mmeerrookkookk..    
JJaaddii  iiddeennttiittaass  llaahh  kkaallaauu  oorraanngg  ssaassaakk  mmaakkaann  ssiirriihh  eennggggeehh……??  
YYaa  bbeettuull..  KKaallaauu  kkiittaa  IInnddoonneessiiaa  ttiimmuurr  iinnii,,  ddaarrii  bbaallii  kkaallaauu  kkiittaa  
nnyyiirriihh  iinnii  ssaayyaa  kkiirraa  ttrraaddiissii  iittuu  jjuuggaa  yyaa..  LLiihhaatt  ddaarrii  bbaallii,,  kkaallaauu  bbaallii  
sseebbeennaarrnnyyaa  kkaallaauu  aaddaa  uuppaaccaarraannyyaa  kkaann  hhaarruuss  aaddaa  ddaauunn  ssiirriihh  ssaammaa  
ppiinnaanngg..  KKaallaauu  ddii  ssiinnii  ddaattaanngg  ttaammuu  kkiittaa  hhaarruuss  hhiiddaannggkkaann  sseekkaappuurr  
ssiirriihh..  NNaahh  kkaallaauu  kkiittaa  kkee  ttiimmuurr  llaaggii  sseellaalluu  iittuu..  CCuummaa  bbeeddaannyyaa  
kkaallaauu  ddii  NNTTTT  iinnii  bbuukkaann  ddaauunnnnyyaa  ssiirriihh  iittuu  ttaappii  bbuuaahhnnyyaa  yyaanngg  ddii  
mmaakkaann..  BBuuaahh  ssiirriihh  ddii  ccaammppuurr  kkaappuurr..  PPeerrnnaahh  ssaayyaa  jjuuggaa,,  ssaayyaa  
kkeehhaabbiissaann  bbeekkaall  ssaayyaa  bbaawwaa  ddaarrii  rruummaahh  kkaann,,  ddaarrii  bbaayyaann  iinnii  kkiittaa  
iikkaatt  ssiihh  bbaannyyaakk--bbaannyyaakk  iinnii..  DDii  cciibbuubbuurr  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu,,  aaddaa  
oorrggaanniissaassii  ggoollkkaarr  llaahh  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu..  SSii  ppaakk  aakkbbaarr  ttaannjjuunngg..  DDuuaa  
mmiinngggguu  ddii  ssaannaa..  KKeehhaabbiissaann  ssaayyaa  ssiirriihh  iinnii,,  ttaauu--ttaauu  aaddaa  yyaanngg  ddaarrii  
ppaappuuaa,,  tteerruuss  ddaarrii  fflloorreess  iinnii,,  yyaa  mmaakkaann  ssiirriihh  jjuuggaa..  KKaammuu  mmaakkaann  
ssiirriihh  yyaa,,  yyaa,,  kkaammuu,,  yyaa  ttaappii  ssaayyaa  ppaakkee  ddaauunnnnyyaa..  OO  ccoobbaa  kkaammuu  
ccoobbaa..  BBuuaahhnnyyaa..  BBuuaahhnnyyaa  iittuu  kkaann  sseebbeessaarr  ggiinnii  ((mmeemmppeerrkkiirraakkaann  
ddeennggaann  ttaannggaann)),,  bbuuaahh  ppiinnaanngg  iittuu,,  yyaanngg  mmuuddaa  sseekkaallii,,  kkeemmuuddiiaann  
ddiihhiissaapp  iissii  ddaann  aaiirrnnyyaa,,  bbaarruu  ddiiaa  ddii  cceelluuppkkaann  ddii  aappaa  ddii  kkaappuurr,,  yyaa  
iinnii  sseeppeerrttii  mmaakkaann  ddaaddaarr  ssaannggoonngg..  NNaahh  sseekkaarraanngg  ttiiddaakk  ppaakkee  
tteemmbbaakkaauu  kkaallaauu  ddiiaa,,  llaannggssuunngg  ssuuddaahh  bbeekkaass  kkuulliitt  ppiinnaanngg  iittuu  
llaannggssuunngg  ddiiaa  ggiinniikkaann  ddiiggiiggiinnyyaa  iittuu..  IIttuu  ppeennggggaannttii  tteemmbbaakkaauu  
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kkaallaauu  ddiiaa  kkaallaauu  kkiittaa  kkaann  hhaarruuss  tteemmbbaakkaauu..  LLoommbbookk  tteennggaahh  jjuuggaa  
bbeeggiittuu  kkaann  ppaakkee  tteemmbbaakkaauu……((iissttrrii  ssuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  ddaattaanngg  
mmeemmbbaawwaa  kkooppii))..  
AAdduuhh  kkookk  rreeppoott--rreeppoott  iinnii  mmaammiikk……..ssaayyaa  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  bbaawwaa  
aappaa--aappaa  iinnii……..  
AAhh  bbiiaassaa,,  yyaanngg  ppeennttiinngg  kkiittaa  kkeetteemmuu  ddaallaamm  kkeeaaddaaaann  sseehhaatt,,  
bbeerrbbaaeeddeewwee..    BBaannyyaakk  ssuuddaahh  ppeennggaallaammaann--ppeennggaallaammaann  kkiittaa,,  ddaarrii  
lluuaarr,,  CCuummaa  iittuu  ssaajjaa  llaahh  kkeeuunnttuunnggaann  mmaammiikk  iinnii..  KKaallaauu  kkeekkaayyaaaann  
yyaanngg  llaaiinn  iittuu  ccuukkuupp  ddeennggaann  ppeennggaallaammaann  iittuu……  
EEnnggggeehh,,  bbuukkaannnnyyaa  ttiiyyaanngg  ssookk  ttaauu,,  ttaappii  kkaattaannyyaa  ppeennggaallaammaann  
iittuu  kkaann  gguurruu  tteerrbbaaiikk..  
MMeemmaanngg  kkaattaannyyaa  ssookkoo  gguurruu  yyaanngg  tteerrbbaaiikk  yyaa..  PPeennggaallaammaann..  
MMaallaahh  bbiissaa  kkaassuuss  iinnii  aappaabbiillaa  tteerrjjaaddii  ssaattuu  kkaassuuss,,  mmeemmbbuuaatt  kkiittaa  
lleebbiihh  bbeerrhhaattii--hhaattii..  BBaannyyaakk  hhaall--hhaall  yyaanngg  ttiiddaakk  sseessuuaaii  ddeennggaann  kkiittaa  
ddii  ssiinnii  yyaa,,  CCuummaa  jjaannggaann  iittuu  jjaaddii  hhaallaannggaann  yyaa,,  iittuu  ddiippeellaajjaarrii  ddii  
cceerrnnaa  yyaa..  MMeennuurruutt  ssaayyaa  yyaa..  SSeebbaabb  kkaattaa  oorraanngg  ttuuaa,,  yyaanngg  bbaagguuss  
mmaassuukkkkaann  ddaallaamm  hhaattii,,  yyaanngg  jjeelleekk  hhaannyyuuttkkaann  llaahh  kkee  ssuunnggaaii..  NNaahh  
hhaall--hhaall  yyaanngg  nneeggaattiivvee  iittuu  hhaannyyuuttkkaann  ssaajjaa,,  ddeennggaarr  ppaakkee  tteelliinnggaa  
kkaannaann  bbuuaanngg  tteelliinnggaa  kkiirrii..  TTeettaappii  kkaallaauu  hhaall--hhaall  yyaanngg  ppoossiittiiff  
ddeennggaarr  ppaakkee  kkeedduuaa  tteelliinnggaa  kkiittaa  iinnii,,  mmaassuukkkkaann  kkee  ddaallaamm  hhaattii  kkiittaa  
iinnii..  TTaappii  ssuuddaahh  kkaawwiinn??  
BBeelluumm  mmaammiikk,,    
RReennccaannaa……..  
YYaa  2255  aann……..  
NNaannttii  uunnddaanngg--uunnddaanngg  mmaammiikk  yyaa  rreesseeppssiinnyyaa..  TTaappii  ccaarrii  ddii  
jjooggjjaa……  
YYaa  tteerrggaannttuunngg  jjooddoohhnnyyaa  nnaannttii  ddiimmaannaa……..yyaa  mmeesskkiippuunn  kkiittaa  
ssuuddaahh  ccaarrii  ddii  ssiinnii  ttaappii  eennggggaakk  ddaappaatt  kkaann……  
YYaa  bbeettuull,,  jjooddoohh  ddii  ttaannggaann  ttuuhhaann..  TTaappii  sseelleessaaii  dduulluu  kkuulliiaahhnnyyaa  
kkaann……??  
EEnnggggeehh,,  bbiiaarr  aaddaa  mmooddaall  dduulluu……kkaallaauu  ddii  ddaarreekk  sseennddiirrii  aaddaa  yyaanngg  
bbaannggssaawwaann  ddii  ssaannaa  yyaa??  
EEnnggggeehh  aaddaa,,  ttaappii  ggeellaarrnnyyaa  dduuaa  ddii  ssaannaa  aaddaa  yyaanngg  mmaassiihh  
rraaddeenn  aaddaa  yyaanngg  llaalluu  jjuuggaa………………………………..  
KKaallaauu  sseeccaarraa  uummuumm  mmeennuurruutt  mmaammiikk  aappaa  ssiissii  ppoossiittiiff  ddaarrii  
aaddaatt  nniikkee??  
KKaallaauu  sseeccaarraa  uummuumm  mmeennuurruutt  ttiiyyaanngg  ssiissii  ppoossiittiiff  ddaarrii  aaddaatt  iinnii  
CCuummaa  kkeeppaattuuhhaann  ddaann  kkeetteerrttiibbaann..  KKaallaauu  ssuuddaahh  aaddaatt  bbiillaanngg  
ppeemmaalliiqq  iinnii,,  mmaassiihh  ddiippeerrttaahhaannkkaann,,  ddiiaa  kkaakkuu  aakkaann  mmeellaakkssaannaakkaann,,  
mmiinniimmaall..  TTiiddaakk  mmeennuuttuupp  kkeemmuunnggkkiinnaann  aaddaa  yyaanngg  mmeellaannggggaarr,,  
tteettaappii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ppiinnjjaa--ppiinnjjaaiitt  lleennggee  tteeppeettee  lleennggee  tteennddaaiitt..  
iinnii  llaahh  yyaanngg  ddiittaakkuuttkkaann..  NNaahh  iittuu  ddaarrii  aaddaatt  iinnii  yyaa..  MMiissaallnnyyaa  ppaaddaa  
wwaakkttuu  iinnii  kkaammuu  ttiiddaakk  bboolleehh  mmeellaakkssaannaakkaann  iinnii..  MMaarrii  llaahh  kkiittaa  
bbeerrssaammaa  mmeellaakknnaakkaann  iinnii  mmiissaallnnyyaa..  NNaahh  ddii  ssaannaa  kkiittaa  
mmeemmbbeerriikkaann  ppeennggeerrttiiaann  bbaahhwwaa  jjaannggaann  sseemmbbaarraanngg  bbeerrbbuuaatt  kkaallaauu  
ttiiddaakk  kkeeppaaddaa  ssiiffaattnnyyaa  kkeeuunnttuunnggaann  aattaauu  ppoossiittiiff..  KKiittaa  mmeellaakkuukkaann  
iinnii  kkaammuu  mmeerraassaa  rruuggii  mmeennyyuummbbaannggkkaann  tteennaaggaa  ddaann  bbeebbeerraappaa  
mmaatteerriiaall..  MMiissaallnnyyaa,,  ccoonnttoohh  ssaajjaa  yyaa  wwaakkttuu  kkiittaa  mmeellaakkssaannaakkaann  
nnggaajjii  mmaakkaamm  yyaa,,  yyaanngg  ddiibbaawwaa  sseeggeennggaamm  ppaaddii  aattaauu  kkeeppeenngg  
bboolloonngg  iittuu  yyaa,,  mmaarrii  kkiittaa  rraammaaiikkaann..  KKiittaa  sseebbaaggaaii  ttookkoohh  iinnii  yyaa,,  
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jjaannggaann  kkiittaa  ttuunnttuutt  kkaammuu  hhaarruuss  mmeennggeelluuaarrkkaann  sseeggiinnii,,  kkaammuu  hhaarruuss  
mmeennggeelluuaarrkkaann  sseeggiinnii,,  ttiiddaakk  uussaahh..  TTiiddaakk  ppeerrlluu..  NNaahh  iinnii  llaahh  ttaannddaa  
ssuukkuurr  ddaarriippaaddaa  kkaammuu  tteellaahh  ddiibbeerriikkaann  rreezzeekkii  sseekkiiaann  yyaa,,  ddii  ddaallaamm  
ttaahhuunn  iinnii  ppaanneenn  kkaammuu  bbiissaa  mmeemmaaddaaii,,  bbiissaa  mmeemmaaddaaii  kkaattaakkaannaa  
bbeeggiittuu  yyaa,,  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  rruuggii,,  ttiiddaakk  jjuuggaa  tteerrllaalluu  mmeennoonnjjooll  yyaa,,  
kkeeccuukkuuppaann  ddaarriippaaddaa  kkaammuu  sseebbaaggaaii  bbeekkaall  kkeelluuaarrggaa  ddaann  aannaakk  
ccuuccuu  kkaammuu  ddii  ssiinnii,,  nnaahh  mmaarriillaahh  kkiittaa  ssuukkuurrii  bbeerrssaammaa--ssaammaa  ddii  
ssiinnii..  IIttuu  kkaallaauu  kkaammuu  ttiiddaakk  llaakkssaannaakkaann  iittuu  ppeemmaalliiqq..  JJaannggaann  kkiittaa  
mmeenneerriimmaa  ssaajjaa  ttaappii  ssuukkuurrnnyyaa  ttiiddaakk  aaddaa  kkaann  bbeeggiittuu..  NNaahh  rraammaaii--
rraammaaii  llaahh  mmeerreekkaa  ddaattaanngg..  KKaallaauu  ppeemmaalliiqq  iittuu  ddiillaannggggaarr,,  kkaallaauu  
ddiiaa  ttiiddaakk  mmaauu  iikkuutt,,  ddiiaa  ccuueekk  ssaajjaa,,  yyaa  ttiiddaakk  mmeennuuttuupp  
kkeemmuunnggkkiinnaann  bbaarraannggkkaallii  aaddaa  mmuussiibbaahh  yyaanngg  aakkaann  ddiitteemmuuii  
bbeeggiittuu..  MMiinniimmaall  kkiittaa  tteessaappaaqq  iittuu  kkaallaauu  ttiiddaakk  mmaauu  mmeennggiikkuuttii  
uuppaaccaarraa..    
KKaallaauu  bbaahhaassaannyyaa  ttiiyyaanngg  ddii  LLoommbbookk  tteennggaahh  kkeetteemmuuqq  iittuu  
mmiikk……  
YYaa  ssaammaa  kkeetteemmuuqq,,  kkaallaauu  bbaahhaassaa  kkiittaa  ddii  ssiinnii  sseessaappaaqq..  KKeetteemmuuqq  
kkaarreennaa  mmeennggiinnggkkaarrii  aaddaatt--aaddaatt  aattaauu  ppeettuuaahh--ppeettuuaahh  oorraanngg  ttuuaa  aattaauu  
ttooaaqq  llookkaaqq..  IIttuu  llaahh  hhiikkmmaahhnnyyaa..  PPookkookknnyyaa  aaddaatt  iinnii  aappaa  ppuunn  yyaanngg  
kkiittaa  llaakkuukkaann  kkaattaakkaann  ssaajjaa  lleebbiihh  bbeessaarr  llaahh  ppoossiittiiffnnyyaa,,  yyaanngg  
ppeennttiinngg  kkiittaa  mmeennjjiiwwaaii..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  sseeppeerrttii  yyaanngg  ssaayyaa  
kkaattaakkaann  ttaaddii  sseellaalluu  iikkuutt  mmeelliibbaattkkaann  ggeenneerraassii  kkiittaa,,  mmaakkssuudd  kkiittaa  
jjuuggaa  ssuuppaayyaa  mmeemmaanncciinngg  ppeerrttaannyyaaaann  iinnii..  KKaarreennaa  kkaallaauu  kkiittaa  
ddaakkwwaahh  aaddaatt  ttiiddaakk  aaddaa  cceerriittaannyyaa  iittuu..  YYaanngg  kkiittaa  iinnggiinnkkaann  aaddaa  
ppeerrttaannyyaaaann,,  ppeekkeerrjjaaaann  iinnii  aappaa  ssiihh  mmiikk..  KKiittaa  ddiilliibbuurrkkaann  sseekkoollaahh,,  
aahh  kkeerrjjaakkaann  ssaajjaa  sseennddiirrii..  NNaahh  kkiittaa  sseebbaaggaaii  ttookkoo  aaddaatt  llaahh  llaahh  yyaanngg  
mmeemmbbeerriittaahhuukkaann  mmaannffaaaatt  ddaarrii  aappaa  yyaanngg  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..    
SSaallaahh  ssaattuu  ccaarraa  bbeerraarrttii  eennggggeehh  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  nniikkee??  
YYaa  ssaallaahh  ssaattuu  ccaarraa  jjuuggaa,,  ssuuppaayyaa  ddiiaa  bbiissaa  mmeelliihhaatt,,  mmeennyyaakkssiikkaann,,  
ddaann  iinnggaatt  kkaarreennaa  kkaallaauu  aannaakk--aannaakk  kkaann  ggeenneerraassii  mmuuddaa  kkiittaa  iinnii  
kkaann  mmiinniimmaall  ddiiaa  bbiissaa  mmeennccaattaatt..  OO……kkiittaa  kkee  mmaakkaamm,,  kkiittaa  kkee  
mmaassjjiidd,,  kkiittaa  kkuummppuull  ddii  bbaallee  bbeelleeqq  kkaann  mmiissaallnnyyaa  bbeeggiittuu..  KKaallaauu  
iikkuutt  uuppaaccaarraa  iinnii  ppaassttii  iinnggaatt..  AAppaallaaggii  sseekkaarraanngg  kkaann  jjaammaann  ssuuddaahh  
mmooddeerrnn  kkaann,,  ppuunnyyaa  HHPP  ddiiaa  mmaassuukkkkaann  kkee  ddaallaamm  HHPPnnyyaa,,  
ppeellaakknnssaaaann  iinnii  bbeeggiinnii--bbeeggiinnii,,  kkeedduudduukkaann  ppeemmaannggkkuu,,  ttooaaqq  llookkaaqq  
iittuu  bbeeggiinnii--bbeeggiinnii..  OO  bbeeggiinnii  ddiiaattuurr  ssaammaa  oorraanngg  ttuuaa  ssaayyaa  dduulluu..  IInnii  
llaahh  yyaanngg  kkiittaa  hhaarraappkkaann..  JJaaddii  ddiiaa  ddeennggaann  iinnggaattaannnnyyaa  iinnii,,  ddiiaa  aakkaann  
mmeerraassaa  aappaa  iittuu  kkaakkuu  llaahh  kkaallaauu  mmeenniinnggggaallkkaann,,  kkaann  bbeeggiittuu,,  kkaallaauu  
ttiiddaakk  mmaauu  mmeennggiikkuuttii..  NNaannttii  kkaallaauu  aaddaa  ppeerrttaannyyaaaann  sseeppeerrttii  
aannaannddaa  sseennddiirrii  mmiinniimmaall  ddiiaa  jjuuggaa  bbiissaa  mmeennjjeellaasskkaann,,  wwaallaauuppuunn  
sseeccaarraa  ggaarriiss  bbeessaarrnnyyaa  kkaann  bbeeggiittuu..    
SSeellaaiinn  iittuu,,  bbaaggaaiimmaannaa  jjuuggaa  ccaarraa--ccaarraa  llaaiinn  uunnttuukk  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  iittuu  mmiikk,,  aaddaatt  nniikkee??  
KKaallaauu  ccaarraa  iittuu  ssaayyaa  kkiirraa  bbaannyyaakk  sseekkaallii  yyaa……bbaannyyaakk  ccaarraa..  
TTeerruuttaammaa  ccaarraa  bbeeggaauull,,  ssiiaappaa  yyaanngg  ddiiaannggggaapp  tteerrttuuaa  wwaallaauuppuunn  
bbaahhaassaannyyaa  bbiiaassaa--bbiiaassaa  ssaajjaa,,  tteettaappii  ddaarrii  sseeggii  bbaahhaassaa  
mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaannggssaa  kkaattaannyyaa  kkaallaauu  ddii  ssiinnii  iinnii..  BBaahhaassaa  
mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaannggssaa..  MMiissaallnnyyaa  ssaayyaa  yyaa,,  kkaallaauu  aannaannddaa  ssaammaa  
mmaammiikk  kkaann  lleebbiihh  ttuuaa  mmaammiikk  kkaann  bbeeggiittuu,,  tteettaappii  aawwaall  kkiittaa  kkeetteemmuu  
iinnii,,  jjaannggaann  kkaarreennaa  aannaannddaa  aannaakk--aannaakk  aattaauu  mmaassiihh  mmuuddaa  tteerruuss  
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ssaayyaa  iittuu  nnggoommoonngg  yyaanngg  ttiiddaakk--ttiiddaakk  aattaauu  ttiiddaakk  wwaajjaarr  tteerrhhaaddaapp  
ttaammuu  ssaayyaa..  WWaallaauuppuunn  aannaannddaa  iinnii  aannaakk--aannaakk  tteettaappii  ssaayyaa  aannggggaapp  
ttaammuu..  IInnii  bbaahhaassaa  yyaanngg  ssooppaann..  DDaarrii  sseeggii  bbaahhaassaa  yyaa..  KKeemmuuddiiaann  
kkeetteerrttiibbaann,,  tteerrttiibbnnyyaa  kkaallaauu  aannaannddaa  ssooppaann,,  ppeerrmmiissii,,  oo  yyaa  sseellaammaatt  
ddaattaanngg,,  jjaannggaann  kkiittaa  ssookk  aannggkkuuhh..  DDaarrii  sseeggii  bbaahhaassaa,,  sseebbaabb  bbaahhaassaa  
ddii  ssiinnii  oorraanngg  ttuuaa  mmeennggaattaakkaann  bbaahhaassaa  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaannggssaa..  
MMiissaallnnyyaa  ssaayyaa  sseerriinngg  ddiikkaattaakkaann  aammaaqq  iittuu  oolleehh  oorraanngg  kkaallaauu  ddii  
ppaassaarr,,  ttaappii  ssaayyaa  ttiiddaakk  mmeerraassaa  kkeecceewwaa  wwaallaauuppuunn  ssaayyaa  bbaannggssaawwaann  
ddiisseebbuutt    aammaaqq..  MMiinniimmaallkkaann  kkaallaauu  ttiiddaakk  ttaauu  yyaa  bbaappaakk  llaahh,,  bbaappaakk  
kkaann  mmiinniimmaall  mmeenneennggaahh  kkee  bbaawwaahh  aattaauu  mmeenneennggaahh  kkee  aattaass..  IIttuu  
oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  ttiiddaakk  ttaauu  aaddaatt  aassaall  ddaattaanngg  llaannggssuunngg  ddiiaa  bbiillaanngg  
aammaaqq  mmiissaallnnyyaa  bbeeggiittuu,,  tteettaappii  kkiittaa  ttiiddaakk  bboolleehh  kkeecceewwaa..  OOhh  ssaayyaa  
kkookk  ddiippaannggggiill  iinnii,,  kkaarreennaa  oorraanngg  ttiiddaakk  ttaahhuu..  KKiittaa  hhaarrggaaii  jjuuggaa  
ddeennggaann  kkeettiiddaakkttaahhuuaannnnyyaa  ddiiaa..  NNaahh  yyaanngg  kkiittaa  mmaalluu  kkaallaauu  aaddaa  
oorraanngg  llaaiinn,,  kkookk  mmeennggeettaahhuuii  ssaayyaa  oorraanngg  bbaannggssaawwaann,,  kkookk  
mmeennddeennggaarr  oorraanngg  ddii  sseebbeellaahhnnyyaa  iittuu  bbiillaanngg  aammaaqq,,  nnaahh  iittuu  llaahh  
kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkiittaa  mmaalluu  ssaammaa  iinnii,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  iittuu  yyaanngg  
mmeemmbbeerriittaahhuu..  HHeehh  jjaannggaann  ppaannggggiill  aammaaqq  iittuu,,  ppaannggggiill  mmaammiikk,,  ddiiaa  
rraaddeenn..  LLaalluu  ddiiaa  mmiinnttaa  mmaaaaff..  OO  ttiiddaakk  aappaa--aappaa  aannaakkkkuu,,  nnaammaannyyaa  
ssaajjaa  ttiiddaakk  ttaahhuu..  DDeennggaann  ddiippaannggggiill  aammaaqq  jjuuggaa  kkiittaa  ttiiddaakk  aakkaann  
lluukkaa  kkaann  bbeeggiittuu..  MMiinnttaa  mmaaaaff  llaahh  ddiiaa..  BBeerraarrttii  ddiiaa  ssuuddaahh  mmeennggeennaa  
ddiiaa  iittuu  bbaattiinnnnyyaa..  SSaammppaaii  bbeessookk  ddiiaa  iinnggaatt  kkaallaauu  kkiittaa  bbeellii  aappaa,,  bbeellii  
ppiinnaanngg  aattaauu  ssiirriihh  ddii  ssaannaa..  ………………………………………………  
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DDuulluu  ppaass  mmaammiikk  kkee  bbaallii,,  yyaa  bbeeggiittuu--bbeeggiittuu  ssaajjaa..  EEnnggggaakk,,  eennggggaakk  
aannuukk  llaahh,,  eennggggaakk  ssaannttuunn,,  eennggaakk  aarriipp  llaahh..  KKiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  sseellaalluu  
ssaalliinngg  hhoorrmmaattii,,  ddii  ssaannaa  eennggggaakk  ssiihh..  MMeennaannggnnyyaa  hhaannyyaa  kkeerraajjiinnaann  
ttaannggaann,,  bbuuaatt  iinnii  bbuuaatt  iittuu  ppaakkee  rroottaann,,  ppaakkee  aappaa..  BBaannyyaakk  oorraanngg  
lluuaarr  nneeggeerrii  yyaanngg  ddaattaanngg  aakkhhiirrnnyyaa  llaakkuu  sseemmuuaa..  KKaallaauu  kkiittaa  ddii  
bbaayyaann  ppaalliinngg--ppaalliinngg  ssiittuuss--ssiittuuss  ssaajjaa..  TTeerrmmaassuukk  sseeggaarraa  aannaakk,,  
rruummaahh  aaddaatt,,  aaiirr  tteerrjjuunn,,  mmaassjjiidd  kkuunnoo,,  ccuukkuupp  ssuuddaahh..  SSeebbeennaarrnnyyaa  
lleebbiihh  tteerrttaarriikk  ssiihh  ddeennggaann  sseeggaarraa  aannaakk  ddaarriippaaddaa  aannyyaammaann--
aannyyaammaann  mmooddeell  iittuu..   
HHaall--hhaall  ppoossiittiiff  nnaappii  yyaanngg  ddiiddaappaattkkaann  ddaarrii  bbuuddaayyaa  bbaallii  
kkeemmaarreenn  nniikkee  mmaammiikk??  
EEnnggaakk  aaddaa..  LLeebbiihh  bbaagguuss  kkiittaa  llaahh……ttaattaa  tteerrttiibb  ttiiddaakk  ssaammaa……TTaappii  
kkaann  kkeeddeennggaarraann  ddaarrii  lluuaarr  kkaann  ppaalliinngg  bbaagguuss,,  ttaappii  nnyyaattaannyyaa  bbiiaassaa--
bbiiaassaa  llaahh  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  iinnii..  KKaallaauu  kkiittaa  aarriipp  tteerrttiibb  llaahh  sseessuuaaii  
ddeennggaann  aannuu……HHaannyyaa  bbaarraanngg--bbaarraanngg  aannuu  iittuu,,  ssaammppaaii  uullaarr  
ddiibbuuaattkkaann  tteemmppaatt,,  ssuuppaayyaa  sseennaanngg  ttuurriiss..  IIttuu  ssaajjaa  aaddaa  ddaayyaa  ttaarriikk  
iittuu  aajjaa..  KKiittaa  eennggggaakk,,  kkaallaauu  ddii  ssiinnii  kkaann  bbeennddaa  ccaaggaarr  bbuuddaayyaa  
sseemmuuaa,,  kkaallaauu  ddii  ssaannaa  bbaarraanngg--bbaarraanngg  bbaarruu  aajjaa  ssuuppaayyaa  tteerrttaarriikk,,  
kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  bbaarruu  ddiibbuuaatt……..kkaaiinn--kkaaiinnnnyyaa,,  lleebbiihh  bbaagguuss  ssiihh  kkiittaa  
ddii  bbaayyaann,,  ddaann  kkaallaauu  kkiittaa  lliihhaatt  bbeennddaa--bbeennddaa  bbeerrsseejjaarraahh  ddii  ddaallaamm  
rruummaahh  mmaannggkkuunnyyaa  iittuu,,  eennggggaakk  aaddaa  yyaanngg  llaammaa--llaammaa..    
KKaallaauu  ddii  ssiinnii  mmeemmaanngg  ddiippeerrttaahhaannkkaann  eennggggeehh……  
MMeemmaanngg  ddiippeerrttaahhaannkkaann..  KKaallaauu  ttiiddaakk  ddiippeerrttaahhaannkkaann,,  bbaaggaaiimmaannaa  
jjaaddiinnyyaa  kkiittaa..  ccoonnttoohhnnyyaa  sseekkaarraanngg,,  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  
bbaarraanngg--bbaarraanngg  bbeerrsseejjaarraahh,,  iinnii  ssuuddaahh  bbuukkttiinnyyaa  dduunniiaa  iinnii  tteerrjjaaddii  
mmuussiibbaahh--mmuussiibbaahh  ddii  ssaannaa  ssiinnii..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  oorraanngg  ttuuaa  iittuu  
bbiillaanngg  bbaarraanngg--bbaarraanngg  bbeerrsseejjaarraahh  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiijjuuaall  bbeelliikkaann  ddaann  
llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa..  IInnii  aaddaa  kkeerriiss  iittuu  mmaauu  ddii  bbaayyaarr  bbeerraappaa  jjuuttaa  iittuu,,  
ttaappii  yyookk  aappaa  ddoonngg  jjaaddiinnyyaa  kkiittaa..  KKaallaauu  LLoommbbookk  tteennggaahh,,  LLoommbbookk  
ttiimmuurr  iittuu  bbaannyyaakk  yyaanngg  ttuullaahh  mmaannuuhh  kkaarreennaa  mmeennjjuuaall  bbaarraanngg--
bbaarraanngg  bbeerrsseejjaarraahh  iittuu..  KKaaddaanngg  aaddaa  yyaanngg  mmaattii  ttiibbaa--ttiibbaa..  LLaammaa  
kkeennaa  ppeennyyaakkiitt,,  mmaaccaamm--mmaaccaamm..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii  ttiiddaakk  
bbeerraannii  ddiijjuuaall..    
KKaarreennaa  ppeennggaarruuhh  bbuuddaayyaa  lluuaarr  nniikkee  jjuuggaa  eennggggeehh  hhiillaannggnnyyaa  
aaddaatt  iinnii……  
SSeebbeennaarrnnyyaa  iittuu  dduulluu,,  nnaammaa  ssaajjaa  ttiiddaakk  bboolleehh  oolleehh  ssuukkaarrnnoo  iittuu,,  
nnaammaa  oorraanngg  bbaarraatt  ssaajjaa  ttiiddaakk  bboolleehh  ddii  ttiirruu……kkaarreennaa  dduunniiaa  ssuuddaahh  

[[PPeerrbbaannddiinnggaann  ssoocciiaall  
ddeennggaann  bbuuddaayyaa  BBaallii]]  
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ttuuaa,,  hhaarruuss  kkiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann..  KKaallaauu  ttiiddaakk  ddiippeerrttaahhaannkkaann  aakkaann  
tteerrjjaaddii  mmuussiibbaahh--mmuussiibbaahh..    
TTeerrmmaassuukk  ddii  bbaayyaann  iinnii  jjuuggaa  eennggggeehh,,  sseekkaarraanngg  ssuuddaahh  
bbaannyyaakk  wwiissaattaawwaann--wwiissaattaawwaann  iinnii,,  kkiirraa--kkiirraa  nnaannttii  
bbaaggaaiimmaannaa  ppeennggaarruuhhnnyyaa  tteerrhhaaddaapp  bbuuddaayyaa  llookkaall  iinnii??  
EEnnggggaakk,,  wwiissaattaawwaann  iinnii  ddaattaanngg  kkee  bbaayyaann  jjuussttrruu  uunnttuukk  mmeelliihhaatt  
kkaarreennaa  mmaassiihh  aassllii..  SSeeddaannggkkaann  rruummaahh  aaddaatt  ssaajjaa,,  kkeemmuuddiiaann  
bbeerruuggaaqq  aagguunngg  ssuuddaahh  ddaarrii  jjaammaann  dduulluu  ttiiddaakk  ppaakkee  ggeenntteenngg..  IIttuu  
yyaanngg  sseerriinngg  ddaattaanngg  kkee  bbaayyaann  kkaarreennaa  mmaassiihh  aassllii..  MMaauu  ttiiddaakk  mmaauu  
rruummaahh--rruummaahh  yyaannggaa  aaddaa  ddaallaamm  kkaammppuu  hhaarruuss  kkiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann..  
TTiiddaakk  bboolleehh  ddiiggaannttii  aattaappnnyyaa..    
TTaappii  llaammaa  kkeellaammaaaann  jjuuggaa  bbuuddaayyaa  lluuaarr  iinnii  mmaammiikk,,  aappaakkaahh  
nnaannttii  ttiiddaakk  aakkaann  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  bbuuddaayyaa  llookkaall??  
MMaakkaannyyaa  iittuu  ssuuddaahh……ddaarrii  bbaallii  ((ddaallaamm  ppeemmbbaanngguunnaann  ppuussaakkaa  
sseebbaayyaa  ttaannttaa))  bbeerrkkeerrjjaassaammaa  ddeennggaann  kkaarraannggbbaajjoo  kkaann  ttuujjuuaannnnyyaa  
iittuu..  DDii  ssaannaa  kkaann  mmaauu  ddiibbaanngguunn  ppeennggiinnaappaann,,  kkaallaauu  mmaauu  mmaassuukk  
BBaayyaann  hhaarruuss  ddaarrii  ssaannaa  dduulluu..  IIttuu  kkaann  kkiittaa  ttoollaakk..  KKaarreennaa  bbaayyaann  
ddeennggaann  kkaarraannggbbaajjoo  iinnii  ttiiddaakk  bboolleehh  bbeellaass..  AAppaa  ppuunn  kkeeggiiaattaann--
kkeeggiiaattaann,,  aappaa  ppuunn  ggaaggaassaann  hhaarruuss  dduudduukk  bbeerrssaammaa..  PPaakk  BBuuppaattii  
kkeennaa  jjuuggaa  kkeemmaarreenn,,  ppaakk  ccaammaatt  jjuuggaa..  PPaakk  ccaammaatt  ppeerrnnaahh  jjuummppaa  
ddeennggaann  mmaammiikk..  KKeennaappaa  ppaakk  ccaammaatt  cceeppaatt  mmeennaannddaattaannggaannii,,  
bbeelluumm  ttaauu  ttuujjuuaannnnyyaa..  DDiiaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  ddii  mmaattaarraamm,,  llaannggssuunngg  
ddiittaannddaattaannggaannii..  KKeemmuuddiiaann  ddiikkiippaass--kkiippaassii  oolleehh  AAMMAANN,,  LLSSMM..  
TTaappii  kkaallaauu  mmaassuukk  BBaayyaann  oorraanngg  iittuu  mmaassiihh  rraagguu--rraagguu  llaahh..  
DDiimmaassuukkii  llaahh  kkaarraannggbbaajjoo..  KKiittaa  iittuu  kkaann  ssiiaappaappuunn  kkiittaa  tteerriimmaa,,  
ttuujjuuaannnnyyaa  bbaagguuss  kkaann  kkiittaa  tteerriimmaa..  MMeesskkiippuunn  ttuujjuuaannnnyyaa  ttiiddaakk  
bbaagguuss  jjuuggaa  kkiittaa  tteerriimmaa..  KKiittaa  ppeellaajjaarrii  ssiihh  ttuujjuuaannnnyyaa  aappaa..  KKiittaa  ddii  
BBaayyaann  iinnii  ttiiddaakk  bbiissaa  ddiimmaassuukkiinn  aappaa--aappaa  llaahh..  MMaauu  rruubbaahh  iinnii,,  mmaauu  
rruubbaahh  iinnii  kkiittaa  ttiiddaakk  mmaauu  ddeennggaarr..  KKiittaa  hhaarruuss  ppeerrccaayyaa  kkeeppaaddaa  
ppeenniinnggggaallaann--ppeenniinnggggaallaann  ppaarraa  lleelluuhhuurr  kkiittaa..  lleelluuhhuurr  kkiittaa  jjuuggaa  kkaann  
ppeenniinnggggaallaann  ddaarrii  ppaarraa  wwaallii..  LLaakkssaannaakkaann  llaahh  iinnii  iinnii,,  mmaassaakk  kkiittaa  
ttiiddaakk  mmaauu  hhaarrggaaii..    
KKiirraa--kkiirraa  bbaaggaaiimmaannaa  ccaarraa  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  ssuuppaayyaa  
bbuuddaayyaa  lluuaarr  ttiiddaakk  mmaassuukk  kkee  BBaayyaann  nniikkee  mmaammiikk??  YYaanngg  
nnaannttiinnyyaa  aakkaann  mmeerruussaakk  aaddaatt  aattaauu  bbuuddaayyaa  llooccaall  yyaann  aaddaa  ddii  
BBaayyaann  sseennddiirrii??  
KKaarreennaa  BBaayyaann  iinnii,,  kkaallaauu  mmaauu  mmaassuukk  BBaayyaann  hhaarruuss  mmeellaalluuii  
kkeeppaallaa  ddeessaa  dduulluu..  IIttuu  aaddaa  ddaarrii  kkaabbuuppaatteenn  nneellppoonn  kkee  ccaammaatt,,  
bbeerrssaammaa  ccaammaatt  llaahh  ddaattaanngg  kkee  BBaayyaann,,  mmaassuukk  kkee  ddaallaamm  kkaammppuu..  
IIttuu  kkaann  bbaagguuss  sseekkaallii,,  jjaaddii  kkiittaa  ttaauu  ttuujjuuaannnnyyaa  aappaa..  ttaappii  ddaattaannggnnyyaa  
bbiiaassaa--bbiiaassaa  ssaajjaa  hhaannyyaa  mmaauu  lliiaatt  iinnii  lliiaatt  iinnii..  TTaahhuunn  bbeerraappaa  iinnii  
ddiibbaanngguunn..  BBuukkaann  mmaassuukk  mmeemmbbaawwaa  ccaarraa--ccaarraa  yyaanngg  llaaiinn,,  ttaattaaccaarraa  
yyaanngg  llaaiinn,,  eennggggaakk..  TTuujjuuaannnnyyaa  mmaauu  mmeelliihhaatt,,  mmaassjjiiddnnyyaa  mmaassiihh  
aallaammii,,  mmaakkaammnnyyaa,,  bbaanngguunnaannnnyyaa  ttiiddaakk  ddiirruubbaahh..  IIttuu  kkaann  
ddiibbaanngguunn  oolleehh  ppaarraa  wwaallii,,  mmaassaakk  kkiittaa  yyaanngg  mmaannuussiiaa  bbiiaassaa  iinnii  
mmaauu  mmeerruubbaahh  kkaann  ttiiddaakk  bbeerraannii..  SSeehhiinnggggaa  mmaassiihh  kkeennttaa,,  mmaassiihh  
kkuuaatt  llaahh  aaddaatt  ddii  BBaayyaann  iinnii..  JJaaddii  bbaannyyaakk  yyaanngg  ddaattaanngg  kkee  BBaayyaann..    
MMoohhoonn  mmaaaaff  mmaammiikk,,  mmaammiikk  kkaann  tteerrmmaassuukk  ttookkoohh  aaddaatt,,  
bbaaggaaiimmaannaa  uussaahhaa  yyaanngg  mmaammiikk  llaakkuukkaann  uunnttuukk  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  bbuuddaayyaa  llooccaall  ddii  ssiinnii??  
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KKiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann  kkaarreennaa  kkiittaa  sseellaalluu  ppeerrccaayyaa  ppeennggiilliinngg--iilliinngg  ddaarrii  
oorraanngg  ttuuaa..  TTeerrmmaassuukk  wwaassiiaatt  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa..  IInnii  ccoonnttoohh  mmaassjjiidd  iinnii  
bbaannyyaakk  yyaanngg  mmaauu  bbaannttuu  uunnttuukk  ggaannttii  aattaappnnyyaa,,  ggaannttii  ddiinnddiinnggnnyyaa,,  
ttaappii  iinnii  ssuuddaahh  mmeerruuppaakkaann  bbeennddaa  ppuurrbbaakkaallaa..  JJaaddii  kkiittaa  hhaarruuss  
ppeerrttaahhaannkkaann..  TTiiddaakk  bboolleehh  llaahh  kkiittaa  rruubbaahh  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa  
kkaarreennaa  iinnii  mmeemmaanngg  tteemmuuaann  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa  dduulluu..  KKaarreennaa  iittuu  jjuuggaa,,  
lleennggkkaapp  llaahh  yyaanngg  mmeenneebbaanngg  kkaayyuu  iinnii  aaddaa  uurruussaannnnyyaa..  PPeemmbbaauu  
iijjuukknnyyaa  aaddaa  uurruussaannnnyyaa..  PPeemmbbaauu  bbaahhaann  uunnttuukk  ssaanntteekk  uunnttuukk  
aattaappnnyyaa  aaddaa  uurruussaannnnyyaa..  YYaanngg  mmeemmaassaanngg  jjuuggaa  aaddaa  yyaanngg  ppuunnyyaa  
uurruussaann..  PPeemmbbuuaatt  ppaaggaarr,,  sseemmuuaa  ppuunnyyaa  uurruussaann  sseemmuuaa  ppuunnyyaa  
kkeettuurruunnaann..  JJaaddii  ttiiddaakk  bbeerraannii..  JJiikkaa  yyaanngg  mmnnggeerrjjaakkaann  iinnii  ttiiddaakk  
mmeellaakkuukkaann  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaannnnyyaa  ddiiaa  yyaanngg  ttuullaahh  mmaannuuhh,,  ddiiaa  
yyaanngg  kkeennaa  kkeebbeennddoonn  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  JJaaddii  ttiiddaakk  bbiissaa  lluunnttuurr  llaahh  
kkaallaauu  bbuuddaayyaa  kkiittaa  ddii  bbaayyaann..  JJaaddii  iittuu  mmeerruuppaakkaann  wwaassiiaatt  aattaauu  
ppeennggiilliinngg--nnggiilliinngg  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa..  IInnii  jjuuggaa  SSDD  iinnii  kkaann  tteerrmmaassuukk  
ddaallaamm  kkuuttee,,  ttaappii  oorraanngg  ttuuaa--ttuuaa  ddii  ssiinnii  sseeppaakkaatt  ddaarriippaaddaa  aannaakk--
aannaakk  kkiittaa  sseekkoollaahh  ddii  lluuaarr,,  mmeenneemmppuuhh  ppeennddiiddiikkaann  ddii  lluuaarr  lleebbiihh  
bbaaiill  ddii  bbaanngguunn  ddii  ssiinnii,,  bbaarruu  llaahh  kkiittaa  sseettuujjuu  SSDD  iittuu  ddiibbaanngguunn..  
MMaajjiidd  yyaanngg  bbaarruu  iinnii  jjuuggaa..  DDaarriippaaddaa  kkiittaa  kkee  aannccaakk  lleebbiihh  bbaaiikk  kkiittaa  
bbaanngguunn  jjuuggaa  ddii  ssiinnii..  IInnii  bbuukkaann  bbuuddaayyaa  lluuaarr  aarrttiinnyyaa,,  iinnii  mmeemmaanngg  
hhaakk  ddaann  kkeewwaajjiibbaann  kkiittaa  sseebbaaggaaii  uummaatt  iissllaamm..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  
lleebbiihh  bbaaiikk  kkiittaa  dduudduukk  bbeerrssaammaa  dduulluu,,  ttookkoohh  aaddaatt  ttookkoohh  aaggaammaa  iinnii  
ssuuddaahh  mmeenngghhaassiillkkaann  sseessuuaattuu  bbaarruu  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..  JJaannggaann  
sseeppeerrttii  kkaarraannggbbaajjoo,,  mmaauu  bbaanngguunn  iinnii,,  ttaappii  ccaarraannyyaa  
ppeerrmmaakklluummkkaann  dduulluu  kkee  mmaannggkkuu..  IInnii  ddiitteerriimmaa  bbeeggiittuu  ssaajjaa  
aakkhhiirrnnyyaa  kkaann  ddiittoollaakk..    
OOrraanngg--oorraanngg  lluuaarr  iinnii  jjuuggaa  tteerrttaarriikknnyyaa  kkaarreennaa  wweettuu  tteelluu  iittuu  
jjuuggaa  eennggggeehh??  
IIttuu  tteerrttaarriikknnyyaa,,  jjaaddii  aappaa  sseebbeennaarrnnyyaa  wweettttuu  tteelluu  iittuu..  DDiikkiirraa  
aaggaammaa..  JJaaddii  aaggaammaa  iinnii  jjuuggaa  mmeemmppuunnyyaaii  kkeeppeerrccaayyaaaann..  
CCoonnttoohhnnyyaa  aaggaammaa  iissllaamm,,  ttaappii  mmeennggaappaa  kkookk  mmuuhhaammmmaaddiiyyaahh  
mmeennggaappaa  kkookk  iinnii,,  kkee  iinnii..  IIttuu  kkeeppeerrccaayyaaaannnnyyaa  ttaappii  jjaannggaann  ssiihh  kkiittaa  
ttiinnggggaallkkaann  aaggaammaa  kkiittaa  iinnii,,  iissllaamm..  KKeebbaattiinnaann  llaahh,,  kkeeppeerrccaayyaaaann..  
KKiittaa  bbeerraaggaammaa  iinnii  kkaann  llaakkssaannaakkaannllaahh  sseessuuaaii  ddeennggaann  
kkeeppeerrccaayyaaaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ddaann  ttiiddaakk  bboolleehh  ssaalliinngg  
mmeennyyaallaahhkkaann..    
OO  kkaallaauu  oorraanngg  lluuaarr  iittuu  mmeennggaannggggaapp  aaggaammaa  eennggggeehh??  
MMeennggaannggggaapp  aaggaammaa..  mmaakkaannyyaa  oorraanngg  bbaayyaann  iinnii  ttiiddaakk  mmaauullaahh  
mmeenncceerriittaakkaann  wweettuu  tteelluu  iittuu  kkaarreennaa  iittuu  mmeemmaanngg  rraahhaassiiaa,,  ttaappii  
kkaarreennaa  bbaannyyaakknnyyaa  oorraanngg  jjaaddii  tteerrssiiaarr  llaahh  kkaallaauu  bbaayyaann  iittuu  bbeeggiittuu..  
OOrraanngg  ttuuaa  iittuu  dduulluu  ttiiddaakk  ddiibbeerriikkaann  bbaahhwwaa  wweettuu  tteelluu  iittuu  mmeettuu,,  iinnii  
iinnii,,  iittuu  tteerrmmaassuukk  bbaattiinniiyyaahh..  TTeerrmmaassuukk  wwuujjuudd  tteerrmmaassuukk  rraahhaassiiaa  
jjaaddii  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiibbuukkaa..  KKaarreennaa  oorraanngg  lluuaarr  ddaattaanngg  kkee  bbaayyaann,,  
ddiissaammppaaiikkaannllaahh  bbaahhwwaa  bbaayyaann  iinnii  bbeeggiinnii--bbeeggiinnii,,  ttaappii  tteerrnnyyaattaa  
mmaassuukk  kkee  bbaayyaann  iinnii  kkaann  kkiittaa  bbeerrii  aarrttii,,  jjaaddii  bbuukkaann  aaggaammaa..      
KKiirraa--kkiirraa  bbaaggaaiimmaannaa  ccaarraa  mmaammiikk  aaggaarr  oorraanngg  lluuaarr  iittuu  ttiiddaakk  
ssaallaahh  ppaahhaamm  mmeennggeennaaii  wweettuu  tteelluu  iittuu??  
OOrraanngg  lluuaarr  iinnii  kkaann  ttaauunnyyaa  ddaarrii  ddaappaatt  cceerriittaa  ppeennddaattaanngg--
ppeennddaattaanngg  iinnii..  KKeemmuuddiiaann  bbaannyyaakkllaahh  yyaanngg  ddaattaanngg  kkee  bbaayyaann,,  
tteerrmmaassuukk  ddii  iinnccaarr  llaahh  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii..  KKiittaa  jjeellaasskkaann  ssiihh  bbeeggiinnii--

AAllaassaann  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  
nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp]]  
KKaarraakktteerriissttiikk  
kkeeppeerrccaayyaaaann  tteerrhhaaddaapp  
ssaannkkssii  ssuupprraannaattuurraall;;    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[PPeerrbbaannddiinnggaann  ssoocciiaall  
ddeennggaann  kkeelloommppookk  
mmaayyoorriittaass]]  uunnttuukk  
mmeennccaarrii  ppeerrssaammaaaann  
ddeennggaann  oouuttggrroouupp  ddaallaamm  
rraannggkkaa  mmeenniinnggkkaattkkaann  
sseellff  eesstteeeemm 
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bbeeggiinnii  ttaappii  bbuukkaann  aaggaammaa…………………………………………  
KKaallaauu  bbaayyaann  iinnii  mmaassuukk  ppeennggaarruuhh--ppeennggaarruuhh  lluuaarr  iittuu  ttiiddaakk  bbiissaa  ddii  
bbaayyaann  iinnii..  KKaarreennaa  lleebbiihh  ttaauu  kkiittaa  ddaarriippaaddaa  yyaanngg  ddii  lluuaarr..  JJaaddii  ssuulliitt   
llaahh  kkaallaauu  mmaauu  mmaassuukk  bbaayyaann..  IIttuu  ccoonnttoohhnnyyaa,,  ttuuaann  gguurruu  mmaauullaannaa  
sseekkhh  ttiiddaakk  bbeerraannii  kkee  bbaayyaann  kkaarreennaa  bbaayyaann  lleebbiihh  ttaauu  ddaarrii  ppaaddaa  
yyaanngg  llaaiinn..  ttuuaann  gguurruu  ddaattaanngg  kkee  bbaayyaann  kkee  mmaakkaamm  hhaannyyaa  ssiikkiirr,,  
ppeerrnnaahh  mmeennggaaddaakkaann  ppeennggaajjiiaann  ddii  aannyyaarr,,  ddii  aannccaakk,,  ttaappii  kkaallaauu  ddii  
bbaayyaann  aassllii  iinnii  eennggggaakk  bbeerraannii..  BBaahhkkaann  ddii  bbaayyaann  iinnii  ddiicceerriittaakkaann  
llaahh  bbaahhwwaa  oorraanngg  bbaayyaann  iinnii  ppoollooss,,  tteerrllaalluu  LLoommbbookk,,  kkaallaauu  
bbeerruuttaanngg  mmaauu  ddiibbaayyaarr  bbeessookk  hhaarruuss  bbeessookk..  MMaakkaannyyaa  ddiillaarraanngg,,  
ttaappii  yyaa  mmuurriidd--mmuurriidd  iinnii  sseerriinngg  kkee  bbaayyaann..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  eemmppaatt  
ppuulluuhh,,  eennaammppuulluuhh,,  yyaanngg  ddaattaanngg  kkee  bbaayyaann..  MMeenngguunnjjuunnggii  mmaassjjiidd  
kkuunnoo,,  kkeemmuuddiiaann  yyaanngg  iittuu  yyaanngg  tteerraakkhhiirr  aappaa  yyaanngg  ddiisseebbuutt  mmeettttuu  
tteelluu..  YYookk  iissii  dduunniiaa  iinnii  ttaannppaa  yyaanngg  ttiiggaa  iittuu  ttiiddaakk  aakkaann  ppuunnyyaa  iissii..  
BBeerrtteelluurr,,  bbeerraannaakk  ddaann  ttuummbbuuhh..  KKiittaa  jjuuggaa  mmaannuussiiaa  iinnii  llaahhiirr  ddaarrii  
ttiiggaa,,  iibbuu  bbaappaakk  ttuuhhaann..  IInnii  yyaanngg  ddiisseebbuutt  mmeettttuu  tteelluu,,  bbuukkaann  wwaakkttuu..  
MMaakkaannyyaa  bbiinngguunngg  ssiihh  ddiiaa..  BBaahhkkaann  mmaammiikk  ssaallaahhkkaann  jjuuggaa……kkaann  
ddiiaa  ddoosseenn  ssuuddaahh  ssaarrjjaannaa……  llaahhiirrnnyyaa  ddaarrii  mmaannaa,,  ddaarrii  iibbuu  bbaappaakk  
kkeemmuuddiiaann  ttuuhhaann..  DDiiaa  ttiiddaakk  ttaauu  iittuu..  MMeesskkiippuunn  aahhllii  bbeerrppiikkiirr,,  aahhllii  
bbeerrbbiiccaarraa,,  aahhllii  sseemmuuaannyyaa,,  iittuu  ppeemmbbeerriiaann  ttuuhhaann..  IIttuu  eennggggaakk  ttaauu  
jjuuggaa,,  mmaakkaannyyaa  bbiinngguunngg  jjuuggaa..  BBeellaajjaarr  llaahh  kkiittaa,,  ttuujjuuaann  kkiittaa  kkaann  
bbeellaajjaarr..  KKaarreennaa  ttiiddaakk  tteerraattuurr  dduulluu,,  kkookk  llaannggssuunngg  cceeppeett--cceeppeett,,  
ttaabbrraakk……bbaaggaaiimmaannaa  ssiihh  iinnii,,  bbaaggaaiimmaannaa  ssiihh  iinnii,,  kkiittaa  ggaammbbaarrkkaann  
kkiittaa  jjeellaasskkaann..    
MMoohhoonn  mmaaaaff  mmaammiikk,,  bbaaggaaiimmaannaa  uussaahhaa  mmaammiikk  aaggaarr  
ffaallssaaffaahh  wweettttuu  tteelluu  iinnii  ddaappaatt  ddiitteerriimmaa  oolleehh  mmaassyyaarraakk  lluuaass??  
OO  iinnii  aaddaa  ddaarrii  JJaakkaarrttaa,,  yyaanngg  ddiikkiirriimm  oolleehh  ppaakk  bbuuppaattii  iittuu  
ttuujjuuaannnnyyaa  bbeerraappaa  bbuullaann  bbaahhkkaann  bbeerraappaa  rraahhuunn  mmeemmbbuuaatt  ssaattuu  
bbuukkuu..  NNaahh  bbuukkuu  iinnii  llaahh  kkiittaa  bbuuaattkkaann  mmuullaaii  ddaarrii  SSMMPP,,  SSMMAA,,  
ssaammppaaii  ssaarrjjaannaa  llaahh  ssuuppaayyaa  jjaannggaann  llaahh  ssaallaahh  ddiiaarrttiikkaann..  JJuuggaa  
aappaappuunn  rriittuuaall  ddii  bbaayyaann  iinnii  ccoobbaa  ddiiccaattaatt..  SSaammaa  ddeennggaann  ttuujjuuaann,,  
mmaakkssuudd  ppeellaakkssaannaaaann  iinnii  iittuu  aappaa  ddii  ccaattaatt..  BBaahhkkaann  tteerrttaarriikk  ssiihh  
oorraanngg  lluuaarr  nnaannttiinnyyaa..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  bbuuaatt  ssaattuu  bbuukkuu,,  
nnaarraassuummbbeerrnnyyaa  mmaammiikk  kkeemmuuddiiaann  ppaakk  ggeeddaarriipp..  KKiittaa  ssiiaapp  jjuuggaa  
uunnttuukk  aannaakk--aannaakk  ddiiddiikk  iinnii……  
OO  ssuuddaahh  aaddaa  mmiikk  bbuukkuunnyyaa??  
BBeelluumm……jjaaddii  ddiiaa  aakkaann  ddaattaanngg……bbuukkaann  hhaannyyaa  uunnttuukk  ddii  ssiinnii  ttaappii  
kkiittaa  bbuuaatt  bbaannyyaakk--bbaannyyaakk  uunnttuukk  ddii  jjaawwaa  uunnttuukk  iinnii,,  uunnttuukk  ddii  
mmaannaa,,  iittuu  llaahh  ttuujjuuaannnnyyaa..    
BBiiaarr  oorraanngg  lluuaarr  jjuuggaa  mmeennggeerrttii  eennggggeehh??  
BBiiaarr  oorraanngg  lluuaarr  jjuuggaa  mmeennggeerrttii……tteettaappii  kkaallaauu  iittuu  ssuuddaahh  ddiijjeellaasskkaann  
ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa  mmaallaahhaann  bbiinngguunngg  ddaann  mmeerraassaa  tteerrttaarriikk  
llaahh……..  
SSiiaappaa  yyaanngg  mmeemmbbuuaatt  bbuukkuu  nniikkee  mmaammiikk??  
IInnii  bbeelluumm  ddaattaanngg……rreennccaannaannyyaa,,  ttaappii  kkiittaa  ssiiaapp..    
DDaarrii  mmaannaa  nniikkee  mmiikk??    
DDaarrii……aappaa  iittuu,,  ddaarrii  jjaawwaa  bbaarraatt,,  mmaannaa  iittuu..  DDii  uuttuuss  ttaappii  mmeennggaappaa  
mmeellaalluuii  bbuuppaattii  tteerruuss  kkoolliinngg  ssaammaa  ccaammaatt,,  llaalluu  mmaassuukk  kkee  kkaammppuu..  
NNaammaa--nnaammaannyyaa  aaddaa  ssiihh  ddii  ssaannaa,,  ddii  bbuukkuu  ttaammuu..  JJaaddii  nnaannttii  ddaarrii  
aawwaall,,  ddaarrii  aappaa  ssaajjaa  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  iittuu  ddii  bbuukkuukkaann  ssuuppaayyaa  ttaauu..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[[SSttrraatteeggii  iiddeennttiittaass  
ssoossiiaall  ppoossiittiiff]];;    
UUssaahhaa  uunnttuukk  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  
ddeennggaann  mmeenneerrbbiittkkaann  
bbuukkuu  aaccuuaann  ppeerriihhaall  
rriittuuaall--rriittuuaall  wweettuu  tteelluu  
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IInnii  jjuuggaa  ddaarrii  ddeeppaarrtteemmeenn  aaggaammaa  bbaaggiiaann  aappaa  iittuu,,  bbuuaatt  jjuuggaa  ssaattuu  
bbuukkuu..  NNaannttii  kkaallaauu  ssuuddaahh  jjaaddii  bbuukkuunnyyaa  ddaattaanngg  kkeemmaarrii,,  aappaa  
kkeekkuurraannggaannnnyyaa  ddiittaammbbaahh--ddiittaammbbaahh..  KKeemmuuddiiaann  ppeerrnnaahh  jjuuggaa,,  aaddaa  
yyaanngg  ddaarrii  TTVVRRII  ddaattaanngg    kkee  mmaammiikk..  DDiiaa  ddaattaanngg  kkee  ddeessaa,,  
kkeemmuuddiiaann  ddaarrii  ddeessaa  ddii  bbaawwaa  kkee  ssiinnii,,  llaalluu  kkiittaa  bbaawwaa  kkee  ddaallaamm  
kkaammppuu  kkeemmuuddiiaann  mmaassjjiidd  kkuunnoo..    
KKaallaauu  bboolleehh  ttiiyyaanngg  ttaauu,,  mmaammiikk  mmeerraassaa  bbaannggggaa  eennggggeehh  
mmeennjjaaddii  kkoommuunniittaass  aaddaatt  bbaayyaann  iinnii??  
KKaarreennaa  mmeemmaanngg  tteemmuuaann,,  jjaaddii  kkiittaa  mmeerraassaa  bbaannggggaa  kkaarreennaa  
mmeemmaanngg  tteemmuuaann  ddaann  ttiiddaakk  kkiittaa  ttiinnggggaallkkaann..  BBaaggaaiimmaannaa  
ppeenneerriimmaaaann  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  dduulluu  iittuu  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..  JJaannggaann  
mmeennyyiimmppaanngg,,  kkaallaauu  kkiittaa  mmeennyyiimmppaanngg  aattaauu  ttiiddaakk  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann  kkiittaa  yyaanngg  aakkaann  mmeennddaappaattkkaann  sseessuuaattuu  yyaanngg  ttiiddaakk  kkiittaa  
iinnggiinnkkaann..  KKaallaauu  oorraanngg  lluuaarr  kkaann  hhaannyyaa  iikkuutt  ppeemmeerriinnttaahh,,  ttaappii  kkiittaa  
ddiissiinnii  llaakkssaannaakkaann  jjuuggaa  sseeccaarraa  aaddaatt  lleebbaarraann  iidduull  ffiittrrii  iinnii..  DDaann  
jjaannggaann  tteemmuuaann  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  iittuu  ttiiddaakk  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  kkaann  
kkuurraanngg  bbaagguuss..  PPuunnyyaa  bbeenncciinnggaahh,,  ppuunnyyaa  mmaassjjiidd  kkuunnoo,,  ppuunnyyaa  
sseemmuuaannyyaa,,  iittuu  aappaa  gguunnaannyyaa  kkaallaauu  kkiittaa  ttiinnggggaallkkaann..  CCoonnttoohh  
LLoommbbookk  tteennggaahh  ddaann  LLoommbbookk  ttiimmuurr  iittuu  ttiiddaakk  ddiillaakkssaannaakkaann  llaaggii  
aakkhhiirrnnyyaa  kkaann  sseemmuuaannyyaa  hhaannccuurr..    
AAppaa  yyaanngg  mmaammiikk  ddaappaattkkaann  ddaarrii  ffaallssaaffaahh  wweettttuu  tteelluu  iittuu  
uunnttuukk  pprriibbaaddii  mmaammiikk  sseennddiirrii??  
YYookk  mmaakkaannyyaa  kkaallaauu  ffaallssaaffaahh  ssiihh  ssaammaa  ssiihh  ddeennggaann  yyaanngg  llaaiinn,,  kkiittaa  
ppeerrccaayyaa  kkeeppaaddaa  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa,,  ppeerrccaayyaa  kkeeppaaddaa,,  nnaabbii,,  
ppeerrccaayyaa  kkeeppaaddaa  mmaallaaeekkaatt..  SSeemmuuaa  ssuuddaahh  tteerrttaannaamm..  NNaammaannyyaa  
kkiittaa  oorraanngg  iissllaamm..  SSaammaa  ssiihh  ddeennggaann  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn,,  hhaannyyaa  ssaajjaa  
kkeeppeerrccaayyaaaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  uummaatt  iittuu  kkaann,,  ppuunnyyaa  kkeeppeerrccaayyaaaann  
tteerrsseennddiittii..    
KKiirraa--kkiirraa  bbaaggaaiimmaannaa  ppeennggaarruuhh  kkeebbaattiinnaann  tteerrsseebbuutt  
tteerrhhaaddaapp  ddiirrii  mmaammiikk  sseennddiirrii??  
MMeemmaanngg  kkaarreennaa  ssuuddaahh  ttuurruunnaann  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa  jjaaddii  kkiittaa  ttiiddaakk  
tteerrllaalluu  ssuussaahh  mmeemmiikkiirrkkaann  sseemmuuaannyyaa..  JJaaddii  kkiittaa  tteennaanngg--tteennaanngg  
aajjaa..  TTiiddaakk  tteerrllaalluu  mmeemmiikkiirrkkaann  aappaa  yyaanngg  ttiiddaakk  aaddaa,,  aappaa  kkiittaa  ccaarrii..  
BBiiaassaa--bbiiaassaa  ssaajjaa  ttaappii  tteennaanngg  llaahh..  TTiiddaakk  tteerrllaalluu  aaddaa  yyaanngg  
ddiissuussaahhkkaann,,  eennggggaakk..  HHaannyyaa  ssaajjaa  nnaaiikk  hhaajjii  iittuu  ssaajjaa  ddii  bbaayyaann  iinnii..  
TTaappii  ttiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  ttiiddaakk  mmaammppuu  nnaaiikk  hhaajjii..  TTaappii  iittuu  ssuuddaahh  aaddaa  
bbaaggiiaannnnyyaa..  jjaaddii  jjaannggaann  sseemmuuaa,,  ssuuddaahh  aaddaa  bbaaggiiaannnnyyaa  llaahh..  KKaallaauu  
yyaanngg  mmaauu  yyaa  ssiillaahhkkaann..  KKaallaauu  sseemmuuaa  nnaaiikk  hhaajjii  ssuuddaahh  rraattuussaann  
rriibbuu..    
KKaallaauu  mmaammiikk  iinnii  bbiissaa  ddiikkaattaakkaann  mmaassuukk  kkee  ddaallaamm  
kkoommuunniittaass  aaddaatt  jjuuggaa  eennggggeehh..  HHaall--hhaall  bbaaiikk  aattaauu  ppoossiittiiff  aappaa  
yyaanngg  ddiirraassaakkaann  mmeennjjaaddii  kkoommuunniittaass  aaddaatt  nniikkee  mmaammiikk??  
KKaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  yyaa  iittuu  ssaajjaa  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  ssuussaahh,,  aappaa  yyaanngg  
kkiittaa  ppiikkiirrkkaann..  KKiittaa  mmeellaakkssaannaakkaann  sseemmuuaa  aajjaarraann--aajjaarraann  ddaarrii  yyaanngg  
mmaahhaa  kkuuaassaa,,  kkeemmuuddiiaann  ppttuunnjjuukk--ppeettuunnjjuukk  ddaarriippaaddaa  rraassuull..  PPaarraa  
mmaallaaeekkaatt,,  kkiittaa  sseemmuuaa  ssuuddaahh  ttaahhuu..  IIttuu  kkaann  hhaannyyaa  kkiittaa  sseebbuutt,,  ttaappii  
sseemmuuaannyyaa  kkaann  aaddaa..  TTeettaappii  kkaann  hhaannyyaa  kkiittaa  sseebbuutt  ssaajjaa..OOrraanngg--
oorraanngg  lluuaarr  iinniikkaann  ttiiddaakk  ttaahhuu  ssiihh  ddiiaa..  JJaaddii  ttiiddaakk  bbeellaajjaarr  kkeessaannaa,,  
hhaannyyaa  aayyaatt--aayyaatt  ssaajjaa..  IIttuu  yyaanngg  ddiippeellaajjaarrii..  AAyyaatt  iinnii,,  iinnii..  IIttuu  yyaanngg  
ddiittuulliiss,,  iittuu  yyaanngg  ddiikkoonnsseepp..  KKaallaauu  kkeebbaattiinnaann  iittuu  kkaann  iissii  ddaarrii  
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sseemmuuaa--sseemmuuaannyyaa  iinnii,,  ttaappii  ccuukkuupp  kkiittaa  sseebbuutt  ddeennggaann  hhaattii  ssaajjaa  
kkaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann..  TTaappii  iinnii  llaahh  ppeennggeettaahhuuaann  ddaarrii  yyaanngg  mmaahhaa  
kkuuaassaa,,  ttaappii  jjaannggaann  ssiihh  ddiissaammaakkaann,,  ssuuppaayyaa  sseemmuuaa  hhaarruuss  ssaammaa  
ddeennggaann  BBaayyaann,,  ssuuppaayyaa  sseemmuuaa  hhaarruuss  ssaammaa  ddeennggaann  oorraanngg  jjaauuhh,,  
ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa..  JJaaddii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  iittuu  ddiibbeerriikkaann  llaahh  hhaakk,,  
ddiibbeerriikkaannllaahh  ppeerrssaarraattaann  uunnttuukk  mmeenngguuaassaaii  iillmmuu..  KKaallaauu  ddiirraassaakkaann  
sseemmuuaa,,  ccoonnttoohhnnyyaa  kkaallaauu  kkiittaa  rraassaakkaann  kkaayyaa,,  sseemmuuaa  ssiihh  kkaayyaa..  
KKaarreennaa  iittuu  aaddaallaahh  bbaaggiiaann  kkiittaa  yyaanngg  tteellaahh  ddiitteennttuukkaann  oolleehh  yyaanngg  
mmaahhaa  kkuuaassaa……  
KKaallaauu  hhaall--hhaall  nneeggaattiivvee  mmaammaaiikk,,  aaddaa  yyaanngg  mmaammiikk  rraassaakkaann  
sseebbaaggaaii  kkoommuunniittaass  aaddaatt  nniikkee  mmaammiikk??  
HHeemm,,  jjaarraanngg..  KKaallaauu  nneeggaattiivvee  iittuu  kkiittaa  bbeerruussaahhaa  ssaabbaarr,,  ttiiddaakk  
ppeerrnnaahh  mmeennyyaallaahhkkaann  oorraanngg..  TTiiddaakk  ppeerrnnaahh  mmaarraahh..  AAppaa  ppuunn  iittuu  
kkiittaa  hhaarruuss  ssaannttuunn,,  aarriipp..  KKaallaauu  kkiittaa  ssuuddaahh  ssaabbaarr,,  jjuussttrruu  oorraanngg  
aakkaann  mmeemmbbaannttuu  kkiittaa,,  kkiittaa  jjuuggaa  mmeemmbbaannttuunnyyaa..  BBeerraarrttii  kkiittaa  ttiiddaakk  
tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  bbeerrppiikkiirr  llaahh,,  ssiibbuukk  ddeennggaann  aappaa  yyaanngg  bbaagguuss  yyaanngg  
aakkaann  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  yyaanngg  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  mmeennjjeennggkkeellkkaann,,  yyaanngg  
tteerrllaalluu  ttiiddaakk  bbaagguuss..  KKaallaauu  kkiittaa  ssaammaa--ssaammaa  ssaalliinngg  ttoolloonngg  
mmeennoolloonngg  eennggggaakk  aaddaa  ssiihh  yyaanngg  kkiittaa  rriibbuuttkkaann..    MMaakkaannyyaa  ttiiddaakk  
ppeerrnnaahh  aaddaa  kkaattaa--kkaattaa  yyaanngg  kkaassaarr  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii,,  ttiiddaakk  bboolleehh..  
KKaattaa--kkaattaa  yyaanngg  bbaagguuss--bbaagguuss  iittuu  llaahh  kkiittaa  ppaakkaaii..  KKaarreennaa  kkiittaa  
ppuunnyyaa  kkeeppeerrccaayyaaaann  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  oorraanngg--oorraanngg  lluuaarr  iinnii  sseeddiikkiitt--
sseeddiikkiitt  kkaann  aaddaa  ssaajjaa  yyaanngg  tteerrjjaaddii..  KKaarreennaa  iittuu  llaahh  hhaakknnyyaa..  KKaallaauu  
ddii  bbaayyaann  iinnii  kkaarreennaa  iittuullaahh  yyaanngg  ddiitteerriimmaa  ddaarrii  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa,,  
ddiibbeerriikkaann  kkeessaabbaarraann,,  aarriipp,,  ssaannttuunn,,  bbiijjaakkssaannaa..  KKaallaauu  oorraanngg  ttuuaa  
dduulluu  jjuuggaa  ttiiddaakk  bbaannyyaakk  ddiicceerriittaakkaann  kkaarreennaa  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  
kkeessuussaahhaann,,  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  mmeemmbbiiccaarraakkaann  oorraanngg..  
KKeeppeerrccaayyaaaann  bbeerrbbeeddaa  eennggggeehh??  
KKeeppeerrccaayyaaaann  bbeerrbbeeddaa,,  mmaassiinngg--mmaassiinngg..  YYookk  kkiittaa  hhaannyyaa  
mmeennddeennggaarr  ppeessaann--ppeessaann,,  aappaa  yyaanngg  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann……..ttiiddaakk  
cceeppaatt--cceeppaatt  kkeelluuaarr,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  dduuaa  hhaarrii  ttiiggaa  hhaarrii  bbaarruu  
kkeelluuaarr..  IIttuullaahh  yyaanngg  ppiinnttaarr..  BBaannyyaakk  ppeessaann,,  bbaannyyaakk  cceerriittaa,,  bbaannyyaakk  
yyaanngg  ddiiddeennggaarr..  NNaahh  ddaarrii  ssaannaallaahh  kkiittaa  ttiiddaakk  bboolleehh,,  kkiittaa  ppaalliinngg  
aahhllii,,  kkiittaa  ppaalliinngg  ppiinnttaarr,,  kkiittaa  ppaalliinngg  tteerrkkeennaall,,  ddaann  ttiiddaakk  ppeerrlluu  llaahh  
kkiittaa  bbeerrppiikkiirr  iittuu..  mmaassiinngg--mmaassiinngg  kkiittaa  iittuu  ddiibbeerriikkaann  llaahh  hhaakk  oolleehh  
yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa……  
KKaallaauu  mmeennuurruutt  mmaammiikk  kkiirraa--kkiirraa  nnaappii  yyaanngg  mmeemmbbeeddaakkaann  
wweettttuu  tteelluu  ddeennggaann  yyaanngg  llaaiinn  nniikkee  mmaammiikk??  
SSeebbeennaarrnnyyaa  wweettuu  tteelluu  iittuu  ttiiddaakk  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann..  IIttuu  sseebbeennaarrnnyyaa  
hhaannyyaa  ffaallssaaffaahh  hhiidduupp..  EEnnddaakk  aaddaa  ssiihh  ppeerrbbeeddaaaann  iittuu  hhaannyyaa  
ffaallssaaffaahh  hhiidduupp  ddaann  ttaaaatt,,  ppaattuuhh,,  kkeeppaaddaa  ssaanngg  ppeenncciippttaa..  TTiiddaakk  
tteerrlleeppaass,,  kkaarreennaa  ttuuhhaann  tteellaahh  mmeemmbbeerriikkaann  lliimmaa  mmaaccaamm  iittuu  yyaanngg  
kkiittaa  ppiikkiirrkkaann  sseekkaallii..  NNaahh  kkaallaauu  iittuu  ssuuddaahh  kkiittaa  kkuuaassaaii,,  kkiittaakk  ttiiddaakk  
aakkaann  ppeerrnnaahh  mmeennyyaallaahhkkaann  oorraanngg..  YYaa  kkaallaauu  iittuu  ddiikkeerraajjaakkaann  oolleehh  
ddiiaa,,  kkiittaa  bbiiaarrkkaann,,  kkiittaa  lliihhaatt  ssaajjaa..  KKaallaauu  kkiittaa  jjuuggaa  ssaammaa,,  bbiiaarr  kkiittaa  
kkeerrjjaakkaann  iinnii,,  yyaa  kkiittaa  bbiiaarrkkaann..  OOrraanngg--oorraanngg  iinnii  kkaann……yyookk  bbaahhkkaann  
ttiiddaakk  ppeerrccaayyaa  aappaa  yyaanngg  kkiittaa  cceerriittaakkaann..  NNaammaannyyaa  ttiiddaakk  ttaahhuu  aappaa--
aappaa..  kkiittaa  iittuu  mmaannuussiiaa  bbaahhaarruu,,  ttaannppaa  oorraanngg  ttuuaa  ddaahhuulluu  yyaanngg  
mmeemmbbeerriittaahhuukkaann  kkiittaa  iinnii,,  iinnii,,  iinnii,,  kkaann  kkiittaa  ttiiddaakk  ttaahhuu  jjuuggaa..  
MMaakkaannyyaa  kkiittaa  mmeenngghhoorrmmaattii..  AAppaallaaggii  iibbuu,,  iibbuu  ssuuddaahh  ttuuhhaann  kkiittaa..  
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bbaahhkkaann  kkeemmaannaappuunn  kkiittaa  ppeerrggii,,  kkaakkii  iibbuu  iittuu  ddiicciiuumm..  BBaahhkkaann  kkiittaa  
ccuuccii,,  kkaakkiinnyyaa  kkiittaa  ccuuccii..  KKaarreennaa  lleewwaatt  iibbuu  llaahh  kkiittaa  aaddaa  oolleehh  yyaanngg  
mmaahhaa  kkuuaassaa..  BBaannyyaakk  yyaanngg  mmeennyyaallaahhkkaann,,  kkaarreennaa  iibbuu  iinnii  kkaaddaanngg--
kkaaddaanngg  ddiiaannggggaapp  ttuukkaanngg,,  bbuurruuhh..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  bbaahhaayyaa  iittuu  
kkeejjaaddiiaannnnyyaa..  NNaahh  ttiiddaakk  bboolleehh..  KKaarreennaa  iibbuullaahh  kkiittaa  ddii  dduunniiaa,,  
ttaannppaa  iibbuu  kkaann  kkiittaa  ttiiddaakk  llaahhiirr,,  ttiiddaakk  hhiidduupp..  DDaann  iittuu  kkaann  ttiiddaakk  
mmaauu  oorraanngg--oorraanngg  bbeellaajjaarr  kkaann..  HHaannyyaa  iittuu  ffaallssaaffaahh  hhiidduupp  kkiittaa……..  
IIttuu  iibbuu  eennggggeehh……kkaallaauu  bbaappaakk  bbaaggaaiimmaannaa??  
kkaallaauu  bbaappaakk  jjuuggaa  ssiihh,,  ttaappii  kkaann  ssiiaappaa  yyaanngg  lleebbiihh  
mmeemmppeerrjjuuaannggkkaann  kkiittaa,,  kkaann  iibbuu..  KKeettiikkaa  kkiittaa  llaahhiirr  yyaanngg  ppaalliinngg  
kkeessaakkiittaann  kkaann  iibbuu..  MMeellaahhiirrkkaann,,  tteerruuss  kkeemmuuddiiaann  mmeemmbbeerriikkaann  
sseemmuuaannyyaa  kkaann  iibbuu..  BBuunngg  kkaarrnnoo  iittuu,,  kkeemmaannaa--mmaannaa  hhaarruuss  
mmeennccuuccii  kkaakkii  iibbuu,,  kkeemmuuddiiaann  kkeemmuummuurr  iittuu  yyaa..  KKeemmuuddiiaann  kkaaiinn,,  
ddiibbaawwaa  ddii  ddaallaamm  ttaassnnyyaa,,  mmaakkaannyyaa  eennddaakk  kkeennaa  aappaa--aappaa..  
wwaallaauuppuunn  ddiitteemmbbaakk  kkaallaauu  ssuuddaahh  iinnggaatt  iibbuu  ddaann  yyaanngg  mmaahhaa  
kkuuaassaa,,  eennddaakk  kkeennaappaa--kkeennaappaa..  IIttuu  kkaallaauu  bbuunngg  kkaarrnnoo..  SSaammaa  
ddeennggaann  kkiittaa  bbaayyaann  jjuuggaa,,  aalliirraann  kkeeppeerrccaayyaaaann…………..jjaaddii  aappaa  ppuunn  
ppeerrbbuuaattaann  kkiittaa,,  aappaa  ppuunn  ppeekkeerrjjaaaann  kkiittaa  hhaarruuss  iinnggaatt..  JJaaddii  sseeccaarraa  
ppoollooss--ppoollooss  oorraanngg  bbaayyaann  bbiiaassaa--bbiiaassaa  ssaajjaa  sseeppeerrttii  yyaanngg  mmaammiikk  
jjeellaasskkaann..  TTiiddaakk  mmaauu  ppaalliinngg  bbaagguuss,,  oorraanngg  sseebbuutt  jjuuggaa  yyaanngg  ppaalliinngg  
ttiiddaakk  bbaagguuss,,  yyookk  aappaa  ssaallaahhnnyyaa  kkiittaa  ddeennggaarr  ssaajjaa..  KKiittaa  ssaallaahhkkaann  
jjuuggaa  kkaann  bbuukkaann  uunnttuukk  ddiissaallaahhkkaann  kkaarreennaa  iittuu  bbiissaannyyaa..  TTiiddaakk  mmaauu  
tteerrllaalluu  mmeennddeennggaarr  llaahh,,  kkaallaauu  oorraanngg  yyaanngg  ttiiddaakk  ttaahhuu  iittuu..  ttiiddaakk  
aaddaa  ssiillaanngg  ppeennddaappaatt  KKaarreennaa  hhaannyyaa  iittuu  ttaahhuunnyyaa..  SSaammppaaii  ssiittuu  
ppiikkiirraann  kkiittaakkaallaauu  ssuuddaahh  mmeennddaallaammaaii  ffaallssaaffaahh  hhiidduupp..  AAppaa  ppuunn  
kkeejjaaddiiaann,,  yyaahh  nnaammaannyyaa  kkeessaanngggguuppaann..  TTaappii  kkaallaauu  oorraanngg  ttuuaa  dduulluu  
aahhllii--aahhllii..  KKaappaannppuunn  kkeejjaaddiiaannnnyyaa  ddiiaa  ssuuddaahh  ttaahhuu..  TTaappii  kkiittaa  iittuu  
ttiiddaakk  bbeellaajjaarr  kkeessaannaa..  BBeelluumm  bbiissaa  llaahh..  KKaappaannppuunn  ddiiaa  aakkaann  mmaatt ii  
ddiiaa  ttaahhuu..  IIttuu  llaahh  kkaallaauu  iillmmuu  kkeebbaattiinnaann..  TTaappii  iittuu  jjaarraanngg  
ddiicceerriittaakkaann,,  jjaarraanngg  ddiikkeettaahhuuii  sseeppeerrttii  ppeemmbbeerriiaann  iinnii,,  ppeemmbbeerriiaann  
iinnii..  IIttuu  jjuuggaa  jjaarraanngg  kkiittaa  ddeennggaarr..    
MMoohhoonn  mmaaaaff  mmaammiikk,,  kkaallaauu  mmaammiikk  sseennddiirrii  ssuuddaahh  mmaammppuu  
sseeppeerrttii  iittuu??  
BBeelluumm  bbiissaa  ssiihh……kkaallaauu  kkiittaa  mmaauu  mmeennddaallaammii  iittuu  kkiittaa  sseerriinngg  
mmeenneemmuuii  kkeessuussaahhaann--kkeessuussaahhaann..  KKaallaauu  kkiittaa  aammaann--aammaann  ssaajjaa  
eennddaakk  bbiissaa  ssiihh..  KKaallaauu  oorraanngg  ttuuaa  dduulluu  kkaann  mmaaccaamm--mmaaccaamm  yyaanngg  
ddiillaalluuii,,  mmaaccaa--mmaaccaamm  yyaanngg  ddiiddeennggaarr..  KKaallaauu  kkiittaa  sseekkaarraanngg  aammaann--
aammaann  ssaajjaa  ttiiddaakk  bbiissaa  kkiittaa  mmeemmppeellaajjaarrii  iittuu..  kkaallaauu  bbiissaa  kkiittaa  
ppeeccaahhkkaann..  IIttuu  dduulluu  rraaddeenn  kkeerrttaappaattii  nnaammaannyyaa,,  ccaammaatt  bbaayyaann,,  
mmeennddaallaammii  iittuu..  bbaaggaaiimmaannaa  ttuujjuuaann  ddaann  aannuunnyyaa  bbeelluumm..  MMaakkaannyyaa  
jjaaddii  ggiillaa--ggiillaaaann  llaahh..  NNaahh  iinnii  llaahh  aannuunnyyaa..  MMaakkaannyyaa  kkiittaa  hhaarruuss  
ssaabbaarr..  JJaannggaann  cceeppaatt  ggiittuu……oohh  ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  
mmeennaannddiinnggii……..kkaarreennaa  iittuu  tteerrmmaauukk  uujjuudd  AAllllaahh..  KKaallaauu  ddiiaa,,  oohh  iinnii  
aakkaann  ddiibbaanngguunn,,  ddii  ssuuddaahh  ttaahhuu,,  ppaassttii  ddiibbaanngguumm..  TTeerruuss  rraaddeenn  
ssiiggeettii,,  ccaammaatt  yyaanngg  dduulluu,,  ddiiaa  aakkaann  mmeenniinnggggaall  ddiiaa  ssuuddaahh  ttaahhuu..  
KKaarreennaa  iillmmuunnyyaa  ssuuddaahh  ttiinnggggii..  TTaappii  mmeennggaappaa  kkookk  llaammaa--llaammaa  
bbiissaa  ggooyyaanngg  ppeemmiikkiirraann  iinnii..  MMaakkaannyyaa  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  kkaann  ttiiddaakk  
uussaahh  llaahh  kkiittaa  bbeellaajjaarr  ssaammppaaii  kkeessaannaa..  KKaallaauu  oorraanngg  ttuuaa  dduulluu  ddaann  
ppaarraa  wwaallii--wwaallii  iinnii  kkaann  ttiiddaakk  mmeenniinnggggaall  ddiiaa,,  hhaannyyaa  hhiillaanngg  bbeeggiittuu  
ssaajjaa..  KKaallaauu  kkiittaa  jjuuggaa  mmeemmppeellaajjaarrii  aappaa  yyaanngg  ddiippeellaajjaarrii  ppaarraa  wwaallii  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



497 
 

  
44228855  

  
  
  
  

44229900  
  
  
  
  

44229955  
  
  
  
  

44330000  
  
  
  
  

44330055  
  
  
  
  

44331100  
  
  
  
  

44331155  
  
  
  
  

44332200  
  
  
  
  

44332255  
  
  
  
  

44333300  
  
  
  

iittuu  jjuuggaa,,  kkaann  kkiittaa  iittuu  ttiiddaakk  mmeenniinnggggaall  jjuuggaa,,  mmeerraatt  bbeeggiittuu  ssaajjaa..  IInnii  
kkaann  mmaakkaamm--mmaakkaamm  iinnii  bbuukkaann  ddiittaannaamm,,  eennggggaakk..  HHaannyyaa  ddii  ssiinnii  
llaahh  mmeerraattnnyyaa  kkeemmuuddiiaann  ddiittaannddaaii……  
BBeerraarrttii  ddii  mmaakkaamm--mmaakkaamm  nniikkee  eennddaakk  aaddaa  jjaassaaddnnyyaa  
eennggggeehh??  
EEnnddaakk  aaddaa,,  hhaannyyaa  ssaajjaa  sseebbuutt  nnaammaa  ppaassttii  ddii  ssaannaa..    IInnii  ssuuddaahh  
ccoonnttoohhnnyyaa  ddii  ddaallaamm  mmaassjjiidd  ddiimmuukkaa  mmiimmbbaarr  iittuu  aaddaa  sseebbuuaahh  bbaattuu..  
DDii  ssaannaa  dduulluu,,  lleebbee  aannttaassaallaamm  iittuu,,  wwaakkttuu  ppeemmbbaaccaaaann  kkhhoottbbaahh  
jjuummaatt  kkeennaappaa  kkookk  sseelleessaaii  iittuu  kkookk  ttiiddaakk  tteerrlliihhaatt..  MMaakkaannyyaa  ddii  
ssaannaallaahh  ddiittaannddaaii..  TTaappii  ppaaddaa  ssaaaatt--ssaaaatt  kkiittaa  aaddaakkaann  uuppaaccaarraa  ddii  
ssaannaallaahh  ddiiaa..  KKiittaa  sseebbuutt  nnaammaannyyaa..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  kkiittaa  hhaarruuss  
ppeerrbbaaiikkii,,  kkiittaa  hhaarruuss  llaannggggeenngg..  KKiittaa  llaarraanngg  kkeeccuuaallii  ppaaddaa  wwaakkttuu--
wwaakkttuu  tteerrtteennttuu  bbaarruullaahh  bboolleehh  mmaassuukk..  MMaassaannyyaa  sseekkaarraanngg  ttiiddaakk  
mmaauu  bbeellaajjaarr  iinnii,,  jjaarraanngg..  NNaammaannyyaa  aakkhhiirr  zzaammaann,,  kkiittaa  aakkaann  
mmeenneemmuuii  mmaassllaahh--mmaassaallaahh..  TTaappii  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii,,  tteettaapp  ssiihh  
ggeenneerraassii  ggeenneerraassii  mmuuddaa  iittuu  mmeemmppeerrttaahhaakkaann  sseejjaarraahh,,  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  bbuuddaayyaa  llooccaall  iinnii..  KKaallaauu  kkee  bbaayyaann  jjaarraanngg  llaahh  
mmooddeell--mmooddeell  aannuu  iinnii,,  mmuunnggkkiinn  ddiijjaaggaallaahh  oolleehh  ppaarraa  wwaallii  ssuuppaayyaa  
ttiiddaakk  mmaassuukk  mmooddeell--mmooddeell  yyaanngg  ttiiddaakk  ppaass  llaahh  ddeennggaann  bbaayyaann  iinnii..  
KKaallaauu  eennggggaakk  ppaarraa  wwaallii--wwaallii  iinnii  llaammaaaa  ssiihh  ssuuddaahh  bbaayyaann  iinnii  
ssdduuaahh  hhiiaallaanngg..  OOrrddee  bbaarruu  ssaajjaa  ee……ggaawwaatt..  MMaaccaamm--mmaaccaamm  iinnii,,  
kkaallaauu  eennggggaakk  iikkuutt  ppeemmeerriinnttaahh  bbeerraarrttii  eennggggaakk  ppuunnyyaa  ppeemmeerriinnttaahh..  
IInnii  kkaann  ssuuaarraa--ssuuaarraa  iittuu  ddaattaanngg  ttaappii  kkaann  kkiittaa  ttiiddaakk  mmaauu  ddeennggaarr..    
TTiiddaakk  ppuunnyyaa  ppeemmeerriinnttaahh  bbaaggaaiimmaannaa  mmaakkssuuddnnyyaa  mmaammiikk??  
KKaallaauu  ttiiddaakk  iikkuutt  ppeemmeerriinnttaahh  uunnttuukk  mmeerruussaakk  bbaanngguunnaann--bbaanngguuaann  
iinnii,,  aappaa  jjaaddiinnyyaa  bbaayyaann  iinnii..  MMaakkssuuddnnyyaa  kkaammppuu,,  kkeemmuuddiiaann  bbaallee  
bbeelleeqq  iinnii  kkaann  mmaauu  ddii  rruussaakk..  MMaakkssuuddnnyyaa  ssuuppaayyaa  kkiittaa  ttiiddaakk  llaaggii  
mmeellaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  aaddaatt..  IIttuu  jjuuggaa  aaddaa  ppeerraattuurraann  
pprreessiiddeenn,,  aaggaammaa  ddii  mmuukkaa  tteerruuss  AABBRRII..  PPaakk  kkaarrssaamm  nnaammaannyyaa  
kkeemmuuddiiaann  ppaakk  sseennuu  ssiiaappaa  iittuu,,  kkeennaappaa  ggeeddeenngg  llaauuqq  iittuu  ddii  bbaakkaarr..  
KKeemmuuddiiaann  bbaattuu--bbaattuu  ppeerrttaannddaa  ddii  ddaallaamm  iittuu  ddiibbuuaanngg--ddiibbuuaanngg..  
TTaappii  bbeeggiittuu  ddiibbuuaanngg  aaddaa  llaaggii..    
KKaallaauu  sseekkaarraanngg  mmaammiikk  aaddaa  kkeebbiijjaakkaann--kkeebbiijjaakkaann  
ppeemmeerriinnttaahh  yyaanngg  kkiirraa--kkiirraa  mmeerruuggiikkaann  bbaaggii  oorraanngg  bbaayyaann,,  
bbaaggii  kkoommuunniittaass  aaddaatt  bbaayyaann??  
EEnnddaakk  ttaahhuu  ppeemmeerriinnttaahh  iittuu,,  eennddaakk  kkiittaa  llaappoorrkkaann..  TTaappii  kkaarreennaa  iinnii  
yyaanngg  ddiirruussaakk  bbaarraanngg--bbaarraanngg  ssiittuuss  kkookk  kkeennaappaa  kkiittaa  yyaanngg  kkeennaa  
mmuussiibbaahh..  PPaakk  sseennuu  iinnii  kkaattaannyyaa  ddiiaa  sseeddaanngg  dduudduukk--dduudduukk  ddii  
ttaabbrraakk  oottoo..  MMaattii..  PPaaddaahhaall  ddiiaa  ssuuddaahh  lleettnnaann  ssuuddaahh..  PPaakk  kkaarrssaamm  
jjuuggaa,,  kkaattaannyyaa  iissttrriinnyyaa  iittuu  jjaaddii  ppeellaaccuurr--ppeellaaccuurr  iittuu..  kkaarreennaa  iittuu  kkiittaa  
ttiiddaakk  bboolleehh  mmeerruussaakk  bbaarraanngg--bbaarraanngg  bbeerrsseejjaarraahh,,  bbaaggaaiimmaannaappuunn  
bbeennttuukknnyyaa  kkiittaa  hhaarruuss  aagguunnggkkaann..  KKiittaa  hhaarruuss  ppeelliihhaarraa  bbaaiikk--bbaaiikk..  
OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  llaahh  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  sseellaalluu  mmeennaajjggaa  kkeeaarriiffaann  
llooccaall..  TTaappii  kkaallaauu  bbuukkaann  AABBRRII  eennddaakk  bbeerraannii,,  nnaaiikk  ssaajjaa  eennddaakk  
bbeerraannii,,  mmaassuukk  ssaajjaa  eennddaakk  bbeerraannii..  IIttuu  ccoonnttoohhnnyyaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  
uuttuussaann  mmeenntteerrii  ddaallaamm  nneeggeerrii  kkee  bbaayyaann..  TTuujjuuaannnnyyaa  uunnttuukk  
mmeemmeeccaahhkkaann  LLoommbbookk  uuttaarraa  iinnii  mmeennjjaaddii  kkaabbuuppaatteenn..  TTiiddaakk  
ddiibbeerriikkaann..  KKaattaannyyaa  nnaannttii  kkiittaa  bboomm  ddaarrii  aattaass..  KKookk  ttiiddaakk  llaammaa  
LLoommbbookk  uuttaarraa  nnii  rreessmmii  jjaaddii  kkaabbuuppaatteenn..  TTeerruuss  kkee  mmaassjjiidd  iittuu  
kkeelliilliinngg--kkeelliilliinngg,,  ttaappii  mmaassuukk,,  eennggggaakk  bbeerraannii  ddiiaa  mmaassuukk..  KKiittaa  
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bbeerriikkaann  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  kkaallaauu  mmaauu  mmaassuukk  mmaassjjiidd  ssiillaahhkkaann..  TTaakkuutt  
ddiiaa……..  
OO  iittuu  ppaaddaa  mmaassaa  oorrddee  bbaarruu  eennggggeehh  ppeerraattuurraann  iittuu??  
KKaallaauu  mmaassaa  oorrddee  bbaarruu  iittuu  ttiiddaakk  tteerrppiikkiirrkkaann  llaahh  aaddaatt  iinnii..  
TTeerrmmaarrggiinnaallkkaann  llaahh..    
AAppaallaaggii  yyaanngg  ggaawwaatt  kkeettiikkaa  iittuu  mmiikk??  
YYookk  sseemmuuaa  mmeessjjiidd--mmeessjjiidd  kkuunnoo  iittuu  ddiirruussaakk..  KKeemmuuddiiaann  uuppaaccaarraa--
uuppaaccaarraa  sseeccaarraa  aaddaatt  ddii  llaarraanngg,,  tteerruuss  kkeesseenniiaann--kkeesseenniiaann  jjuuggaa  
ttiiddaakk  ddiippeerrbboolleehhkkaann..  SSeebbaabb  hhaarruuss  kkaassiiddaahh  ssaajjaa  yyaanngg  ddii  ppaakkaaii..  
IIttuu  llaahh  ppaaddaa  zzaammaann  oorrddee  bbaarruu..  TTaappii  yyaanngg  mmeemmbbaawwaa  mmiissii--mmiissii  
iinnii  kkaann  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  kkee  bbaayyaann..  TTaappii  kkaallaauu  
ddaarrii  aattaass  ttiiddaakk  mmuunnggkkiinnllaahh,,  tteettaappii  aaddaa  iittuu  ppeerraattuurraann  pprreessiiddeenn  
llaahh..  MMaammiikk  sseerriinngg  jjuuggaa  kkaattaakkaannaa  tteerrkkeennaallnnyyaa  IInnddoonneessiiaa  iittuu  
lleewwaatt  bbuuddaayyaa  ddaaeerraahh,,  bbaarruu  llaahh  oorraanngg--oorraanngg  lluuaarr  nneeggeerrii  mmaauu  kkee  
IInnddoonneessiiaa..  AAppaa  yyaanngg  ddiippiikkiirrkkaann  oorraanngg  lluuaarr  nneeggeerrii,,  bbaanngguunnaannnnyyaa  
lleebbiihh  bbaagguuss  ddaarrii  kkiittaa..  KKaallaauu  kkiittaa  yyaaaa  nnoommeerr  dduuaall  aahh  bbaanngguunnaann--
bbaanngguunnaannnnyyaa..  TTaappii  yyaa  iittuu  mmeerreekkaa  ddaattaanngg  iittuu  uunnttuukk  mmeennggeennaall  
bbuuddaayyaa  bbaannggssaa  llaahh,,  kkeebbuuddaayyaaaann  nnaassiioonnaall……..  
AAppaa  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  uunnttuukk  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  wwaakkttuu  
oorrddee  bbaarruu  iittuu  mmaammiikk??  
BBaaggaaiimmaannaappuunn  ddeessaakkaann  aattaauu  tteekkaannaann  iinnii  ttiiddaakk  ssaammppaaii  kkee  kkiittaa,,  
hhaannyyaa  ddii  lluuaarr--lluuaarr  BBaayyaann  ssaajjaa..  TTiiddaakk  ppeerrnnaahh  mmaassuukk  bbaayyaann  
llaannggssuunngg..  TTiiddaakk  bboolleehh  llaakkaassaannaakkaann  iinnii……eennddaakk..  HHaannyyaa  ddii  lluuaarr--
lluuaarr  ssaajjaa  ttaappii  tteettaapp  kkiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann..  KKaallaauu  aaddaa  oorraanngg  yyaanngg  
mmaassuukk  kkiittaa  tteemmuuii  ssiihh,,  bbiiccaarraa  bbaagguuss--bbaagguuss..  BBaaggaaiimmaannaa  
kkeeiinnggiinnaannnnyyaa,,  kkaarreennaa  iinnii  tteemmuuaann  kkiittaa  sseejjaakk  mmaannuussiiaa  iittuu  aaddaa..  
JJaaddii  kkiittaa  iittuu  ssuuddaahh  ppuunnyyaa  ppeemmbbaaggiiaann  uunnttuukk  kkiittaa  hhiidduupp..  YYaanngg  
bbaagguuss,,  yyaanngg  bbeerrkkaahh  yyaanngg  uummuurr  ppaannjjaanngg..  TTiiddaakk  aaddaa  ssiihh  yyaanngg  
mmiinnttaa  jjeelleekk--jjeelleekk  kkee  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa,,  ppaassttii  yyaanngg  bbaagguuss..  IIttuu  
ppeennuunnaassaann  ((ppeerrmmiinnttaaaann))  kkiittaa  kkeeppaaddaa  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  JJaaddii  
ttiiddaakk  hhaannyyaa  cceerriittaa--cceerriittaa  ddii  lluuaarr  ssaajjaa,,  mmaassuukk  bbaayyaann  ssaajjaa  eennddaakk..  
OO  dduulluu  hhaarruuss  kkaassiiddaahh  mmuussiikknnyyaa  eennggggeehh??  
IIyyaa……kkaallaauu  pprreesseeaann  ddii  mmuulluudd  ttiiddaakk  ddiibbeerriikkaann  jjuuggaa..  IIttuu  mmaammiikk  
llaannggssuunngg  kkee  LLoommbbookk  bbaarraatt,,  bbeerrssaammaa  ddeennggaann  ddooccttoorr  cciippttoohhaaddii  
pprraannoowwoo  ddaarrii  eerrllaannggggaa..  MMaammiikk  kkee  ssaannaa,,  ttaappii  kkookk  eennggggaa  aaddaa  aappaa..  
kkeemmuuddiiaann  mmaammiikk  ppuullaanngg  llaaggii  kkee  bbaayyaann,,  aaddaakkaann  pprreesseeaann,,  kkookk  
ddiittuurruunnkkaann  ppoolliissii..  MMaammiikk  nnaaiikk  ssuurruuhh  mmuullaaii  pprreesseeaann,,  kkookk  ppoolliissii  
iinnii  kkee  bbaarroonngg  bbiirraakk,,  mmaassjjiidd  kkuunnoo  iittuu,,  ddii  ssaannaa  pprreesseeaann  jjuuggaa..  
MMaammiikk  ssuurruuhh  nnaaiikk  llaaggii  kkaann  bbiiaarr  kkiittaa  bbeerrhhaaddaappaann  ddeennggaann  ppaakk  ppooll  
iittuu,,  kkaarreennaa  kkiittaa  llaannggssuunngg  ddaarrii  aattaassaannnnyyaa  ddaann  bbaawwaa  ssuurraatt..  MMaalluu,,  
eennggggaa  mmaauu  jjuummppaa  ddeennggaann  mmaammiikk,,  kkookk  kkee  ttiimmuurr  ddiiaa  mmeellaarraanngg..  
KKaann  kkiittaa  bbeerrssuukkuurr  jjuuggaa,,  ddeennggaann  aaddaannyyaa  pprreesseeaann  kkiittaa  bbeerraarrttii  
mmeemmeerriiaahhkkaann..  JJaaddii  ttiiddaakk  aappaa--aappaa  llaahh,,  kkaann  aaddaa  mmaannffaaaattnnyyaa,,  
kkaarreennaa  iittuu  tteemmuuaann  jjuuggaa..  CCoonnttoohhnnyyaa  ggoonngg,,  aallaatt--aallaatt  iinnii  kkaann  ssuuddaahh  
rriibbuuaann  ttaahhuunn..  KKookk  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn  iittuu  eennggggaakk  ttaahhuu  aappaa--aappaa,,  
ppeettuuggaa--ppeettuuggaass  iinnii  jjuuggaa  kkookk  ttiiddaakk  ttaahhuu  aappaa--aappaa..  iittuu  mmeemmaanngg  
kkhhuussuuss  ppaaddaa  wwaakkttuu  mmaauulliiddaann  kkeelluuaarr..  KKiittaa  ssiimmppaannmm  ddii  rruummaahh  
aaddaatt..  LLaammaa……sseejjaakk  kkiittaa  tteerriimmaa  ddaarrii  mmaauulliiddaann  aaddaatt  iittuu  ssuuddaahh  kkiittaa  
tteerriimmaa  ggoonngg  iinnii…………………………………………………………………………………………..  
KKaallaauu  bboolleehh  ttiiyyaanngg  ttaahhuu  kkaassiiddaahh  iinnii  kkaann  tteerrmmaassuukk  bbuuddaayyaa  
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iissllaamm  sseeccaarraa  uummuumm  eennggggeehh..  BBaaggaaiimmaannaa  ssiikkaapp  mmaammiikk  
tteerrhhaaddaapp  bbuuddaayyaa  iissllaamm  sseeccaarraa  uummuumm??  
IIttuu  kkaarreennaa  kkiittaa  ppuunnyyaa  bbuuddaayyaa,,  ttiiddaakk  uussaahhllaahh  kkiittaa  kkaammppaannyyeekkaann..  
IIttuu  kkaann  ttiiddaakk  ppeerrlluu..  KKaarreennaa  kkiittaa  oorraanngg  iissllaamm..  TTiiddaakk  ppeerrlluu  ssiihh  
kkaarreennaa  iinnii,,  iinnii,,  ttiiddaakk  uussaahh..  YYaa  kkaallaauu  kkaassiiddaahh  bbaagguuss,,  jjaannggaannllaahh  
bbiillaanngg  kkaassiiddaahh  llaaiinn  ttiiddaakk  bbaagguuss..  KKiittaa  ssiiaarrkkaann,,  kkiittaa  bbiillaanngg  
kkaassiiddaahh  kkiittaa  ppaalliinngg  bbaagguuss,,  kkiittaa  ssiiaarrkkaann..  IIttuu  ssiihh  kkeebbaannyyaakkaann..    
KKookk  kkaassiiddaahh  iinnii  lleebbiihh  bbaagguuss  kkaassiiddaahh  iinnii..  MMeesskkiippuunn  mmaassiihh  aassllii  
kkaann  ttaappii  jjaannggaann  kkeekk  ddiirreennddaahhkkaann,,  nnaammaannyyaa  kkiittaa  oorraanngg  ssaattuu..  IIttuu  
llaahh  ppiikkiirraannnnyyaa  kkaallaauu  oorraanngg  bbaayyaann    iinnii..  FFaallssaaffaahh  wweettuu  tteelluu  iittuu  
ttiiddaakk  uussaahh  ssaalliinngg  ssaallaahhkkaann..  BBaaggaaiimmaannaa  ppuunn  yyaa,,  kkaarreennaa  ccaarraa  
mmeennggaajjaarrkkaannnnyyaa  bbeerrbbeeddaa  ddaann  kkaallaauu  ppaarraa  ppeennyyaannyyiinnyyaa  ccaannttiikk--
ccaannttiikk  iittuu  yyaanngg  ppaalliinngg  bbaagguuss,,  kkaattaannyyaa  iittuu  yyaanngg  ppaalliinngg  kkuurraanngg  
bbaagguuss..  JJaannggaann..  BBeerraarrttii  kkaallaauu  iittuu  ccaarraannyyaa,,  ssaalliinngg  aannuu  ssiihh  kkiittaa  
oorraanngg  iissllaamm…………  
TTaappii  ddiitteerriimmaa  eennggggeehh  bbuuddaayyaa--bbuuddaayyaa  sseeppeerrttii  iittuu  ddii  ssiinnii  
eennggggeehh??  
ee……bbaahhkkaann  ppeennoonnttoonnnnyyaa  bbaannyyaakk,,  bbaahhkkaann  bbaannyyaakk  aannaakk--aannaakk  
mmuurriidd  iinnii  yyaanngg  bbiissaa..  KKaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  sseemmuuaa,,  aappaallaaggii  ddii  
bbaayyaann  ttiimmuurr..  KKaarreennaa  mmeemmaanngg  ssuuddaahh  mmaassaannyyaa  llaahh  mmeemmaanngg  
aannaakk--aannaakk  kkiittaa  iinnii  bbeellaajjaarr,,  ssuuppaayyaa  lleebbiihh  bbaagguuss  llaaggii..  TTaappii  jjnnggaann  
ssiihh  ssllaahhkkaann  oorraanngg,,  aannggggaapp  llaahh  sseemmuuaa  ppaalliinngg  bbaagguuss,,  jjaannggaann  iinnii  
ppaalliinngg  bbaagguuss,,  iinnii  ppaalliinngg  bbaagguuss..  JJaannggaann  ssiihh  kkiittaa  sseebbuutt,,  ssaalliinngg  
sseebbuutt..  NNaahh  ffaallssaaffaahh  hhiidduupp  oorraanngg  bbaayyaann  iittuu..  KKiittaa  sseellaalluu  
bbeerrppeeggaanngg  tteegguuhh  ppaaddaa  ffaallssaaffaahh  hhiidduupp  iittuu..  MMaakkaannyyaa  mmaannaa  ppeerrnnaahh  
kkiittaa  ddeennggaarr  bbaayyaann  ppeerrnnaahh  rreebbuutt..  KKaallaauu  bbaayyaann  aassllii  iittuu,,  kkaallaauu  
yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn  iinnii  kkaann  ddii  lluuaarr  bbaayyaann..  BBaayyaann  aagguunngg  bbaannddaassaarraa  
nnaammaannyyaa……  
NNaappii,,  bbaayyaann  aagguunngg  bbaannddaassaarraa??  
BBaayyaann  aagguunngg  bbaannddaassaarraa,,  iittuu  nnaammaannyyaa  yyaanngg  aassllii..  TTaappii  jjaannggaann  
kkeekk  ddiicceerriittaakkaann  kkee  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn..  kkaallaauu  JJaawwaa  kkaann  mmaassjjiidd  aagguunngg,,  
kkaallaauu  kkiittaa  nnaammaannyyaa  bbaayyaann  aagguunngg  bbaannddaassaarraa,,  mmaassjjiiddnnyyaa  mmaassjjiidd  
kkuunnoo..  IIttuullaahh  mmiirriipp--mmiirriipp  nnaammaa  rraajjaa  bbaayyaann  iittuu..  ddaarrii  rraajjaa  bbaayyaann  
kkiittaa  jjaaddii  oorraanngg  ssaattuu  aakkhhiirrnnyyaa…………………………………………..  
LLeewwaatt  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  iinnii  kkiittaa  sseellaalluu  iinnggaatt  llaahh,,  mmeennyyeemmbbaahh  
ppaaddaa  ttuuhhaann  yyaanngg  mmeemmbbeerriikkaann  kkiittaa  kkeehhiidduuppaann  mmeemmbbeerriikkaann  kkiittaa  
sseemmuuaannyyaa..  TTeerrmmaassuukk  kkeemmuurrhhaann……..  
OO  kkiittaa  mmeennggaaddaakkaann  uuppaaccaarraa  iinnii  uunnttuukk  mmeennyyeemmbbaahh  yyaanngg  
mmaahhaa  kkuuaassaa  eennggggeehh??  
YYookk  kkee  ssaannaa  ssaajjaa  ssiihh  llaarriinnyyaa..  BBuukkaann  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa--
uuppaaccaarraa  iinnii  hhaannyyaa  uunnttuukk  kkiittaa..  KKaarreennaa  kkiittaa  iittuu  kkaann  ddiibbeerriikkaann  
ttuuggaass,,  aarrttii  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  oolleehh  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  iittuu  kkiittaa  mmaauu  
llaakkssaannaakkaann..  oorraanngg  ttuuaa,,  iittuu  yyaanngg  ddiiaajjaarrkkaann  oolleehh  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa,,  
aaddaa  yyaanngg  llaannggssuunngg  sseemmbbaahhyyaanngg,,  aaddaa  yyaanngg  lleewwaatt  ccaarraa  iinnii..  MMaannaa--
mmaannaa  ssaajjaa,,  ttaappii  ttuujjuuaannnnyyaa  tteettaapp  kkeessaannaa  ssaajjaa..    TTuujjuuaann  kkiittaa  
sseemmbbaahhyyaanngg  iinnii  jjuuggaa  kkaann  kkiittaa  mmeemmoohhoonn  kkeesseellaammaattaann..  
MMeemmoohhoonn  kkeesseehhaattaann,,  kkiittaa  mmoohhoonn  aappaa  nnaammaannyyaa  ddiibbeerriikkaann  
rreezzeekkii..  KKeekkaayyaaaann  oolleehh  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  DDiibbeerriikkaann  uummuurr  
ppaannjjaanngg..  IIttuu  ttuujjuuaannnnyyaa  uuppaaccaarraa  iittuu,,  ttiiaapp--ttiiaapp  ttaahhuunn..  TTiiddaakk  aaddaa  
llaaiinnnnyyaa..  JJuuggaa  mmeellaakkssaannaakkaann  sshhaallaatt  yyaanngg  lliimmaa  wwaakkttuu  iittuu,,  iittuu  ssiihh  
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jjuuggaa  ttuujjuuaannnnyyaa,,  eennggggaa  aaddaa  ssiihh  yyaanngg  llaaiinn..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  llaahh  
sseellaalluu  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  bbeerraaddaa  ddii  ssiissii  kkiittaa..  ddaann  jjuuggaa  kkiittaa  dduudduukk  
mmeennggaappaa  kkiittaa  hhaarruuss  iinnggaatt  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa,,  ttuujjuuaannnnyyaa  iittuu  kkiittaa  
sseemmbbaahhyyaanngg,,  kkiittaa  mmeennyyeemmbbaahh..  AArrttii  aattaauu  ppeennggeerrttiiaannnnyyaa..  IInnii  llaahh  
yyaanngg  kkiittaa  iinnggaatt  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa,,  bbeerraarrttii  kkiittaa  sseemmbbaahhyyaanngg..    
BBeerraarrttii  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  iinnii  aattaauu  kkiittaa  dduudduukk--dduudduukk  ssaammbbiill  
bbeerrppiikkiirr  iittuu  ssaammaa  ddeennggaann  sseemmbbaahhyyaanngg  lliimmaa  wwaakkttuu  eennggggeehh??  
KKiittaa  kkaann  ssuuddaahh  ddiibbeerriikkaann  bbaaggiiaann..  KKaallaauu  nnuurrccaahhaayyaa  aaddaallaahh  iinnii,,  
kkaallaauu  nnuurrssaaddaa  aaddaallaahh  ccaarraa  iinnii..  MMaakkaannyyaa  aaddaa  ppeellaakkssaannaaaann  dduunniiaa,,  
iittuu  ccaahhaayyaa..  AAddaa  ppeellaakkssaannaaaann  aaddaatt,,  iittuu  ssaaddaa..  AAkkhheerraatt,,  ttaappii  bbuukkaann  
kkeekk  aakkhheerraatt  iittuu  ccaahhaayyaa,,  bbuukkaann..  AAddaa  dduunniiaa  aaddaa  aakkhheerraatt,,  aaddaa  
mmaallaamm  aaddaa  ssiiaanngg..  JJaaddii  bbeerrppaassaannggaann  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa..  ccoonnttoohh  kkiittaa  
ddii  bbaayyaann,,  mmeennggaappaa  kkookk  ppeenngghhuulluu  iittuu  ddii  ssiinnii,,  mmaannggkkuu  iittuu  ddii  ssiinnii..  
KKeettiibbnnyyaa  ddii  ssiinnii,,  lleebbeennyyaa  ddii  ssiinnii,,  iinnii  ttiiddaakk  bboolleehh  tteerrppiissaahh..  AAppaa  
ppuunn  yyaanngg  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  iinnii,,  uuppaaccaarraa,,  rriittuuaall,,  hhaarruuss  ddiibbeerriikkaann  
ddooaa  oolleehh  ppeenngghhuulluu..  KKaallaauu  kkiittaa  ttiiddaakk  iissllaamm  ttiiddaakk  ppeerrlluu  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann  iittuu..  JJaaddii  ppeenngghhuulluu  iittuu  kkeettiikkaa  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa  
rriittuuaall  ddii  ssaannaa  ddiiaa  bbeerrddooaa..  DDooaa  uuppaaccaarraa  iinnii,,  iinnii  ddooaannyyaa,,  uuppaaccaarraa  
iinnii,,  iinnii  ddooaannyyaa..  LLaaiinn--llaaiinn  ddooaannyyaa,,  kkhhuussuuss,,  ttiiddaakk  bboolleehh  ttiiaapp--ttiiaapp  
ttaahhuunn  ddii  bbaaccaa..  SSaammaa  ddeennggaarr  bbuubbuurr  ppeettaaqq,,  bbuubbuurr  aabbaanngg  llaaiinn  
ddooaannyyaa..  NNaammaannyyaa  tteerraakkhhiirr,,  yyaanngg  kkrraammaatt--kkrraammaatt  ddooaannyyaa..  
MMaaccaamm--mmaaccaamm  ddooaannyyaa  kkaallaauu  dduuaa  bbuubbuurr  iinnii..  MMaakkaannyyaa  aassaall  uussuull  
kkiittaa  llaahh  ddaarrii  llaahhiirr,,  mmeennggaaddaakkaann  mmuulluudd..  DDeennggaarr  ssaajjaa  wwaakkttuu  kkiiaayyii  
bbeerrddooaa,,  kkrraammaatt  ddooaannyyaa  mmuulluudd  iittuu..  
KKaappaann  pprraajjaaaann  mmuulluudd  iinnii  mmaammiikk??  
KKaallaauu  pprraajjaaaann  mmuulluudd  iinnii  ppaaddaa  hhaarrii  HH  nnyyaa..  KKaallaauu  ppeenngghhuulluu  iinnii,,  
kkaallaauu  ssaattuu  ttaahhuunn  ttaahhuu  ddiiaa  kkaappaann  wwaakkttuunnyyaa..  KKaarreennaa  iittuu  hhaakk  ddaann  
kkeewwaajjiibbaann  ttookkoohh  aaggaammaa..  nnaahh  iinnii  llaahh  yyaanngg  ppaalliinngg  ssuulliitt  ddiippeellaajjaarrii,,  
ttaahhuunn  88,,  bbuullaann  1122,,  ddiinnaa  ttuujjuuhh..  DDii  ssiinnii  llaahh  kkiittaa  ttaahhuu  bbuullaannnnyyaa,,  
kkiittaa  ttaahhuu  hhaarriinnyyaa,,  bbuubbuurr  ppeettaaqq  bbuubbuurr  aabbaanngg,,  mmuulluudd,,  iidduull  ffiittrrii,,  
iidduull  aaddhhaa..  TTaahhuunn  iinnii  bbuullaann  iinnii  iittuu  ssuuddaahh  aaddaa  ccaattaattaannnnyyaa  iittuu..  aaddaa  
ccaattaattaannnnyyaa  dduulluu  yyaanngg  ddiiaattuurr  oolleehh  rraaddeenn  ssiinnggaaddrriiyyaa,,  ttaappii  ddiibbaawwaa  
oolleehh  ppaakk……yyaanngg  ddaarrii  uunniivveerrssiittaass  aaiirrllaannggggaa..  JJaaddii  ddii  ssaannaa  ttiinnggggaall  
kkiittaa  lliihhaatt--lliihhaatt  ssaajjaa..  TTaappii  ssuuddaahh  ddii  aammbbiill  kkaarreennaa  aaddaa  wwaarrttaawwaann  
ddaarrii  jjaawwaa,,  kkaallaauu  ttiiddaakk  ssuuddaahh  ssiihh  ddiiaattuurr  oolleehh  ppaakk  kkuussnnoo  yyaanngg  ddaarrii  
uunniivveerrssiittaass  aaiirrllaannggggaa  iittuu……....  
KKaallaauu  mmaammiikk  bbiissaa  eennggggeehh,,  nnggiittuunngg--nnggiittuunngg  iittuu??  
KKaallaauu  ppeenngghhuulluu  bbiissaa..  KKaallaauu  ddii  bbuukkuu  iittuu  sseebbeennaarrnnyyaa  ssuuddaahh  
lleennggkkaapp  sseemmuuaannyyaa  iinnii..  IIttuu  yyaanngg  ddiibbaawwaa  oolleehh  ppaakk  kkuussnnuu  kkee  
JJaakkaarrttaa……..  
KKaallaauu  mmaammiikk  ssuuddaahh  bbiissaa  nnggiittuunngg  iittuu??  
IIttuu  hhaarruuss  aaggaammaa,,  ttaappii  yyaa  bbeerrssaammaa--ssaammaa  llaahh..  IIttuu  dduulluu  ddii  mmaammiikk  
ddiissiimmppaann..  DDaattaannggllaahh  wwaarrttaawwaann  iittuu,,  ddiiaaddaakkaann  jjuuggaa  ppeemmbbaaccaaaann  
jjaattiisswwaarraa..  KKeemmuuddiiaann  bbuukkuu  iittuu  ddiibbuukkaa,,  llaalluu  ddiippoottookkooppiillaahh..  TTaappii  
mmeennggaappaa  kkookk  ttiiddaakk  ddiissiiaarrkkaann..  PPaaddaahhaall  kkaann  iittuu  ttaannggggaallnnyyaa  tteeppaatt..  
TTaannggggaall  iinnii  kkiittaa  ssuuddaahh  ttaahhuu..  AAppaallaaggii  ttaannggggaall  lleebbaarraann  aaggaammaa..  
ttiiddaakk  uussaahh  ssiihh  kkiittaa  kkuummppuullkkaann  oorraanngg--oorraanngg  bbeessaarr  iinnii,,  kkaarreennaa  
kkiittaa  ssuuddaahh  ttaahhuu  oorraanngg--oorraanngg  bbaayyaann  iinnii..  IIttuu  ssuuddaahh  aaddaa  
ccaattaattaannnnyyaa..  YYaanngg  ddeellaappaann  ttaahhuunn  iittuu  ssuuddaahh  aaddaa,,  mmuulluudd,,  bbuubbuurr  
ppeettaaqq  bbuubbuurr  aabbaanngg……  
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NNaappii  ssaakk  ddeellaappaann  ttaahhuunn  nniikkee  mmiikk??  
TTaahhuunn  aalliipp,,  ddaall,,  bbee,,  ssee,,  iittuu  ttaahhuunn……nnaannttii  ssiihh  ppeenngghhuulluu  yyaanngg  ttaahhuu..  
TTaahhuunn  aalliipp  wwaakkttuu  kkiittaa  mmeemmppeerrbbaaiikkii  mmaakkaamm  ddaann  mmaassjjiidd..  
PPeenngghhuulluu  sseerriinngg  ccaarrii  mmaammiikk..  HHaarruuss  kkee  mmaammiikk  dduulluu  kkaallaauu  aaddaa  
yyaanngg  ccaarrii,,  aaddaa  yyaanngg  bbuuttuuhh..  KKeemmaannaappuunn  ddiiaa  aakkaann  ppeerrggii  hhaarruuss  kkee  
mmaammiikk..  IIttuu  ssiihh  ssaallaahhnnyyaa  kkeennaappaa  kkookk  ddiibbeerriikkaann  wwaarrttaawwaann  iittuu  
mmeemmbbaawwaannyyaa..  IIttuu  kkaann  mmaauu  ddiippoottookkooppii  dduulluu  kkaattaannyyaa,,  ttaappii  
kkeennaappaa  kkookk  ddiibbaawwaa..  HHaarruuss  mmuullaaii  llaaggii  kkiittaa  ssuussuunn,,  mmuullaaii  llaaggii  kkiittaa  
kkuummppuullkkaann  oorraanngg--oorraanngg  ppeennttiinngg  uunnttuukk  mmeennyyuussuunn..    
OO  bbeelluumm  ddiikkeemmbbaalliikkaann  ssaammppaaii  sseekkaarraanngg  mmaammiikk??  
BBeelluumm  jjuuggaa……ssuuddaahh  mmeenniinnggggaall  ssiihh  ddiiaa……  
SSiiaappaa  mmiikk??  
DDoosseenn  ddaarrii  uunniivveerrssiittaass  eerrllaannggggaa  iittuu..  yyookk  kkaallaauu  ssuuddaahh  ddiiaammbbiill  
sseebbeennaarrnnyyaa,,  ddiiaajjaarrkkaannllaahh  kkeeppaaddaa  aannaakk--aannaakk  ddiiddiikk  iittuu..  iinnii  kkaallaauu  
aaddaatt  bbaayyaann  bbeeggiinnii  hhiittuunnggaannnnyyaa..  HHaarriinnyyaa  iinnii,,  bbuullaannnnyyaa  iinnii..  TTaappii  
mmuunnggkkiinn  uunnttuukk  bbeelliiaauu  aajjaa..  EEnnggggaakk  uussaahh  ssiihh  kkiittaa  kkuummppuullkkaann,,  
kkaappaann  ttaannggggaall  ssaattuu,,  kkaappaann  ttaannggggaall  ssaattuu,,  kkaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  
ssuuddaahh  ttaahhuu  ppeerrhhiittuunnggaannnnyyaa  iittuu..  ttaappii  yyaanngg  lleebbiihh  ttaahhuu  ssooaall  iittuu  
aaggaammaa  ssaajjaa..  KKaarreennaa  bbiiddaannggnnyyaa..  JJaaddii  ppeenngghhuulluu,,  lleebbee,,  kkeettiibb,,  
mmuuddiimm  iittuu  hhaarruuss  bbeellaajjaarr  iittuu  mmaattaanngg--mmaattaanngg..    
KKaallaauu  ttuuggaass--ttuuggaass  kkhhuussuuss  nniikkee  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ppeenngghhuulluu,,  
lleebbee,,  kkeettiibb,,  mmuuddiimm  iinnii  nnaappii  mmaammiikk??  
YYookk  kkaallaauu  ddii  mmaassjjiidd  iittuu  aaddaa  yyaanngg  jjaaddii  iimmaamm  aaddaa  yyaanngg  jjaaddii  
ppeelleennggkkaapp  iittuu……  
KKaallaauu  lleebbee  nniikkee  nnaappii  ttuuggaass  kkhhuussuuss??  
GGiilliirraann  ddeennggaann  ppeenngghhuulluu……yyaa  aaddaa  yyaanngg  bbaaccaa  kkhhoottbbaahh……  
KKaallaauu  kkeettiibb  kkhhuussuuss  bbaaccaa  kkhhoottbbaahh  eennggggeehh……  
PPeenngghhuulluu  yyaanngg  bbaaccaa  kkhhoottbbaahh..  KKeemmuuddiiaann  mmuuddiimm..  KKaarreennaa  iittuu  llaahh  
ttaahhuunnyyaa  oorraanngg  ttuuaa  dduulluu,,  kkeemmuuddiiaann  kkaarreennaa  iittuu  ssuuddaahh  
ddiibbeerriikkaannllaahh  ppeettuunnjjuukk..  UUttaarraa  iinnii  kkeettiibb,,  tteennggggaarraa  ppeenngghhuulluu,,  bbaarraatt  
mmuuddiimm,,  tteerruuss  lleebbee..  JJaaddii  ttiiyyaanngg--ttiiyyaanngg  mmaassjjiidd  iinnii  kkaann  mmaassiinngg--
mmaassiinngg  eemmppaatt..  JJaaddii  tteettaapp  kkiittaa  gguunnaakkaann,,  kkaallaauu  bbeerrhheennttii  kkiittaa  ccaarrii  
kkeettuurruunnaannnnyyaa..  kkiittaa  gguunnddeemmkkaann  kkeettuurruunnaannnnyyaa  ttiiddaakk  bboolleehh  ttiiddaakk..  
YYaanngg  ddaarrii  ppaarraa  wwaallii  iinnii  jjuuggaa  eennggggaakk  mmuunnggkkiinn  ssiihh  ttaahhuu,,  ttaannppaa  
aaddaa  ppeettuunnjjuukk  ddaarrii  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  uunnttuukk  ddiillaakkssaannaakkaann  ddii  
bbaayyaann..  KKaallaauu  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn  kkaann  eennggggaakk  aaddaa..  PPeenngghhuulluu,,  lleebbee,,  
kkeettiibb,,  mmuuddiimm  iinnii  kkaann  ppiimmppiinnaann  aaggaammaa..  iittuu  ddiippiilliihh  ddaarrii  hhaassiill  
gguunnddeemm,,  kkeemmuuddiiaann  ddiibbeerriikkaannllaahh  kkaagguunnggaann,,  kkaaiinn  bbeeddaa,,  bbaajjuunnyyaa  
jjuuggaa  yyaanngg  llaammaa,,  ssaappuuqqnnyyaa  jjuuggaa,,  yyaanngg  kkeelliilliinnggnnyyaa  iittuu..  KKaallaauu  
ppeenngghhuulluu  99,,  lleebbee  77,,  kkeettiibb  55  aaggaammaa,,  mmuuddiimm  33  aaddaatt..  BBeerraarrttii  kkiittaa  
sseemmuuaa  lleennggkkaapp..  JJaaddii  jjaannggaann  mmeenncceerrccaa  bbaayyaann,,  kkaarreennaa  bbaayyaann  llaahh  
yyaanngg  lleebbiihh  ttaahhuu  ddaarrii  yyaanngg  llaaiinn..  iinnii  llaahh  lleebbee  77  kkeelliilliinnggnnyyaa,,  kkeettiibb  
55..  KKaallaauu  ppeenngghhuulluu  99,,  iittuu  kkaa  nnaaddaa  ddii  ttuubbuuhh  kkiittaa..  bbeerraarrttii  kkiittaa  iinnii  
aannggkkaa  99..  KKaallaauu  lleebbee  iittuu  mmeennuunnjjuukkkkaann  kkaallaauu  hhaarriinnyyaa  ttuujjuuhh,,  kkaallaauu  
kkeettiibb  lliimmaa,,  aaddaatt  aaddaa  ttiiggaa..  IIttuu  llaahh  ffaallssaaffaahh  hhiidduupp..    
OO  iittuu  mmaakkssuuddnnyyaa  eennggggeehh??  
YYaa  iittuu  llaahh  mmaakkssuuddnnyyaa..  JJaaddii  aaggaammaa  iinnii  aaddaallaahh  ppaadduu  dduunniiaa  iinnii,,  
yyaanngg  mmeemmeeggaanngg  ttiiyyaanngg--ttiiyyaanngg  iinnii  ssuuppaayyaa  tteeggaakk  bbeerrddiirrii..  AAkkaann  
tteettaappii  hhaannyyaa  ddii  bbaayyaann  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  ppeettuunnjjuukk..  PPaadduu  dduunniiaa  iittuu  
kkaann  aaddaa  eemmppaatt,,  jjaaddii  ppeenngghhuulluu  lleebbee,,  kkeettiibb,,  mmuuddiimm  iinnii  llaahh  yyaanngg  
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ppeeggaanngg..  TTiiyyaanngg  mmaassjjiidd  jjuuggaa  kkaann  aaddaa  eemmppaatt,,  iittuu  ddiippeeggaanngg  oolleehh  
mmaassiinngg--mmaassiinngg  iinnii……..  
PPaadduu  dduunniiaa  iissttiillaahhnnyyaa  mmiikk??  
PPaadduu  dduunniiaa..  TTiiyyaannggnnyyaa,,  aaggaammaannyyaa  iinnii  kkaann  ttiiyyaannggnnyyaa  kkaayyaakk  
rruummaahh  iittuu  kkaann  ppuunnyyaa  ttiiyyaanngg..  PPeenngghhuulluu,,  lleebbee,,  kkeettiibb,,  mmuuddiimm..  JJaaddii  
tteellaahh  ddiibbeerriikkaann  ppeettuunnnnjjuukk  llaahh  kkiittaa  bbaayyaann  iinnii..  KKaallaauu  aaddaatt  ssaajjaa  ssiihh  
ccuukkuupp  ddeennggaann  kkiiyyaaii  ssaannttrrii  ssaajjaa,,  ttaappii  iittuu  kkaann  ssuuddaahh  ddiitteettaappkkaann  
kkaarreennaa  mmeemmaanngg  ssuuddaahh  ddiibbeerriikkaann  ppeettuunnjjuukk  sseehhiinnggggaa  ttiiddaakk  bbeerraannii  
kkiittaa  ttiinnggggaallkkaann,,  tteettaapp  kkiittaa  ppeerrttaahhaannkkaann..    
TTiiyyaanngg  mmaassjjiidd  jjuuggaa  aaddaa  eemmppaatt  eennggggeehh??  
EEmmppaatt,,  mmaakkaannyyaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  iinnii  ddiippeeggaanngg..  SSeebbeellaahh  ttiimmuurr  
ppeenngghhuulluu  yyaanngg  ppeeggaanngg,,  yyaanngg  ddii  ssaannaa  lleebbee,,  kkeemmuuddiiaann  ddiihhiiaassii  
ddeennggaann  kkaaiinn  aaddaatt..  IIttuu  bbeerrssaammaa--ssaammaa  ddeennggaann  bbaannggaassaawwaann  bbaayyaann  
ttiimmuurr  iittuu,,  kkaallaauu  ppeenngghhuulluunnyyaa  bbeerrssaammaa--ssaammaa  ddeennggaann  rraannggggaa  
lloollooaann..  KKaallaauu  lleebbeennyyaa  bbeerrssaammaa  ddeennggaann  ttooaaqq  ttuurruunn  kkaarraannggbbaajjoo..  
KKaallaauu  kkeettiibbnnyyaa  bbeerrssaammaa  ddeennggaann  nnyyaakkaa  mmaannttrrii  bbaayyaann..  KKeemmuuddiiaann  
mmuuddiimmnnyyaa  bbeerrssaammaa  ddeennggaann  nnyyaakkaa  mmaannttrrii  bbaayyaann  bbaarraatt..  IIttuu  yyaanngg  
mmeenngghhiiaassii  ttiiyyaanngg  mmaassjjiidd  ddeennggaann  kkaaiinn  ppuuttiihh..  JJaaddii  kkaaiinn  ppuuttiihh  iittuu  
mmeellaammbbaannggkkaann  kkeessuucciiaann,,  ttiiddaakk  bboolleehh  ssiihh  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn  hhaarruuss  
ppuuttiihh..    
KKeessuucciiaann  aappaannyyaa  mmaakkssuuddnnyyaa  nniikkee  mmiikk??  
LLaammbbaanngg……kkeessuucciiaann..  PPuuttiihh  iinnii  kkaann  bbeerrssiihh..  MMaakkaannyyaa  hhaarruuss  
ppeennuuhh  ttiiyyaanngg  mmaassjjiidd  iittuu  ddeennggaann  kkaaiinn  ppuuttiihh,,  kkeemmuuddiiaann  ddii  lluuaarr  iittuu  
ddiippaassaanngg  uummbbuull--uummbbuull  yyaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  lliimmaa  mmaaccaamm  wwaarrnnaa..  
MMeerraahh,,  ppuuttiihh,,  kkuunniinngg,,  bbiirruu,,  hhiittaamm..  IIttuu  ddiiddiirriikkaann  oolleehh  ttooaaqq  ttuurruunn  
kkaarraannggbbaajjoo  yyaanngg  ppuunnyyaa  hhaakk  uunnttuukk  mmeennddiirriikkaann  ttiiaapp--ttiiaapp  ppaadduu  
iinnii..  NNaahh  sseetteellaahh  kkaaiinn  ddaann  uummbbuull--uummbbuull  iinnii  ddiippaassaanngg  bbaarruullaahh  
pprreesseeaann  iinnii  bboolleehh  ddiiaaddaakkaann  ddii  mmuukkaa  mmaassjjiidd  kkuunnoo..  YYaanngg  ppeerrttaammaa  
ppllaawwaannggaann  ddaann  kkaarraannggbbaajjoo  dduulluu..  SSeetteellaahh  iinnii  ssiiaappaa  ssaajjaa  yyaanngg  
mmaauu  pprreesseeaann  ssiillaahhkkaann  ssaajjaa..  JJaaddii  kkaann  ttuujjuuaannnnyyaa  hhaannyyaa  
mmeemmeerriiaahhkkaann  ssaajjaa,,  bbaayyaann  ttiimmuurr  llaawwaann  bbaayyaann  bbaarraatt,,  kkaaddaanngg--
kkaaddaanngg  aaddaa  oorraanngg  lluuaarr  llaaggii..  DDaarrii  aannyyaarr  iikkuutt  pprreesseeaann..  TTaappii  
jjaannggaann  ssiihh  pprreesseeaann  yyaanngg  tteerrllaalluu  aannuu  iittuu  nnaammaannyyaa  kkiittaa  
mmeemmeerriiaahhkkaann,,  kkeennaa  ssaattuu  aattaauu  dduuaa  bbeerrhheennttii..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  
eennggggaakk  kkeennaa  bbeerrhheennttii,,  ssaammppaaii  bbaattaass  kkeemmaammppuuaann..  NNaahh  kkaallaauu  
ssuuddaahh  bbeerrhheennttii  bbaarruullaahh  kkaammbbiinngg  yyaanngg  ddaarrii  aannuu  iittuu,,  bbaayyaann  ttiimmuurr  
kkiittaa  aammbbiill  kkeemmuuddiiaann  ppoottoonngg  ddiissaannaa..  KKaammbbiinnggnnyyaa  hhaarruuss  kkaakkii  
ttiiggaa..  KKiittaa  iikkaatt  llaahh  ttiiggaa,,  yyaanngg  ssaattuu  iittuu  bbiiaarrkkaann  ssaajjaa..  IInnii  iittuu  
kkiissaahhnnyyaa  nnaabbii  IIbbrraahhiimm..  TTaappii  hhaarruuss  ppaaddaa  wwaakkttuu  mmuulluudd  sseenneenn,,  
ttiiddaakk  bboolleehh  kkaallaauu  ttiiddaakk  mmuulluudd  sseenneenn..  BBeerraarrttii  ddeellaappaann  ttaahhuu  sseekkaallii  
hhaarrii  sseenneenn..  SSuuppaayyaa  jjaannggaann  kkeelliihhaattaann  kkaann,,  ddiiiikkaatt  kkaakkiinnyyaa  ttiiggaa  
ddaann  ssaattuunnyyaa  uunnttuukk  mmeennuuttuupp  mmaattaa  ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  kkeelliihhaattaann..  
AAnnaakknnyyaa  iittuu..  IIttuu  jjuuggaa  hhaarruuss  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  jjuuggaa  sseeccaarraa  hhuukkuumm  
aaddaatt..  IIttuu  kkaammbbiinngg  bbiiaassaa,,  ttaappii  ddeellaappaann  ttaahhuunn  sseekkaallii..  KKaallaauu  mmuulluudd  
yyaanngg  bbiiaassaa  kkaann  hhaannyyaa  bbiiaassaa--bbiiaassaa  ssaajjaa..  TTaappii  iittuu  jjuuggaa  kkaann  tteemmuuaann  
kkiittaa  jjuuggaa..  MMaassaakk  kkeekk  kkiittaa  mmaauu  ttiinnggggaallkkaann..  KKaallaauu  mmuulluudd  sseeccaarraa  
aannuu  iinnii,,  sseemmuuaa  ssiihh  hhaaddiirr  ddii  mmaassjjiidd..  KKaallaauu  aaddaatt  iittuu  kkaann  ppuunnyyaa  
bbaaggiiaann  kkhhuussuuss..  iittuu  yyaanngg  lliimmaa  mmaaccaamm  uummbbuull--uummbbuull  iittuu,,  mmeerraahh  
mmeellaammbbaannggkkaann  ddaarraahh..  PPuuttiihh  mmeellaammbbaannggkkaann  ddaarraahh  ppuuttiihh..  
KKuunniinngg  mmeellaammbbaannggkkaann  ttuummbbuuhh--ttuummbbuuhhaann..  BBiirruu  mmeellaammbbaannggkkaann  
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llaannggiitt..  HHiittaamm  mmeellaammbbaannggkkaann  bbeessii  bbaajjaa..  PPaaddaa  uummbbuull--uummbbuull  iittuu..  
kkaallaauu  pprraajjaa  mmuulluudd  iittuu  mmeellaammbbaannggkkaann  hhaawwaa  ddaann  aaddaamm..  AAddaa  
yyaanngg  llaakkii--llaakkii  aaddaa  yyaanngg  ppeerreemmppuuaann..  iittuu  ddiihhiiaass  ddeennggaann  ppaakkaaiiaann  
yyaanngg  bbaagguuss--bbaagguuss,,  kkeemmuuddiiaann  ddiippaayyuunnggii  ddeennggaann  ppaayyiinngg  aagguunngg..  
TTaappii  jjaarraanngg  jjuuggaa  kkeeccuuaallii  ddii  bbaayyaann  ddiillaakkssaannaakkaann  mmooddeell  iittuu..  ddaann  
iittuu  ppuunn  ttaannppaa  ppeettuunnjjuukk  ddaarrii  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  mmaannaa  bbiissaa  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann  mmooddeell  iittuu..  kkaarreennaa  iittuu  llaahh  kkiittaa  ttiiddaakk  tteerrlleeppaass  ddaarrii  
yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  KKiittaa  aaddaatt  llaakkssaannaakkaann  sseeccaarraa  iinnii,,  aaggaammaa  jjuuggaa  
llaakkssaannaakkaann  sseeccaarraa  iinnii..    
OO  mmuulluudd  sseeccaarraa  uummuumm  jjuuggaa  ddiillaakkssaannaakkaann  eennggggeehh??  
ee……bbaahhkkaann  ppaalliinngg  rraammee,,  bbaahhkkaann  aannaakk--aannaakk  mmuuddaa  ttiiaapp--ttiiaapp  
gguubbuugg  bbaawwaa  ssaattuu  dduullaanngg  ((ssaattuu  nnaammppaann  bbeerrssiissii  mmaakkaannaann))..  
mmaallaahhaann  sseeccaarraa  aaddaatt  hhaannyyaa  bbeebbeerraappaa  oorraanngg  ssaajjaa,,  yyaanngg  ppeennttiinngg  
aannuu  ssaajjaa  mmeerriiaahhkkaann  ssaajjaa..  DDuulluu  wwaakkttuu  mmaassiihh  rraaddeenn  ssiinnggaaddrriiyyaa  iittuu  
bbeerrppaassaannggaann,,  mmeennuurruutt  aaddaatt  ddaann  mmeennuurruutt  aaggaammaa..  ddaann  kkiittaa  iittuu  
hhaarruuss  ttaannggggaall  ttiiggaa  jjuuggaa,,  kkaarreennaa  ttaannggggaall  ttiiggaa  jjuuggaa  ddiisseebbuutt  ttaannggggaall  
ssaattuu  mmeennuurruutt  ssaarreeaattnnyyaa..  IIttuu  kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  iinnii..  DDii  ssaannaa  kkiittaa  
kkuummppuull,,  dduulluu  aaddaa  ddaarrii  yyaanngg  aaggaammaa  llaahh  iikkuutt  aaddaatt..  MMeennuurruutt  aaddaatt  
iittuu  ttaannggggaall  1122  rraabbiiuull  aawwaall,,  eennggggaakk  bboolleehh  eennggggaakk..  TTaannggggaall  
ppuurrnnaammaa  llaahh  llaahhiirr  nnaabbii..  JJaannggaann  kkeekk  sseebbeelluumm  ppuurrnnaammaa,,  sseessuuddaahh  
ppuurrnnaammaa..  EEnnggggaakk..  HHaarruuss  ttaannggggaall  1122  rraabbiiuull  aawwaall..  TTaappii  yyaa  
nnaammaannyyaa  sseekkaarraanngg  kkaann  mmaauunnyyaa  ttaannggggaall  iinnii,,  ssaammaappaaii  sseetteellaahh  
bbeebbeerraappaa  hhaarrii  iittuu  kkaann,,  ttaappii  yyaa  iittuu  jjuuggaa  eennggggaakk  aappaa--aappaa..  kkaaddaanngg--
kkaaddaanngg  ssaattuu  bbuullaann  iittuu  mmuulluudd  ttookk..  TTaappii  iittuu  jjuuggaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  
ddaarrii  dduulluu  jjuuggaa..  LLaaiinn  sseettuukk  llaaiinn  jjaajjaakk..  LLaaiinn  gguubbuugg  llaaiinn  ttaattaa  ccaarraa  
jjuuggaa..  MMaakkaannyyaa  iittuu  llaahh  kkaallaauu  oorraanngg  bbaayyaann  iittuu  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  ssaalliinngg  
ssaallaahhkkaann..  YYaa  kkaallaauu  iittuu  mmeemmaanngg  tteemmuuaann  ddaarrii  dduulluu  yyaa  ssiillaahhkkaann  
ssaajjaa..  NNaahh  ttaappii  bbeerrppiikkiirr  mmooddeell  iinnii  jjaarraanngg..  KKaarreennaa  kkiittaa  ssuuddaahh  
ppuunnyyaa  kkeeppeerrccaayyaaaann,,  kkeeyyaakkiinnaann,,  ttaahhuu  ddiirrii..  KKaarreennaa  ffaallssaaffaahh  iinnii  
llaahh  kkiittaa  ttaahhuu  ddiirrii..  UUnnttuukk  aappaa  kkiittaa  ssaallaahhkkaann  sseessaammaa  uummaatt  iissllaamm..  
KKiittaa  llaakkssaassaannaakkaann  iittuu  yyaakk  aarreennaa  iittuu  ssuuddaahh  tteemmuuaann..  KKaallaauu  
sseekkaarraanngg  sseemmuuaa  bbeerrppeennddiiddiikkaann  ddii  lluuaarr  nneeggeerrii,,  aaggaammaa  yyaanngg  
bbeessaarr--bbeessaarr  iinnii  kkaann  ddaarrii  ssaannaa  ddii  bbaawwaa  kkeemmaarrii..  TTeerraakkhhiirr  kkaann  iinnii  
aappaa  yyaanngg  jjeennggggoott--jjeennggggoott  iinnii……iittuu  jjuuggaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  sseerriinngg  
ssiihh  mmaassuukk  bbaayyaann,,  ttaappii  mmaassuukk  bbaayyaann  hhaarruuss  iikkuutt  iinnii,,  hhaarruuss  iikkuutt  iinnii  
eennggggaakk..  MMeemmaanngg  kkaann  ddiiaa  ttaahhuu  kkaallaauu  bbaayyaann  iittuu  oorraannggnnyyaa  ssaabbaarr--
ssaabbaarr,,  oorraanngg  yyaanngg  bbeerrbbuuddaayyaa..  DDaann  jjuuggaa  mmeennggaappaa  ssiihh  aannuunnyyaa  
lluuaarr  nneeggeerrii  kkiittaa  bbaawwaa  kkee  LLoommbbookk  iinnii..  KKaallaauu  iittuu  ddiillaakkssaannaakkaann  
kkaann  jjuuggaa  ppeettuunnjjuukk  ddaarrii  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa,,  kkaallaauu  eennggggaakk  kkaann  
eennggggaakk  bbeerraannii  ssiihh  jjuuggaa  ddiiaa  llaakkssaannaakkaann..  aattaauu  bbeerrppiikkiirr  yyaanngg  lleebbiihh  
aattaass  ddaarrii  iittuu  kkaann  ppeemmaalliiqq..  IIttuullaahh  nnaammaannyyaa  tteemmppaattnnyyaa  ppeemmaalliiqq..    
NNaappii  sseebbeennaarrnnyyaa  aarrttii  ppeemmaalliiqq  nniikkee  mmiikk??  
IIttuu  ttiiddaakk  bboolleehh  ddiillaakkuukkaann  ppeemmaalliiqq  iittuu..  mmeenniirruu--nniirruu  iittuu  ppeemmaalliiqq,,  
ttiiddaakk  bboolleehh..  MMiissaallnnyyaa  kkiittaa  hhaarruuss  mmaassuukk  mmaakkaamm,,  oorraanngg  bbaayyaann  
bbiillaanngg  ppeemmaalliiqq  kkaallaauu  mmaassuukk  mmaakkaamm  bbuukkaann  ppaaddaa  wwaakkttuunnyyaa,,  
ttiiddaakk  bboolleehh..  BBiissaa  kkeetteemmuuqq..  KKeemmaarreenn--kkeemmaarreenn  iinnii  kkaann  SSMMAA  
aannyyaarr,,  kkeetteemmuuqq,,  kkookk  kkeennaappaa  bbiissaa..  GGuurruu  ddaarrii  SSMMAA  iinnii  llaarrii  kkee  
ppeenngghhuulluu  bbaayyaann..  AAkkhhiirrnnyyaa  ppeenngghhuulluu  bbaayyaann  mmaauu  ttiiddaakk  mmaauu  
kkaarreennaa  ddiiuunnddaanngg  hhaarruuss  mmeenngghhoorrmmaattii..  MMeellaappoorr  kkee  mmaammiikk  
ssuuppaayyaa  ppeennyyaakkiitt  iittuu  cceeppaatt  hhiillaanngg..  BBeerraannggkkaatt  ssaajjaa  mmaammiikk  
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bbiillaanngg……..  
HHaarrii  nnaappii  kkeemmaarreenn??  
SSuuddaahh  eemmppaatt  lliimmaa  hhaarrii..  PPeenngghhuulluunnyyaa  mmoottoonngg  aayyaamm  ddii  ssaannaa  ddaann  
bbeerrddooaa,,  kkeemmuuddiiaann  sseekkeelliilliinnggnnyyaa  ddii  ppeerrcciikk--ppeerrcciikkkkaann  ddeennggaann  aaiirr..  
IIttuu  aaddaa  jjuuggaa  ssiihh  ddooaannyyaa  uunnttuukk  mmeenngghhiillaannggkkaann  sseeggaallaa  mmaakkhhlluukk--
mmaakkhhlluukk  iinnii..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  mmeennyyaann  jjuuggaa  ddii  bbaakkaarr  ddii  ssaannaa,,  ttaappii  
eennggggaakk  uussaahh  ssiihh  bbaannyyaakk--bbaannyyaakk……..  
HHaarrii  nnaappii  nniikkee  mmaammiikk??  
HHaarrii  sseenneenn  aattaauu  kkaammiiss  iittuu  ppeenngghhuulluunnyyaa  kkee  llaauuqq  iittuu..  nnaahh  ppaaddaa  
hhaarrii  iittuu,,  kkaallaauu  ttiiddaakk  hhaarrii  sseenneenn  yyaa  kkaammiiss..  KKaarreennaa  iittuu  hhaarrii--hhaarrii  
yyaanngg  bbaagguuss..  DDiiaa  kkaann  kkaallaauu  ppeenngghhuulluu  iittuu  ssuuddaahh  aahhllii  sseekkaallii,,  
ssaammppaaii  bbaakkeeqq--bbaakkeeqq  ((ssaallaahh  ssaattuu  nnaammaa  mmaakkhhlluukk  hhaalluuss))  iittuu  ttaakkuu--
ttaakkuutt,,  kkaarreennaa  ddooaannyyaa  yyaanngg  bbaagguuss--bbaagguuss..  SSeetteellaahh  ppeenngghhuulluu  kkee  
ssaannaa  iittuu  sseehhaatt  ssiihh  sseemmuuaa..  TTiiddaakk  llaaggii  tteerrjjaaddii..  TTiiddaakk  mmuunnggkkiinn  
tteerrjjaaddii  kkaallaauu  ssuuddaahh  iittuu..  kkaallaauu  ppeenngghhuulluu  bbaayyaann  iinnii  ssuuddaahh  ttuuggaass  
ddaann  kkeewwaajjiibbaannnnyyaa,,  ttiiddaakk  bboolleehh  ttiiddaakk  kkaallaauu  ssuuddaahh  ddiippeessiillaaqq..  
KKaarreennaa  ddiiaa  ppuunnyyaa  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaann  ssuuppaayyaa  aammaann..  TTaappii  kkaallaauu  
ssuuddaahh  ddiibbeerriikkaann  ddooaa  oolleehh  ppeenngghhuulluu  ssuuppaayyaa  bbaarraanngg--bbaarraanngg  hhaalluuss  
iittuu  ttiiddaakk  mmeennggggaanngggguu  bbeerrhheennttii  ssiihh..  KKaarreennaa  ttaannaahhnnyyaa  ddii  bbaayyaann  
iinnii  ttaannaahh  ssiittuuss,,  jjaaddii  ttiiddaakk  bboolleehh  sseemmaauu--mmaauunnyyaa  llaahh  mmeemmbbaanngguunn..  
IInnii  ccoonnttoohhnnyyaa  ppeellaabbuuhhaann  iinnii,,  wwaakkttuu  ddii  bbaanngguunn  aaddaa  yyaanngg  jjaattuuhh..  
MMaakkaannyyaa  ppeemmbbeekkeell  bbeelleeqq  ddaarrii  aannyyaarr  iittuu,,  bbaaggeeqq  rreeggeess,,  ppeerrggii  kkee  
mmaannggkkuu,,  bbaaggaaiimmaannaa  ssuuppaayyaa  ttiiddaakk  tteerrjjaaddii  iinnii,,  iinnii..  KKiittaa  
sseellaammaattkkaann..  JJaaddii  mmeemmaanngg  kkrraammaatt  llaahh,,  ttiiddaakk  ssaammaa  ddeennggaann  ddeessaa  
yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn..  kkaallaauu  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn  kkaann  mmaauu  bbaanngguunn  aappaa  kkaann  
bbiissaa……………………………………………………………………………………………………..  
TTuunnaass  aammppuurree  nniikkee  mmaammiikk..  KKaallaauu  ttiiyyaanngg  ppeerrhhaattiikkaann  
rruummaahh--rruummaahh  ddii  bbaayyaann  iinnii  kkaallaauu  ttiiddaakk  mmeenngghhaaddaapp  bbaarraatt  
mmeenngghhaaddaapp  ttiimmuurr  eennggggeehh??  JJaarraanngg  yyaanngg  mmeenngghhaaddaapp  uuttaarraa  
aattaauu  sseellaattaann,,  kkeennaappaa  nniikkee  mmaammiikk??  
YYaa  hhaarruuss  mmeenngghhaaaaddaapp  kkee  ttiimmuurr  kkee  bbaarraatt..  KKaarreennaa  ttiimmuurr  bbaarraatt  iinnii  
kkaannaa  rraahh  mmaattaahhaarrii..  KKaallaauu  uuttaarraa  sseellaattaann  iinnii  kkaann  oorraanngg  mmiinnggggaall..  
HHaarruuss  ttiimmuurr  bbaarraatt,,  kkeemmuuddiiaann  ddiimmuukkaa  iittuu  aaddaa  bbeerruuggaaqq  sseeppeerrttii  iinnii..  
KKaallaauu  oorraanngg  mmeenniinnggggaall  kkaann  hhaarruuss  ddii  ppaakkaaiikkaann  kkeellaammbbuu..  SSaammppaaii  
ppeennuuhh  iinnii..  LLiimmaa,,  ttiiggaa..  KKaallaauu  aannaakk  kkeecciill  kkaann  ttiiggaa..  TTuujjuuhh,,  
SSeemmbbiillaann,,  ssaammaappaaii  sseebbeellaass  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg..  TTeerruuss  ddiiaaddaakkaann  
ppeemmbbaaccaaaann  kkhhoottbbaahh..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  yyaanngg  ddaattaanngg  mmeemmbbaaccaa  iittuu  
ssaammppaaii  ppaaggii  llaahh..  YYaanngg  mmeenniinnggggaall  iinnii  kkaann  ttiiddaakk  bbiissaa  mmeemmbbaaccaa,,  
iittuu  ppeemmbbaaccaaaann  gguunnaannyyaa  uunnttuukk  mmeennggiirriinngg  mmeenneemmaannii  llaahh  bbaaggii  
yyaanngg  mmeenniinnggggaall..  MMaakkaannyyaa  dduulluu  ppaaddaa  wwaakkttuu  mmaammiikknnyyaa  mmaammiikk  
mmeenniinnggggaall,,  kkiittaa  aaddaakkaann  jjuuggaa  ccuuppaakk  ggeerraannttaanngg..  IIttuu  mmaammiikk  yyaanngg  
ppaalliinngg  aannuu,,  kkaarreennaa  kkaayyaakknnyyaa  sseebbeelluumm  mmeenniinnggggaall  kkeeiinnggiinnaannnnyyaa  
hhaannyyaa  ccuuppaakk  ggeerraannttaanngg..  PPaakkee  ssuulliinngg  jjuuggaa,,  kkeennoonngg,,  tteerruuss  ggeelluunngg  
ppaakkaaiiaannnnyyaa  iinnii..  AAppaa  ppuunn  kkeeiinnggiinnaann  aarrwwaahh  yyaanngg  mmeenniinnggggaall  iinnii  
kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  hhaarruuss  ddiippeennuuhhii..  SSeetteellaahh  mmeenniinnggggaall  iittuu  
ddiimmaannddiikkaann..  KKeemmuuddiiaann  ccuuppaakk  iinnii  ssuuddaahh  yyaanngg  mmaaiinn,,  iittuu  ppaakk  
ggeeddaarriipp  ccuuppaakknnyyaa..  YYaa  ssaammbbiill--ssaammbbiill  dduudduukk  llaahh  mmaaiinnnnyyaa..  
SSeemmuuaa  ddaattaanngg  llaakkii--llaakkii  ppeerreemmppuuaann..  sseemmuuaa  ppeerrmmaaiinnaann--
ppeerrmmaaiinnaann  iinnii  ddii  llaakkuukkaann  ssuuppaayyaa  eennggggaakk  ttiidduurr  llaahh..  EEnnggggaakk  ssiihh  
ddii  ddaallaamm,,  iittuu  ddii  lluuaarr……………………  
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JJaaddii  rruummaahh  iittuu  hhaarruuss  mmeenngghhaaddaapp  kkee  ttiimmuurr  kkee  bbaarraatt,,  kkaallaauu  llaaiinn--
llaaiinn  kkaann  eennggggaakk,,  bboolleehh  mmeenngghhaaddaapp  mmaannaa  ssaajjaa…………kkaallaauu  uuttaarraa  
sseellaattaann  iinnii  kkaannaa  rraahh  oorraanngg  mmeenniinnggggaall…………kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  jjuuggaa  
ppaaddaa  wwaakkttuu  mmeenniinnggggaall  ddiiaaddaakkaann  ppeemmbbaaccaaaann  lloonnttaarr..  DDaann  jjuuggaa  
bbeerruuggaaqq  iinnii  ttiiddaakk  bboolleehh  ssaammaa  ddeennggaann  mmaakkaamm..  HHaarruuss  mmeenngghhaaddaapp  
iinnii  kkaallaauu  bbeerruuggaaqq..  IIttuu  tteerrllaalluu  ttaaaatt  ddaann  ppaattuuhh  oorraanngg--oorraanngg  bbaayyaann  
iinnii,,  sseellaalluu  aappaa  ssaajjaa  yyaanngg  ddiicceerriittaakkaann  aappaappuunn  yyaanngg  ddiissuurruuhh  ttiiddaakk  
ddiittiinnggggaallkkaann..  KKaallaauu  ddiitteemmppaatt--tteemmppaatt  llaaiinn  kkaann  bboolleehh  ssiihh  ddiimmaannaa  
ssaajjaa  aarraahh  mmeemmbbaanngguunn………………………………………………………………  
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NNoo..  WWaawwaannccaarraa  ::  1122    

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  RR..  GG  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--LLaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  KKaammiiss,,  1100  NNoovveemmbbeerr  22001111  

WWaakkttuu  ::  2200..  1188  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  KKaarraannggssaallaahh  

  
  

BBaarriiss  TTrraannsskkiipp  VVeerrbbaattiimm  IInntteerrpprreettaassii//KKooddiinngg  
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KKiittaa  mmuunnggkkiinn  jjaamm  99  jjaamm  1100  ddaappaatt  bbaaggiiaann  ppeerriiaappaann  ddii  ssiinnii..  KKaallaauu  
ddii  ssiinnii,,  kkaallaauu  ddaallaamm  uuppaaccaarraa  sseeppeerrttii  iinnii  sseessuuaaii  ddeennggaann  uurruuttaann..  DDii  
ssiinnii  bbiiaassaannyyaa  uurruuttaann  tteerraakkhhiirr  ((ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))..  
MMuullaaii  hhaarrii  aappaa  kkeemmaarreenn  nniikkee  mmaammiikk??  
KKeemmaarreenn,,  kkeemmaarreenn  ssoorree……  HH  mmiinn  ssaattuunnyyaa  kkiittaa  bbiikkiinn  jjaajjaann,,  jjaajjaann  
aaddaatt  llaahh,,  bbaannggeett  iittuu  kkaann..    
OO  ppeerriiaappaann  sseekkaarraanngg  nniikkee  eennggggeehh??  
EEnnggggeehh..  PPeerriiaappaann  iinnii  kkiittaa  ssaalliinngg  mmeenngguunnddaanngg..  PPeerrttaammaa  ddii  
kkeekkiiaayyiiaann  kkiittaa  yyaaiittuu  ppeenngguulluu,,  sseetteellaahh  iittuu  bbaatt  oorroonngg,,  sseetteellaahh  iittuu  
bbaayyaann  ttiimmuurr,,  ppllaawwaannggaann,,  bbaarruu  kkaarraannggssaallaahh  bbeeggiittuu..  IIttuu  
uurruuttaannnnyyaa..  
BBoolleehh  ttiiddaakk  sseessuuaaii  uurruuttaann  mmiikk??  
ee……iinnii  tteerrggaannttuunngg  ppaaddaa  kkiiyyaaii  yyaanngg  hhaaddiirr,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  bbiissaa  
lleebbiihh  cceeppaatt,,  kkaallaauu  kkiiaayyii  ppeenngghhuulluunnyyaa  lleebbiihh  bbaannyyaakk  tteemmppaatt  uunnttuukk  
ddiiddaattaannggii,,  nnaannttii  kkiiaayyii  ppeenngghhuulluunnyyaa  yyaanngg  mmeenngguuttuuss  kkiiaayyii  
ssaannttrriinnyyaa  uunnttuukk  ddaattaanngg  ddii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  tteemmppaatt  
kkeeppeemmaannggkkuuaann  iittuu..  TTeettaappii  kkaallaauu  hhaannyyaa  ppeenngghhuulluu  ssaajjaa,,  jjeellaass  iittuu  
ppaassttii  llaammaa,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkiittaa  ttiidduurr  dduulluu  bbaarruu  bbiissaa…………..    
BBeerraarrttii  sseekkaarraanngg  ddii  ssiinnii  aaccaarraannyyaa  mmiikk??  
YYaa……  
KKaallaauu  sseekkaarraanngg  bbeerraarrttii  sseekkaarraanngg  ddii  ssiinnii  aaccaarraannyyaa??  
  YYaaaa  kkiittaa  mmeennuunngggguu  ggiilliirraann  iittuu,,  nnaannttii  kkaann  kkaallaauu  ssuuddaahh  ssiiaapp  ddii  
mmaassiinngg--mmaassiinngg  kkeeppeemmaannggkkuuaann  iittuu  kkaann  ddiiaa  kkeemmaarrii  mmeenngguunnddaanngg..  
KKiittaa  kkee  ssaannaa  uunnttuukk  mmaakkaann--mmaakkaann  yyaa,,  ppeerriiaappaann  iissttiillaahhnnyyaa  iittuu..  
SSeetteellaahh  iittuu  bbaarruu  kkiittaa  ddaattaannggii  iittuu,,  tteerruuss  kkiittaa  bbaawwaa  ddiiaa  kkeemmaarrii..    
SSaalliinngg  uunnddaanngg  bbeerraarrttii  eennggggeehh??  
YYaa  ssaalliinngg  uunnddaanngg……………………………………………………………………  
MMaassiinngg--mmaassiinngg  gguubbuugg  bbeerraarrttii  nniikkee  eennggggeehh??  
YYaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  iittuu,,  sseemmuuaa  ssuuddaahh  ddii  lliinnggkkuupp  iinnii..  TTeerrmmaassuukk  
lloollooaann,,  ppeenngguulluu,,  bbaayyaann  ttiimmuurr,,  bbaayyaann  bbaarraatt,,  kkaarraannggssaallaahh,,  
kkaarraannggbbaajjoo  jjuuggaa,,  bbaattuu  ggeerraannttuunngg,,  ddeessaa  aannyyaarr  ddii  aappaa  nnaammaannyyaa  
bbaaggeeqq  rreeggeess  iissttiillaahhnnyyaa,,  aaddaa  dduussuunn  yyaanngg  ddiiddoommiissiillii  oolleehh  ppaarraa  
bbaannggssaawwaann  ddii  ssaannaa,,  ddiiaa  aaddaakkaann  jjuuggaa  sseeppeerrttii  iinnii..  DDii  bbeellaakkaanngg  
kkaannttoorr  ccaammaatt  iittuu  kkaann..  
PPuunnccaakknnyyaa  kkaappaann  nniikkee  mmaammiikk??  
HHaarrii  iinnii……sseetteellaahh  ppeerriiaappaann  sseelleessaaii  ssuuddaahh..    
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MMoottoonngg  hheewwaann  jjuuggaa  eennggggeehh??  
YYaa……sseekkeeddaarr  uunnggggaass  ssaajjaa  llaahh,,  aaddaa  jjuuggaa  yyaanngg  kkaammbbiinngg  iittuu..    
AAdduuhh  kkookk  rreeppoott--rreeppoott  iinnii,,  ttiiyyaanngg  eennggggaakk  bbaawwaa  aappaa--aappaa  nniikkee  
mmaammiikk??  
AAhh  bbiiaassaa  ssaajjaa……..ttaaddii  aaddaa  ddaarrii  kkeemmeennttrriiaann  ssoocciiaall  ddaattaanngg  kkeemmaarrii..  
PPeemmeerriikkssaaaann  uunnttuukk  ppeemmbbaaggiiaann  aappaa  iittuu  ddaarrii  ddiinnaass  ssoossiill,,  uunnttuukk  
ssaappii  ddii  ssiinnii..  UUnnttuukk  kkeelloommppookk,,  ttaappii  kkhhuussuuss  ddii  kkaarraannggssaallaahh  
ddiiaammbbiill  ssaammppeell  ssaajjaa..  KKaarreennaa  pprrooppoossaall  yyaanngg  ssaammppaaii  kkee  
kkeemmeennttrriiaann  iittuu  aakkaann  mmeennddaappaatt  ppeerr  kkeelloommppookk  iittuu  sseeppuulluuhh  oorraanngg..  
JJuussttrruu  sseekkaarraanngg  iinnii,,  iinnii  llaahh  yyaanngg  mmeennjjaaddii  mmaassaallaahh..  KKookk  jjuussttrruu  
hhaannyyaa  lliimmaa  eekkoorr  yyaanngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  kkeelloommppookk  ddeennggaann  
ppeerrjjaannjjiiaann  nnaannttii  aannaakknnyyaa  aakkaann  ddiiggiilliirr  uunnttuukk  yyaanngg  bbeelluumm  ddaappaatt..  
KKaallaauu  bbeeggiittuu  kkaann  aakkaann  tteerrllaammbbaatt  uunnttuukk  mmeerraattaa..    
OO  jjaattaahhnnyyaa  sseeppuulluuhh  eennggggeehh??  
PPrrooppoossaall  aawwaallnnyyaa  kkaann  sseeggiittuu,,  ddaarrii  ttiinnggkkaatt  pprrooppiinnssii  ddaann  ddaaeerraahh  
iinnii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  kkeelloommppookk  iinnii  ddiibbeerriikkaann  sseeppuulluuhh  eekkoorr..  JJuussttrruu  
kkeennyyaattaaaannnnyyaa  kkaa  nnaaddaa  lliimmaa..  NNaahh  nnaannttii  aannaakknnyyaa  aakkaann  ddiiggiilliirrkkaann  
kkaattaannyyaa,,  mmaakkaannyyaa  iinnii  kkaann  llaammbbaatt  ddiiaa..    
EEnnggggeehh  pprroosseessnnyyaa  aakkaann  llaammaa??  
IIyyaa  aakkaann  llaammaa,,  yyaa  kkaallaauu  bbeettiinnaannyyaa  tteeppaatt  ppaaddaa  wwaakkttuunnyyaa  uunnttuukk  
hhaammiill,,  ttaappii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkaa  nnaaddaa  yyaanngg  mmaanndduull  kkaann..  MMaakkaannyyaa  
bbaaggaaiimmaannaa  ggiilliirraann  yyaanngg  llaaiinnnnyyaa  iinnii..  TTeettaappii  iinnii  sseebbaaggaaii  sseessuuaattuu  
ppeennggaallaammaann  bbaahhwwaa  ddaarrii  kkeemmeennttrriiaann  ttaaddii  iittuu  aakkaann  mmeennjjaajjiikkaann……....  
AAdduuhh  aappaa  iinnii  mmaammiikk  kkookk  rreeppoott--rreeppoott??  
EEnnddaakk,,  eennddaakk..  BBaannggeett  iinnii…………………………………………....  
TTaappii  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  iinnii  kkaann  OOKK  llaahh  bbiissaa  ddiimmaaaaffkkaann,,  iinnii  kkaann  
bbuukkaann  kkeessaallaahhaann  ddaarrii  iinnii..  IIttuu  kkaann  pprrooppoossaall  iittuu  kkaann  ddaarrii  
kkaabbuuppaatteenn  ddaann  pprroovviinnssii  yyaanngg  mmeennyyaammppaaiikkaann  kkee  kkeemmeennttrriiaann  iinnii,,  
bbuukkaann  ddaarrii  mmaassyyaarraakkaatt..  MMeemmaanngg  mmaassyyaarraakkaatt  ppaaddaa  aawwaallnnyyaa  
aaddaallaahh  bbuuttuuhh,,  ppeetteerrnnaakkaann  iinnii  kkaann  ddii  ssaammppiinngg  uunnttuukk  mmeennuunnjjaanngg  
ppeerrttaanniiaann  uunnttuukk  mmeennggggaarraapp,,  mmeemmbbaajjaakk  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa  iittuu,,  
ddaassaarrnnyyaa  OOKK,,  ttaappii  sseekkaarraannggkkaann  ttiiddaakk  sseessuuaaii  ddeennggaa  ddrrooppiinngg  uuaanngg  
ddaann  kkeeaaddaaaann  hheewwaannnnyyaa  kkaann  bbeeggiittuu..  TTaappaaii  nnaannttii  kkaallaauu  bbeeggiittuu  
aakkaann  ssaayyaa  uussuullkkaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  kkeelloommppookk  iittuu  bbeerraappaa  yyaanngg  
bbeelluumm  ddaappaatt..    
OO  llaannggssuunngg  ddaarrii  aattaass  eennggggeehh??  
LLaannggssuunngg,,  llaannggssuunngg..  IIttuu  ppeerreemmppuuaann  llaaggii..  DDaarrii  mmaannaa,,  mmeeddaann  
kkaattaannyyaa……  
BBeerraappaa  oorraanngg  ttaaddii  mmaammiikk??  
DDaarrii  kkaabbuuppaatteenn  aaddaa,,  ddaarrii  pprrooppiinnssii  aaddaa……....aayyoo  ssiillaaqq  
bbaannggeettnnyyaa……..  
EEnnggggeehh--eennggggeehh……hhaassiill  ssaawwaahh  jjuuggaa  iinnii  eennggggeehh??  
IIyyaa……..ddii  ssaammppiinngg  kkiittaa  uuaannggkkaann  jjuuggaa  aaddaa  yyaanngg  kkiittaa  ssiimmppaann  jjuuggaa  
ddii  lluummbbuunngg..  YYaanngg  ssaayyaa  iikkaatt  ssaajjaa  ddaappaatt  112200  iikkaatt  yyaa,,  cceekkeell,,  yyaanngg  
tteerrjjuuaall,,  bbeerraappaa  jjaaddiinnyyaa,,  kkaallaauu  ggaabbaahh  11  ttoonn  44  kkwwiinnttaall..  NNaahh  tteerruuss  
kkeettaannnnyyaa  yyaanngg  tteerrjjuuaall  sseekkiittaarr  bbeerraappaa  iittuu..  EEnnggggaakk  ssiihh  kkiittaa  rruuggii  
sseekkaallii,,  CCuummaa  kkiittaa  yyaa  llaammaa  pprroosseessnnyyaa  ssaajjaa..    
EEnnggggeehh  yyaanngg  ppeennttiinngg  kkaann  mmeennccuukkuuppii  eennggggeehh??  
MMeennccuukkuuppii,,  kkaallaauu  sseekkeeddaarr  uunnttuukk  uuppaaccaarraa  uunnttuukk  kkeebbuuttuuhhaann  
kkeelluuaarrggaa  eennggggaakk  ssiihh  kkiittaa  bbeeggiittuu  rreeppoottkkaann..  OOKK  llaahh  kkaallaauu  aaddaa  
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ppeemmeerriinnttaahh  yyaanngg  ddrrooppiinngg  rraasskkiinn  tteerriimmaa  kkaassiihh  jjuuggaa,,  ttaappii  kkaallaauu  
tteerrllaammbbaatt,,  uunnttuukk  sseekkeeddaarr  kkeelluuaarrggaa  bbiissaa  llaahh  kkiittaa  ccuukkuuppii..  AAyyoo  iinnii  
bbaannggeettnnyyaa  iinnii,,  ppaaccuuaann  ggeeddee??  
EEnnggggeehh,,  eennggggeehh……....  
  TTaannggggaall  bbeerraappaa  sseekkaarraanngg??  
1100  ……..  HHaarrii  ppaahhllaawwaann  ……..  
YYaa  hhaarrii  ppaahhllaawwaann……  
TTaaddii  jjuuggaa  ttiiyyaanngg  lliiaatt  bbeerraappaa  kkoottaakk  iittuu  bbiibbiitt  jjaagguunngg  yyaanngg  
ddiibbaawwaa  ppaakk  kkaammrraann  iittuu??  
PPaakk  kkaammrraann  ……??  
YYaanngg  kkeerrjjaa  ddii  UUPPTTDD  iittuu  mmaammiikk……..  
OO  ppaakk  kkaammrraann,,  bbiibbiitt  jjaagguunngg  ttoonnggkkooll  dduuaa..  TTaappii  bbeelluumm  ddiidd  rrooppiinngg  
kkee  mmaassyyaarraakkaatt……..  
EEnnggggeehh  kkaayyaakknnyyaa……..aaddaa  lliimmaa  kkoottaakk  mmuunnggkkiinn  iittuu  yyaanngg  
bbeessaarr--bbeessaarr  iittuu  mmaammiikk……..  
TTaappii  kkaallaauu  mmuussiimm  ppeenngghhuujjaann  ppeettaannii  ddii  BBaayyaann  yyaa  iinnii  ppaaddaa  
mmeennaannaamm  ppaaddii  bbuulluu  iittuu..  PPaaddaa  uummuummnnyyaa..  TTeettaappii  mmuunnggkkiinn  iinnii  
uunnttuukk  ddrrooppiinngg  yyaanngg  ddaaeerraahh--ddaaeerraahh  ttaanndduuss  iittuu,,  yyaanngg  ttaaddaahh  hhuujjaann..  
SSeeppeerrttii  ddii  aakkaarr--aakkaarr,,  ssuukkaaddaannaa  ddaann  sseekkiittaarrnnyyaa  kkaann  bbeeggiittuu..  SSaayyaa  
sseelleessaaii  ppaanneenn  llaannggssuunngg  aammbbiill  ttrraakkttoorr,,  bbaajjaakk,,  nnaanneemm  llaaggii..  TTaappii  
sseekkaarraanngg  ggaabbaahh  ssaayyaa  ttaannaamm,,  ppaaddii  ggaabbaahh  iinnii,,  bbaarruu  ppaaddii  bbuulluu..    
PPaakkee  kkeerrbbaauu  aattaauu  ppaakkee  mmeessiinn  bbaajjaakk  ssaawwaahhnnyyaa  mmiikk??  
YYaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ppaakkee  kkeerrbbaauu,,  ppaakkee  mmeessiinn  jjuuggaa..  IIttuu  
tteerrggaannttuunngg  ppaaddaa  kkoommuunniikkaassii  uunnttuukk  mmeennyyeessuuaaiikkaann  oonnggkkooss  ssaajjaa  
iittuu..  IIttuu  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  lleebbiihh  cceeppaatt  ppaakkee  ttrraakkttoorr,,  ssuuppaayyaa  kkiittaa  
lleebbiihh  cceeppaatt  mmeennggaammbbiill  ttaaiimmiinngg..  KKaallaauu  ppaakkee  ssaappii  iinnii  aaggaakk  
llaammbbaann  ddiiaa..  TTaappii  uunnttuunngg  llaahh  aaddaa  eemmppaatt  aattaauu  lliimmaa  ttrraakkttoorr  yyaanngg  
bbeerrooppeerraassii  ddii  ddeessaa  bbaayyaann  iinnii  sseennddiirrii..  CCuummaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  
ssuulliittnnyyaa  iittuu  mmeeddaannnnyyaa  yyaa,,  ssaawwaahh  ddii  ssiinnii  kkaann  mmooddeellnnyyaa  
bbeerrttiinnggkkaatt--ttiinnggkkaatt,,  ttiiddaakk  rraattaa  sseeppeerrttii  ddii  ttaannjjuunngg,,  ppeemmeennaanngg  ddaann  
sseebbaaggaaeennyyaa  kkaann..  KKaallaauu  iittuu  kkaann  eennaakk  sseekkaallii  kkiittaa  ppaakkee  ttrraakkttoorr,,  
kkaallaauu  iinnii  kkaann  oo……ccaappeekk  sseekkaallii  kkiittaa  iittuu..  HHaarruuss  ddii  ggoottoonngg,,  kkaarreennaa  
mmeeddaannnnyyaa  iinnii..  MMaakkaannyyaa  oonnggkkoossnnyyaa  lleebbiihh  ttiinnggggii..  SSaayyaa  ssaajjaa  yyaa  
lliimmaa  rraattuussaann  llaahh…………bbeessookk  aaddaa  uuppaaccaarraa  ppeerrkkaawwiinnaann,,  ddeekkaatt  
ssaawwaahh  kkiittaa  ddii  ssaannaa,,  ddiiaa  ssoorroonngg  sseerraahh..  KKeemmuuddiiaann  sseetteellaahh  lleebbaarraann  
aaddaatt  iinnii,,  lleebbaarraann  nnggiirriinngg  ssaarreeaatt  iinnii,,  bbaannyyaakk  sseekkaallii  yyaanngg  bbeeggaawwee  
llaaggii..  CCuummaa  kkhhiittaannaann  aaggaakk  bbeerrkkuurraanngg  ttaappii  ppeennyyeelleessaaiiaann  uunnttuukk  
ppeerrkkaawwiinnaann  iittuu..  TTaammppaa  wwiirraanngg  iissttiillaahhnnyyaa..  DDii  bbaayyaann  iinnii  ssaajjaa,,  
ppookkookknnyyaa  mmiinngggguu--mmiinngggguu  iinnii  ppeennuuhh..  NNaannttii  ttaannggggaall  2266  kkaallaauu  
ttiiddaakk  ssaallaahh  iittuu  aaddaa  ssoorroonngg  sseerraahh  ssaappii  uunnttuukk  ppeeddaalleemmaann  iinnii..  1111  
eekkoorr  bbaarraannggkkaallii  ddii  kkaammppuu  ttiimmuuqq  oorroonngg..  MMaammiikk  aassjjaannoomm  ppuunnyyaa  
aannuu  kkaann,,  mmaarrii  kkiittaa  ssaammaa--ssaammaa  iikkuutt..        
KKaappaann  mmaammiikk  ttaannggggaall  ……??  
TTaannggggaall  2266,,  tteerraakkhhiirr..    
BBeeggaawwee--bbeeggaawwee  tteerruuss  eennggggeehh??  
YYaa  iittuu  llaahh,,  kkaarreennaa  ttrraaddiissii  yyaanngg  mmaassiihh  bbeettuull--bbeettuull  ddoommiinnaann  
mmeemmbbuuddaayyaa..  MMeennddaarraahh  mmeennddaaggiinngg  yyaanngg  ttiiddaakk  bbiissaa  
ddiisseeddeerrhhaannaakkaann..  SSttaannddaarr  llaammaa  ssaajjaa  yyaanngg  mmaassiihh  ddiippaakkee……………………  
NNaahh  jjaaddii  ppaaddaa  wwaakkttuu  dduulluu  ccaarraa  iinniillaahh  yyaanngg  kkiittaa  ppeerrgguunnaakkaann..  
SSeetteellaahh  wwaallii  ssoonnggoo  ddiiaannttaarraannyyaa  iittuu  ddaattaanngg,,  mmaakkaannyyaa  kkiittaa  
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ddaahhuulluukkaann  llaahh  ssaarreeaatt  iittuu  dduulluu,,  bbaarruu  aaddaattnnyyaa..  AAddaattnnyyaa  kkaann  
nnggiirriinngg  ssaarreeaatt,,  aaddaatt  iinnii  kkaann  sseellaalluu  ddii  bbeellaakkaanngg,,  jjaaddii  jjaarraakknnyyaa  
sseellaalluu  33  hhaarrii  sseetteellaahh  hhaarrii  HH  mmeennuurruutt  ssaarreeaattnnyyaa  yyaanngg  ddiitteennttuukkaann  
oolleehh  mmeenntteerrii  aaggaammaa..  sseellaalluu  iittuu,,  sseehhiinnggggaa  hhaall  iinnii  iittuu  ddiinnaammaakkaann  
aaddaatt..  AAggaammaannyyaa  kkiittaa  ddaahhuulluukkaann,,  aaddaattnnyyaa  mmeennyyuussuull..  NNggiirriinngg  
ssaarreeaatt  lleebbaarraann  ppeennddeekk,,  ttuuttuutt  ssaarraann  ttooaaqq  llookkaaqq..  IIttuullaahh  ssaarraattnnyyaa  
ddaallaamm  ppeennyyiillaaqq--aann  ssaayyaa  ttaaddii..  ((IInnffoorrmmaann  kkeemmuuddiiaann  mmeennaannyyaakkaann  
kkeeppaaddaa  ssaallaahh  ssaattuu  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  hhaaddiirr  ppeerriihhaall  aappaakkaahh  aaccaarraa  
lleebbaarraann  ppeennddeekk  ssuuddaahh  bbeerrllaannggssuunngg  ddii  tteemmppaatt--tteemmppaatt  llaaiinn..  
kkeemmuuddiiaann  iinnffoorrmmaann  mmeennyyaarraannkkaann  ssuuppaayyaa  mmeenngghhuubbuunnggiinnyyaa  
lleewwaatt  HHPP))…………………………....  
IInniillaahh  mmaannffaaaattnnyyaa  HHpp  yyaa,,  aaddaa  kkeeuunnttuunnggaannnnyyaa..  DDuulluunnyyaa  sseellaalluu  
aaddaa  mmiiss  kkoommuunniikkaassii  aannaattaarraa  kkiiaayyii  kkeeggaanngguuaann,,  ppeenngguulluu  iinnii  kkaann,,  
kkiiaayyii  kkaagguunnggaann  nnaammaannyyaa  kkaann,,  aappaakkaahh  aaddaa  aannaakk  bbuuaahhnnyyaa  yyaanngg  
aakkaann  ddiisseebbaarrkkaann  kkee  mmaassiinngg--mmaassiinngg  kkeeppeemmaannggkkuuaann  iittuu..  KKaallaauu  
bbeerrttaahhaapp--ttaahhaapp  kkaann  llaammaa..  IInnii  sseebbeennaarrnnyyaa  aaccaarraa  ddii  ssiinnii  ttaahhaapp  
tteerraakkhhiirr,,  ttaappii  kkaallaauu  aaddaa  kkoommuunniikkaassii  kkaann  ……..  OOhh  iinnii  aaddaa  kkiiaayyii--
kkiiaayyii  llaaiinn  yyaanngg  aakkaann  mmeennyyeelleessaaiikkaann  ddii  ssaannaa  ……..  BBeerraarrttii  kkiittaa  kkaann  
ttiinnggggaall  mmeennjjeemmppuutt  kkiiaayyii  iittuu..  BBeeggiittuu……  
BBeerraarrttii  ttiiddaakk  hhaarruuss  kkiiaayyii  ppeenngghhuulluu  eennggggeehh??  
TTiiddaakk  hhaarruuss……iinnii  ssaajjaa  kkaann  aannaakk  bbuuaahhnnyyaa  ddiiaa..  SSaannttrriinnyyaa  kkaallaauu  
kkiittaa  sseebbuutt  iittuu,,  ssaannttrrii  ddaarriippaaddaa  ppeenngghhuulluu  iittuu,,  ddiiaa  yyaanngg  bbiissaa  jjaallaann,,  
tteettaappii  ppaaddaa  wwaakkttuu  mmeennyyiillaaqq  ttaaddii  hhaarruuss  kkiittaa  bbiillaanngg  ppeenngghhuulluu  
dduulluu..  SSiillaaqq  kkiiaayyii  ppeenngghhuulluu,,  ssiillaaqq  kkiiaayyii  ssaannttrrii,,  ssiillaaqq  ppeemmbbeekkeell,,  
ttooaaqq  llookkaaqq,,  ssiillaaqq  ppeerriiaappaann  nnggiirriinngg  lleebbaarraann  ppeennddeekk  ttuuttuutt  ssaarraann  
ttooaaqq  llookkaaqq..  NNaahh  kkeemmuuddiiaann  bbaarruu  aappaakkaahh  kkiittaa  mmiinnttaa  kkeebbeerrkkaahhaann,,  
mmaarriillaahh  kkiittaa  bbeerrssaammaa--ssaammaa  mmeemmoohhoonn  kkeeppaaddaa  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  
lleewwaatt  ddooaannyyaa  kkiiaayyii  iinnii..  DDiissaammppiinngg  ppeerrmmoohhoonnaann  mmaassyyaarraakkaatt  
yyaanngg  hhaaddiirr  iittuu..    
AAddaa  kkeeuunnttuunnggaannnnyyaa  jjuuggaa  tteekknnoollooggii  iinnii  eennggggeehh??  
YYaa  iittuu  llaahh..  JJaaddii  kkaallaauu  sseeccaarraa  aaggaammaa  kkaann  kkiittaa  ssiikkiirr  dduulluu  kkaann,,  bbaarruu  
sseetteellaahh  iittuu,,  sseetteellaahh  sseelleessaaii  ssiikkiirr  aattaauu  ttaahhlliill  bbaarruu  kkiittaa  kkeelluuaarrkkaann  
hhiiddaannggaann..  TTaappii  ppaaddaa  wwuujjuuddnnyyaa  hhiiddaannggaann  iinnii  aaddaallaahh  ppeemmbbeerriiaann  
ddaarrii  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa..  YYaanngg  kkiittaa  oollaahh  iinnii  aaddaallaahh  ppeemmbbeerriiaann  ddaarrii  
lleelluuhhuurr  kkiittaa,,  yyaanngg  kkiittaa  oollaahh  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  IInnii  llaahh  yyaanngg  kkiittaa  
aarrttiinnyyaa  hhoorrmmaattii  jjuuggaa  kkaann  aattaass  kkeebbeerrkkaahhaann  ddaann  rriisskkii  yyaanngg  
ddiibbeerriikkaann  iittuu..  IIttuu  llaahh  yyaanngg  kkiittaa  ddooaakkaann  dduulluu,,  bbaarruullaahh  kkiittaa  bbiissaa  
ssaannttaapp  mmaakkaannaannnnyyaa..  KKaallaauu  ttaaddii  ddooaa  ppeerrttaammaa  iittuu  ddiisseebbuutt  aayyaatt,,  
aayyaatt  aallqquurraann  yyaanngg  ddiibbaaccaakkaann  oolleehh  kkiiaayyii  iinnii..  NNaahh  sseekkaarraanngg  ddooaa  
sseellaammeettnnyyaa,,  bbiiaassaa  ssaajjaa..    

  
[[KKoonnssttrruukkssii  cciittrraa  
ppoossiittiiff]]::  mmeellaalluuii  rriittuuaall  
yyaanngg  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  
hhaarrii--hhaarrii  bbeessaarr  IIssllaamm  
MMaayyoorriittaass  
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nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp]]  
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NNoo..  WWaawwaannccaarraa  ::  1133    

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  RR..  GG  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--LLaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  JJuummaatt,,  1188  NNoovveemmbbeerr  22001111  

WWaakkttuu  ::  2200..  1188  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  KKaarraannggssaallaahh  
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KKeemmaarreenn  iinnii  aaddaa  wwaarrttaawwaann  ddaarrii  kkoommppaass  ddaattaanngg  kkeemmaarrii..  MMeerreekkaa  
mmeemmppeerrttaannyyaakkaann  ppaannddaannggaann  kkiittaa  sseebbaaggaaii  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  
tteennttaanngg  hhuuttaann--hhuuttaann  yyaanngg  aaddaa  ddii  rriinnjjaannii  iinnii..  MMaassyyaarraakkaatt  aaddaatt  iinnii  
kkaann  mmeennggaammbbiill  bbaahhaann  bbaanngguunnaann  ddii  gguunnuunngg  iinnii  yyaa  llaammaa--llaammaa  
tteerrkkiikkiiss  jjuuggaa  ddiiaa..    
HHaarrii  aappaa  kkeemmaarreenn??  KKeemmaarreenn  iinnii  mmiikk??  
DDuuaa  hhaarrii  yyaanngg  llaalluu..  DDuuaa  ttiiggaa  kkaallii  mmeemmaanngg  kkee  gguunnuunngg  jjuuggaa..  KKee  
gguunnuunngg  rriinnjjaannii  ddiiaa,,  ttaappii  eennddaakk  ssaammppee  ddii  ppuunnccaakk..  SSaammaappee  sseeggaarraa  
aannaakk,,  aaiirr  ppaannaass,,  kkeemmuuddiiaann  ddiiaa  bbaalliikk,,  kkeemmuuddiiaann  uunnttuukk  
mmeelleennggkkaappii  aappaa  nnaammaannyyaa  iittuu  ppeenneelliittiiaannnnyyaa  ddii  ssiinnii  iinnii,,  ddiiaa  mmiinnttaa  
ppeennddaappaatt  kkiittaa  sseebbaaggaaii  ttookkoohh  ddii  ssiinnii  bbaaggaammaaiinnaa..  EEnnddaakk  ssiihh  
llaammaa……………………    
PPuunnyyaa  aannddiill  jjuuggaa  eennggggeehh  hhuukkuumm  aaddaatt  nniikkee  tteerrhhaaddaapp  
kkeelleessttaarriiaann  hhuuttaann??  
ee……sseeppeerrttiinnyyaa  bbeeggiittuu..  KKaallaauu  mmeemmaanngg  sseekkaarraanngg  aaddaa  ppaayyuunnggnnyyaa  
ddaarrii  ppeemmeerriinnttaahh,,  aaddaa  kkeeppeerrccaayyaaaann,,  aaddaa  dduukkuunnggaann  ddaarrii  
ppeemmeerriinnttaahh  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  ssaanngggguupp  kkiittaa  iittuu  mmeemmbbaannttuu  sseeccaarraa  
ffoorrmmaall  kkaann  bbeeggiittuu..  TTeettaappii  bbaaggaaiimmaa  kkaallaauu  sseekkeeddaarr  ssaannkkssii  aaddaatt  
ssaajjaa  yyaanngg  tteerrjjaaddii  ddii  llooccaall  yyaa..  TTeettaappii  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  ppeemmbbaabbaatt  iinnii  
bbeerraassaall  ddaarrii  oorraanngg  lluuaarr  aaddaatt  iinnii  yyaaaa  mmaauu  ttiiddaakk  mmaauu..  KKaallaauu  ppuunn  
nnaannttii  ddiiaa  kkeettaannggkkeepp  bbaassaahh  yyaa..  IInnii  mmuunnggkkiinn  ddiiaa  ssaanngggguupp--
ssaanngggguupp  ssaajjaa  uunnttuukk  mmeemmbbaayyaarr  ssaannkkssii..  UUnnttuukk  mmeennyyeelleessaaiikkaann  
aawwiikk--aawwiikk  iittuu..  TTaappii  aallhhaammdduulliillaahh  kkaallaauu  hhuuttaann  aaddaatt  eennddaakk  bbeerraannii  
ddiiaa,,  sseeppeerrttii  ddii  bbaannggkkeett  bbaayyaann  ddaann  mmeennddaallee  iinnii..    
OO  iittuu  bbeerrllaakkuu  uunnttuukk  sseemmuuaa  eennggggeehh  hhuukkuumm  aaddaatt  nniikkee??  
YYaa  sseemmuuaa  ppeemmaakkaaii  aaiirr,,  yyaanngg  mmeennssaakkrraallkkaann  hhuuttaann  aaddaatt  iittuu……  
EEnnggggeehh  mmaakkssuudd  ttiiyyaanngg  ttiiddaakk  hhaannyyaa  ddii  lliinnggkkuupp  kkoommuunniittaass  
aaddaatt  nniikkee??  
OO  ttiiddaakk..  KKiittaa  lliibbaattkkaann  jjuuggaa  ddii  lluuaarr  iittuu,,  kkiittaa  bbeerriikkaann  ppeennggeerrttiiaann  
tteennttaanngg  bbeeggiinnii--bbeeggiinnii  aawwiikk--aawwiikk  aaddaatt  kkaarreennaa  ffuunnggssii  ddaarrii  hhuuttaann  
yyaanngg  mmaassiihh  uuttuuhh  iinnii  jjuuggaa  kkaann  aakkaann  mmeennaammppuunngg  aaiirr..  DDii  ssaammppiinngg  
iittuu  jjuuggaa  kkaann  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  bbuukkaann  hhaannyyaa  uunnttuukk  aappaa  nnaammaannyyaa,,  
kkeebbuuttuuhhaann  sseennddiirrii,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ddiibbiissnniisskkaann  jjuuggaa..  AAllaassaann  
uunnttuukk  bbuuaatt  rruummaahh  sseennddiirrii,,  bbuuaatt  ppoonnddookk  sseennddiirrii,,  tteettaappii  sseessuuddaahh  
ppoonnddookknnyyaa  ddii  ddeessaaiinn,,  bbaannyyaakk  kkeennyyaattaaaannnnyyaa  ddii  ssiinnii,,  sseetteellaahh  
bbeerruuggaaqqnnyyaa  sseelleessaaii  ddii  ccaarrii  ppeemmbbeelliinnyyaa..  LLaaggii  ddiiaa  bbeerrbbuuaatt..  IInnii  llaahh  
aakkhhiirrnnyyaa  bbeelluumm  bbiissaa  kkiittaa  aattaassii  yyaa..  TTeekknniiss--tteekknniiss  yyaanngg  kkuurraanngg  
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mmeennggeennaa..  BBeerraarrttii  kkaann  mmeennccaarrii  kkeeuunnttuunnggaann  sseennddiirrii  iinnii..    
EEnnggggeehh……kkaallaauu  ttiiddaakk  aaddaa  kkeerrjjaa  ssaammaa  ppeemmeerriinnttaahh  jjuuggaa  
ssuulliitt??  
SSuulliitt..  YYaa  bbeettuull..  SSeemmuuaa  ssaayyaa  ppaappaarrkkaann..  DDuulluu  kkaann  HHTTII  yyaanngg  
mmeerruussaakk  hhuuttaann  ddii  BBaayyaann,,  kkeeccaammaattaann  bbaayyaann  jjuuggaa  kkeeccaammaattaann  
GGaannggggaa  iinnii……..  
HHTTII……??  
HHTTII..  HHuuttaann  aappaa  iittuu,,  hhuuttaann  ttaannaammaann  iinndduussttrryy..  IIttuu  kkaann  kkeettaannggkkeepp  
ddiiaa  ddii  JJaakkaarrttaa  iittuu,,  ssiiaappaa  iittuu,,  oorraanngg  cciinnaa  aappaa..  kkaallaauu  iittuu,,  sseennaarruu,,  
tteerreess  ggeenniitt,,  mmaassiihh  aannggkkeerr  wwaakkttuu  iittuu..  KKiittaa  lleewwaatt  ddaarrii  bbaayyaann  iinnii  
ssaammppaaii  sseemmbbuullaann  iittuu  ttiiddaakk  bbiissaa  lleeppaass  ddaarrii  jjaakkeett  iittuu  bbiiaarrppuunn  ssiiaanngg  
hhaarrii..  KKaarreennaa  ddiinnggiinn  kkaann,,  ppeennggaarruuhh  ddaarriippaaddaa  hhuuttaann  yyaanngg  mmaassiihh  
lleebbaatt  yyaa,,  ddii  jjaannttuunngg  bbuummii  iinnii  mmaassiihh  uuttuuhh..  DDii  ppuussuukk  ssaajjaa  ccoobbaa,,  ddii  
ppiinnggggiirr  iittuu  ssaajjaa  bbaannyyaa  ppoohhoonn--ppoohhoonnnnyyaa,,  ddii  bbaawwaahhnnyyaa  iittuu  ppoohhoonn  
ppiissaanngg  sseemmuuaa..  BBaaggaaiimmaannaa  eennddaakk  lloonnggssoorr,,  bbaaggaaiimmaannaa  ddiiaa  
mmeennaammppuunngg  aaiirr..  KKiittaa  ssoossiiaalliissaassiikkaann  jjuuggaa  yyaa  lleewwaatt  aaddaatt,,  
ppeennggeerrttiiaann--ppeennggeerrttiiaann  sseeppeerrttii  iinnii,,  ttaappii  bbeelluumm  mmeemmppaann  yyaa  
((ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))  kkaallaauu  ttiiddaakk  ssaammaa  ppeemmeerriinnttaahh..    
DDii  ssiinnii  lleettaakk  kkeerrjjaa  ssaammaa  aannttaarraa  ppeemmeerriinnttaahh  ddeennggaa    aaddaatt  
eennggggeehh??  
KKaallaauu  aaddaatt  iinnii  kkaann  wwaallaauuppuunn  llaaiinn  sseettuukk  llaaiinn  jjaajjaakk,,  mmiissaallnnyyaa  
kkaarraannggbbaajjoo  ddeennggaann  bbaayyaann,,  iinnii  ppeellaakkssaannaaaann  sseeccaarraa  sseehhaarrii--hhaarrii,,  
ccaasstteemmnnyyaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  kkaammppoonngg  iittuu  bbeerrbbeeddaa..  TTeettaappii  ppaass  
ppaaddaa  wwaakkttuu  yyaanngg  hhaarruuss  kkiittaa  lliinndduunnggii  iinnii  llaahh  ppeerrlluu  kkeebbeerrssaammaaaann..  
JJaaddii  ttiiddaakk  bboolleehh  sseekkrraanngg  iinnii,,  hhaannyyaa  mmaauu  mmeemmppeerrkkuuaatt  aannuu  ssaajjaa,,  
ttaannppaa  aaddaa  kkoonnffoorrmm,,  mmuussyyaawwaarraahh  aattaauu  gguunnddeemm  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  
SSeebbaabb  iittuu  kkaann  ppeemmeerrssaattuu  kkaallaauu  mmeennuurruutt  ssaayyaa  mmuuffaakkaatt  iinnii..  YYaanngg  
kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  yyaanngg  mmeennggeennaa  sseessuuaaii  ddeennggaann  yyaanngg  kkiittaa  
lliinndduunnggii..  TTaappii  sseebbeennttaarr  llaaggii  iinnii,,  ppaakk  GGiittaa  jjuuggaa  mmaauu  mmeemmbbiikkiinn  
aannuu  iittuu..  KKaallaauu  dduulluu  mmeemmaanngg  aaddaa  yyaa,,  ppeerrssaattuuaann  gguunnddeemm  aaddaatt  
bbaayyaann,,  ggaauunnddeemmaann  iittuu..  TTeettaappii  kkaarreennaa  ppeenngguurruuss--ppeenngguurruuss  iinnii  aaddaa  
yyaanngg  ppeeggaawwaaii  nneeggeerrii,,  aaddaa  yyaanngg  ssttrreessss  jjuuggaa  aaddaa,,  aakkhhiirrnnyyaa  ttiiddaakk  
jjaallaann  jjuuggaa  aannuunnyyaa  iittuu..  
PPeerrssaattuuaann  nnaappii  nniikkee??  
GGaaddeemmaann..  GGuunnddeemm  aaddaatt  BBaayyaann..  JJaaddii  bbuukkaann  hhaannyyaa  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  
bbeelleeqq  iinnii  ssaajjaa..  IIttuu  sseemmuuaa  kkiittaa  uunnddaanngg  ddaarrii  LLoommbbookk  ttiimmuurr,,  
LLoommbbookk  bbaarraatt,,  ggaannggggaa,,  ttaannjjuunngg  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu..  mmaassiihh  ppaakk  iinnii,,  
gguubbeerrnnuurr  yyaanngg  tteerrlliibbaatt  sseekkaarraanngg  iinnii,,  ppaakk  ssrriinnaattee..  DDiiaa  kkaann  hhaaddiirr  
ddii  bbeenncciinnggaahh  uunnttuukk  mmeerreessttuuii  ppeerrssaattuuaann  aaddaatt  yyaanngg  ssaayyaa  kkaattaakkaann  
ttaaddii..  PPaakk  bbuuppaattii  yyaanngg  ddaarrii  kkooppaanngg  iittuu  jjuuggaa  dduulluu……  
PPeemmaarrkkaassaannyyaa  ssiiaappaa  nniikkee  kkeemmaarreenn  mmiikk??  
ee……..ppeerrttaammaannyyaa  rraaddeenn  ggiittaa,,  tteerruuss  aaddeekknnyyaa,,  jjuuggaa  tteerrmmaassuukk  kkiittaa--
kkiittaa  iinnii..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  ssaayyaa  tteerrkkeennaallnnyyaa  ddaallaamm  GGaaddeemmaann  iinnii  
sseebbaaggaaii  ppeemmbbeerriiaann  iinnffoorrmmaassii..  KKaallaauu  aaddaa  rriisseett,,  kkaallaauu  aaddaa……yyaa  
ggiittuu--ggiittuu  llaahh..  JJaaddii  jjuubbiirrnnyyaa  llaahh  ((ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))..    
TTuujjuuaann  sseennddiirrii  nnaappii  nniikkee  kkeemmaarreenn??  
YYaa  iinnii  llaahh,,  hhaall--hhaall  aaddaatt  bbaaiikk  iittuu  aaddaatt  hhiidduupp  aaddaatt  mmaattii,,  hhuuttaann,,  aaiirr,,  
sseeggaallaa  mmaaccaamm  iittuu..  ssuuppaayyaa  kkiittaa  bbeettuull--bbeettuull,,  ssttrruukkttuurrnnyyaa  iittuu,,  ttiiddaakk  
sseekkeeddaarr  ttaauu  nnaammaannaayyaa  ssaajjaa..  PPeellaakkssaannaaaannnnyyaa  bbaaggaaiiaammaannaa  ddaann  
aakkiibbaattnnyyaa  bbaaggaaiimmaannaa  iittuu  yyaanngg  kkiittaa  ppeerrjjeellaass  iittuu..  iittuu  ttuujjuuaann  uuttaammaa,,  
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jjaaddii  ttiiddaakk  hhaannyyaa  sseekkeeddaarr  ttaauu  aaddaatt,,  ttaappii  aappaa  yyaanngg  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..  
sseebbaabb  aaddaatt  iinnii  jjuuggaa  kkaallaauu  ttiiddaakk  mmeennggeennaa  ddeennggaann  aabbaadd  iinnii  yyaa,,  
jjuuggaa  kkiittaa  hhaarruuss  mmooddeerrnn  yyaa..  JJaaddii  jjaannggaann  tteerrllaalluu  mmeenneennttaanngg  aarruuss..  
IInnii  llaahh  yyaanngg  ppeerrlluu  kkiittaa  ssoossiiaalliissaassiikkaann  kkeeppaaddaa  ggeenneerraassii  aattaauu  
tteemmppaatt--tteemmppaatt  sseellaaiinn  kkiittaa  iinnii..  TTeerrmmaassuukk  hhuuttaann--hhuuttaann  aaddaatt  iinnii  
jjuuggaa  hhuuttaann--hhuuttaann  NNeeggaarraa,,  sseebbaabb  NNeeggaarraa  ppuunnyyaa  ttaappii  kkaann  
mmaannffaaaattnnyyaa  rraakkyyaatt  yyaanngg  mmeenniikkmmaattii..  MMeennggaappaa  kkiittaa  hhaarruuss  ttiiddaakk  
mmeenndduukkuunngg  kkaann  bbeeggiittuu……....  
HHaarruuss  ddiisseessuuaaiikkaann  ddeennggaann  ppeerrkkeemmbbaannggaann  zzaammaann  jjuuggaa  
eennggggeehh??  
HHaarruuss..  AAddaatt  ssaajjaa  yyaanngg  oorrttooddookkss  ssaajjaa  bbeeggiittuu..  AAggaammaa  yyaanngg  
oorrttooddookkss  ssaajjaa  ttaannppaa  mmeemmiilliikkii  aaddaatt  jjuuggaa,,  mmaaaaff  ssaajjaa..  SSeebbaabb  aaddaatt  
iinnii  aaddaallaahh  ppeennggaattuurraann  hhiidduupp,,  bbeerrmmaassyyaarraakkaatt,,  bbeerrssoossiiaall,,  sseeggaallaa  
kkeebbuuttuuhhaann,,  kkeebbeerrssaattuuaann  llaahh  iissttiillaahhnnyyaa..  BBiissaa  kkiittaa  ssaalliinngg  hhoorrmmaatt  
ddaann  mmeenngghhoorrmmaattii  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa  bbeeggiittuu..  BBaaggaaiimmaannaa  ppiimmppiinnaann,,  
bbaaggaaiiaammaannaa  aannaannddaa  iinnii  kkiittaa  mmeenngghhaaddaappii  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  HHaarruuss  
kkiittaa  iittuu  bbiissaa  mmeennyyeessuuaaiikkaann  ddiirrii..  JJaannggaann  tteerrllaalluu  jjaauuhh..  SSeebbaabb  aaddaa  
jjuuggaa  yyaanngg  bbiissaa  mmeennjjeellaasskkaann  tteettaappii  hhaannyyaa  sseekkeeddaarr  ppaappuuqq  bbaallooqq  
((kkaakkeekk  bbuuyyuutt))  ssaajjaa..  JJaaddii  ppeennggeettaahhuuaannnnyyaa  yyaa  bbeeggiittuu  ddaarrii  ppaappuuqq  
bbaallooqq  ssaayyaa..  TTaappii  mmeennggaappaa  ppaappuuqq  bbaallooqq  iittuu  mmeennggaaddaakkaann  aaddaatt  
aattaauu  ccaarraa  sseeppeerrttii  iittuu..  aappaa  ttuujjuuaannnnyyaa..  NNaahh  aannaalliissaa  sseeppeerrttii  iittuu  yyaanngg  
bbeelluumm  mmeennggeennaa  kkeeppaaddaa  ggeenneerraassii  mmuuddaa  kkiittaa  sseekkaarraanngg  iinnii..  JJaaddii  
ssuuppaayyaa  mmaannaa  aaddaatt,,  mmaannaa  aaggaammaa,,  mmaannaa  hhaakknnyyaa  ppeemmeerriinnttaahh,,  ddaann  
hhaakknnyyaa  kkiittaa  sseebbaaggaaii  mmaassyyaarraakkaatt  tteerruuttaammaa  mmaassyyaarraakkaatt  sseeccaarraa  
uummuumm  kkaann  bbeeggiittuu..  JJaaddii  ttiiddaakk  aaddaa  sseeppeerrttii  ddeemmoo--ddeemmoo  iinnii,,  kkaann  
oorraanngg  iinnii  ssuuddaahh  ttiiddaakk  ppuunnyyaa  aaddaatt  iittuu..  kkiittaa  bbeerrssuukkuurr  sseebbeennaarrnnyyaa,,  
mmeesskkiippuunn  ttaarriiffnnyyaa  nnaaiikk  sseeddiikkiitt,,  ttaappii  kkeeuunnttuunnggaannnnyyaa  aayyookk..  TTiiddaakk  
ddiirraassaakkaann..  BBeettaappaa  jjeerriihh  ppaayyaahhnnyyaa  ppeemmeerriinnttaahh  ddaann  ppeettuuggaass--
ppeettuuggaass  uunnttuukk  ppeennggeelloollaa  iinnii..  CCoobbaa  mmaacceett  sseeddiikkiitt,,  ddiiaa  ddiiuummppaatt,,  
ssaammaa  ddeennggaann  lliissttrriikk..  PPaaddaahhaall  ssaallaahh  tteekknniiss  mmuunnggkkiinn  sseebbeennttaarr  iittuu,,  
ssuuddaahh  kkiittaa  nnggrreemmoonn  ((mmeennggggeerruuttuu))..  AAppaallaaggii  kkiittaa  bbeeggaawwee  aaiirrnnyyaa  
mmaacceett..  LLaannggssuunngg  nneellppoonn  kkaann  cceeppaatt  ppeennaannggaannaannnnyyaa..  KKaallaauu  dduulluu  
kkaann  aaiirr  ssuunnggaaii  iinnii  tteemmppaatt  mmaannddii,,  mmiinnuumm,,  sseeggaallaa  mmaaccaamm..  TTaappii  
kkaallaauu  ssaayyaa  lliihhaatt  sseebbeennaarrnnyyaa,,  yyaa  mmaaaaff  kkaallaauu  ssaayyaa  nnggoommoonngg  
nnggeellaannttuurr  sseeppeerrttii  iinnii,,  iittuu  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  bbeelluumm  kkeennaall  aaddaatt  iittuu..  
tteerrmmaassuukk  ddaarrii  lleennddaanngg  mmaammbbeenn,,  kkaawwaann--kkaawwaann  ddaarrii  LLoommbbookk  
ttiimmuurr,,  bbaaggiiaann  iinnii,,  mmaammbbeenn  bbaarraannggkkaallii..  IInnii  yyaanngg  sseebbaaggaaii  
pprrooffookkaattoorrnnyyaa..  KKaallaauu  bbaayyaann  mmaacceett  sseeddiikkiitt,,  ttiiddaakk  aappaa--aappaa,,  llookkooqq  
iittuu  mmaassiihh  bbeelleeqq  ((aaiirr  ssuunnggaaii  mmaassiihh  bbaannyyaakk))..  KKaallaauu  mmaacceett  sseeddiikkiitt,,  
yyaa  ppaakk,,  mmeesskkiippuunn  ttaarriiffnnyyaa  nnaaiikk  ttaappii  ppeerrhhaattiikkaann  kkeellaannccaarraannnnyyaa  
kkaann  bbeeggiittuu,,  mmiinniimmaall  kkiittaa  bbiillaanngg  bbeeggiittuu..  KKaallaauu  ttiiddaakk  ssaammaa  ssaajjaa  
kkaannllaahh  mmaacceett--mmaacceettnnyyaa  sseebbeennttaarr,,  kkaammii  aakkaann  mmeennggeerrttii  
kkeennddaallaannyyaa  aappaa  kkaann  bbeeggiittuu..  IInnii  ssookk  nnggeerruussaakk..  YYaanngg  mmeerruussaakk  iinnii  
bbeebbeerraappaa  ggeelliinnttiirr,,  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  bbeebbeerraappaa  rriibbuu  oorraanngg..  BBeerraappaa  
bbiiaayyaa  ddii  ssaannaa  iittuu,,  kkeerruuggiiaann  mmaatteerriiaall,,  ffiissiikk  bbaanngguunnaann  iinnii..    
OO  oorraanngg  lleennddaanngg  mmaammbbeenn  yyaanngg  mmeemmpprroovvookkaassii  iinnii??  
YYaakk..  IIttuu  ppaakk  gguurruu  iinnii,,  yyaanngg  ddaarrii  jjuurriitt,,  llaalluu  aannccee..  SSeekkaarraanngg  
oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  wwaawwaassaannnnyyaa  kkuurraanngg,,  ddiiaajjaakk  aannaarrkkiiss,,  yyaa  eennaakk  
ssaajjaa,,  ttaahhuunnyyaa  aappaa..  mmaarrii  kkiittaa  rruussaakk,,  mmaarrii  kkiittaa  bbaakkaarr,,  sseeggaallaa  
mmaaccaamm..  KKaallaauu  ssuuddaahh  ssaattuu  nnggoommoonngg,,  nnaammaannyyaa  mmaassyyaarraakkaatt..  AAddaa  
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ssiihh  jjuuggaa  yyaanngg  bbiillaanngg  jjaannggaann  ssaammppee  ggiinnii,,  jjaannggaann  ssaammee  ggiinnii,,  tteettaappii  
kkaann  sseeggeelliinnttiirr  dduuaa  ggeelliinnttiirr  oorraanngg  iittuu  kkaann  ttiiddaakk  tteerrddeennggaarr  ddiiaa  
ssaammaa  mmaassyyaarraakkaatt  bbaannyyaakk,,  kkaarreennaa  eemmoossii..  PPaaddaahhaall  eemmoossii  iinnii  kkaann  
mmeemmaarraahhii  ddiirrii  sseennddiirrii  jjaaddiinnyyaa..  EEnnaakknnyyaa  bbeerrddaassaarrkkaann  ttaattaa  kkaarrmmaa  
sseebbaaggaaii  oorraanngg  yyaanngg  bbeerrssuukkuurr,,  bbeerrssuukkuurr  llaahh  dduulluu..  TTeettaappii  kkaallaauu  
aaddaa  kkeennddaallaa  sseeppeerrttii  sseekkaarraanngg  iinnii  kkiittaa  ppeerrttaannyyaakkaann  sseeccaarraa  dduudduukk  
bbeerrssaammaa..  MMaarrii  kkiittaa  ccaarrii  ssoolluussii,,  ssaayyaa  kkiirraa  iittuu  yyaanngg  ppaalliinngg  tteeppaatt  
uunnttuukk  aannuu  iittuu,,  ppeennyyeelleessaaiiaann  mmaassaallaahh……..  
PPeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  jjuuggaa  kkaallaauu  ddii  lleennddaanngg  mmaammbbeenn  
eennggggeehh,,  kkaallaauu  ttiiddaakk  ssaallaahh??  
aa……mmaayyoorriittaass..  DDaassaann  lleennddaanngg,,  lleennddaanngg  mmaammbbeenn,,  kkaallaauu  aannyyaarr  
kkaann  ssuuddaahh  ccaammppuurraann  ddiiaa..  MMiinniimmaall  ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  lluuaarr  
nneeggeerrii  eennaakk  kkiittaa  hhaaddaappii  yyaa..  PPeennjjaajjaahh  nnaammaannyyaa..  TTaappii  kkaallaauu  
sseekkeeddaarr  ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  ddaarrii  LLoommbbookk  ttiimmuurr,,  LLoommbbookk  
tteennggaahh,,  kkaann  mmiilliikk  kkiittaa  LLoommbbookk  iinnii  yyaa,,  sseeggaallaannyyaa,,  kkiittaa  yyaanngg  
mmeennggeelloollaa..  MMaakkaannyyaa  bbeelluumm  ddiihhaayyaattii  iittuu..  aadduuhh……ttaappii  
aallhhaammdduulliillaahh  yyaa  kkaammppuunngg  ppeelluunngggguuhh  iinnii,,  kkaammppuunngg  kkaarraannggssaallaahh  
iinnii,,  kkiittaa  mmeennggaallaahh  ssaajjaa  llaahh  dduulluu..  KKaallaauu  ppeerrtteennttaannggaann--
ppeerrtteennttaannggaann  ookkee,,  sseeppeerrttii  ssaayyaa  dduulluu  kkaann..  TTaappii  mmuuddaahh--mmuuddaahhaann  
rraassaa  ddeennddaamm  iinnii  bbiissaa  ddiimmnnggeerrttii  aappaa  ttuujjuuaann  ddaann  kkoorreekkssii  kkiittaa  iittuu..  
sseehhiinnggggaa  sseekkaarraanngg  iinnii  bbaanngguunnaann  iittuu  aappaa  jjaaddiinnyyaa  iittuu,,  eennggggaakk  aaddaa..  
KKaallaauu  iittuu  ddiiaallookkaassiikkaann  kkeeppaaddaa  rreennoovvaassii  aaddaatt,,  yyaanngg  ssuuddaahh  aaddaa  
ssaajjaa  kkiittaa  rreennoovvaassii,,  bbeerrssaammaa--ssaammaa  mmaassyyaarraakkaatt  aaddaatt,,  bbaaggaaiimmaannaa  
ssuukkuurrnnyyaa……..  
TTiiyyaanngg  lliiaatt  jjuuggaa  bbeelluumm  aaddaa  ttiinnddaakk  llaannjjuutt  eennggggeehh,,  ddiibbiiaarrkkaann  
sseeppeerrttii  iittuu……..  
BBeelluumm  aaddaa..  DDiibbiiaarrkkaann  ssaajjaa  bbaanngguunnaann--bbaanngguunnaann  iinnii  ttaannppaa  
aarraahh……iinnii  jjuuggaa  gguunnaannyyaa  gguunnddeemm  iittuu,,  bbaaggaaiimmaannaa  ccaarraannyyaa,,  
gguunnddeemm  iittuu  kkaann  mmuussyyaawwaarraahh  yyaa..  KKaallaauu  bbaahhaassaa  aaddaatt  gguunnddeemm,,  
bbaahhaassaa  ppeemmeerreennttaahh--ppeennjjaajjaahh  ssaannggkkeepp..  KKaallaauu  bbaahhaassaa  sseekkaarraanngg  
kkaann  mmuussyyaawwrraahh  ddaann  mmuuffaakkaatt..  KKaann  aaddaa  ddii  ppaannccaassiillaa  jjuuggaa  iittuu..    
TTiiyyaanngg  ddeennggaarr  jjuuggaa,,  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  mmeemmbbaakkaarr  mmoohhoonn  
mmaaaaff  eennggggeehh,,  mmaassjjiidd  kkuunnoo  ddii  aannyyaarr  nniikkee  jjuuggaa  oorraanngg--oorraanngg  
ssaannaa  eennggggeehh??  
IIyyaa,,  oorraanngg--oorraanngg  lleennddaanngg  mmaammbbeenn..  PPaaddaa  jjaammaann  iittuu  kkaann,,  ssuuddaahh  
aarrttiinnyyaaaaaa  yyaa  mmoohhoonn  mmaaaaff  yyaa  kkaallaauu  ssaayyaa  ssaallaahh  tteerrkkaa,,  ssaallaahh  
aannaalliissaa,,  ppaaddaa  zzaammaann  sseetteellaahh  SSuuhhaarrttoo  yyaa,,  sseetteellaahh  GG  3300  SS  iittuu,,  
aaggaammaa  iinnii  kkaann  ddiiaannggkkaatt..  AABBRRII  iinnii  kkaann  ddiissppoonnssoorrii  oolleehh  uunnssuurree  
aaggaammaannyyaa..  NNaahh  sseekkaarraanngg  kkaallaauu  aaddaa  mmaassjjiidd  kkuunnoo  mmaassjjiidd  aappaa  iittuu,,  
ddiikkaattaakkaann  kkuurraanngg  tteeppaatt..  YYaa  kkaattaakkaann  ssaajjaa  aaddaa  dduuaalliissmmee  
ppeennggeerrttiiaann  ddii  ddaallaamm  aaggaammaa  aattaauu  ssiirriikk  mmuunnaaffiikk  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  
NNaammaannyyaa  tteennttaarraa  llaaggii  kkaann,,  ssdduuaahh  ddiikkoommaannddookkaann  jjaaddii  ssaajjaa..  DDaann  
jjuuggaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu  mmaassyyaarraakkaatt  mmaassiihh  ttaakkuutt  kkeeppaaddaa  
ppeemmeerreennttaahh,,  lleebbiihh--lleebbiihh  aannggkkaattaann  bbeerrsseennjjaattaa  iinnii..    
NNaappii,,  kkoorraammiill  kkaallaauu  dduulluu  iissttiillaahhnnyyaa  eennggggeehh……..  
KKoorraammiill,,  bbaabbiinnssaa,,  bbiinnttaarraa  bbiinnaa  ddeessaa  iittuu,,  bbaabbiinnssaa  nnaammnnyyaa..    
DDuulluu  ssaajjaa  ddii  tteemmppaatt  ttiiyyaanngg  iittuu,,  kkaallaauu  oorraanngg  ppaakkee  cceellaannaa  iittuu  
ttaakkuutt  sseekkaallii  iittuu……....  
SSaammaa,,  ssaammaa  ssaajjaa..  SSeeppeerrttii  ddii  ssaannaa  dduulluu  yyaa  ddii  sseennaarruu,,  ssaayyaa  kkaann  
kkeeppaallaa  ddeessaa  ddii  ssaannaa,,  aattaauu  ssttaaffff  ddeessaa,,  jjaannggaann  sseekkaallii  kkaallaauu  kkiittaa  
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bbeerrttuuggaass  ddii  ssaannaa  ppaakkee  cceellaannaa  ppaannjjaanngg  eennddaakk  kkeetteemmuu  oorraanngg..  AAddaa  
ssiihh  ddii  ddaallaamm  CCuummaa  lleewwaatt  lluubbaanngg  kkuunnccii  ppeennttuunnyyaa  ssaajjaa  mmuunnggkkiinn  
ddiiaa  lliihhaatt..  JJaannggaann  kkaann  nngguuccaapp  ssaallaamm  iittuu,,  eennddaakk  mmuunnggkkiinn  ddiijjaawwaabb..    
OO  ssaammaa  eennggggeehh,,  ttiiyyaanngg  kkiirraa  ddii  ddeessaa  ttiiyyaanngg  ssaajjaa……..  
SSaammaa  ssaajjaa,,  kkaallaauu  kkiittaa  aassllii  LLoommbbookk  iinnii..  IIttuu  kkaann  ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  
zzaammaann--zzaammaann  ppeennjjaajjaahh  BBeellaannddaa..  TTrraauummaa  jjuuggaa  ddeennggaann  
ppeennjjaajjaahhaann  jjeeppaanngg..  NNaammaannyyaa  ssaajjaa  ppeennjjaajjaahh  yyaa,,  mmaauu  mmeennaanngg  
ssaajjaa,,  kkaattaannyyaa  ssaajjaa  yyaanngg  hhaarruuss  ddiiiikkuuttii  aattaauu  kkiittaa  hhaarruuss  kkeerrjjaakkaann..  
BBeelluumm  aaddaa  mmuussyyaawwaarraahh  wwaakkttuu  iittuu..  mmbbee  jjaakk  llaaiinn  ppeemmeerreennttaahh,,  
mmbbee  jjaakk  llaaiinn  ddaattuu  tteeppaattiikk  ddooiinngg  ((aappaa  ppuunn  kkaattaa  ppeemmeerreennttaahh,,  
kkeemmaannaa  ppuunn  ddaattuu//rraajjaa  ddiittuurruuttii  ssaajjaa)),,  kkaann  yyaanngg  ppeennttiinngg  sseellaammaatt  
yyaa..  IInnii  ssaayyaa  iinnggaatt  bbeettuull  iittuu,,  sseekkiittaarr  ttaahhuunn  4477,,  ssaayyaa  dduulluu  SSRR  
kkeettiikkaa  iittuu  yyaa  bbuukkaann  SSDD..  SSeekkoollaahh  rraakkyyaatt  nnaammaannyyaa..  KKaallaauu  aaddaa  
bbeekkaass  sseeppaattuu  ddii  ttaannaahh  iittuu,,  eennddaakk  jjaaddii  ssuuddaahh  ssaayyaa  sseekkoollaahh  ((ssaammbbiill  
tteerrttaawwaa))..    
MMeemmaanngg  iimmeejjnnyyaa  tteennttaarraa  dduulluu  ddiittaakkuuttii  sseekkaallii  eennggggeehh……..  
IIyyaa,,  mmeemmaanngg  ppeejjuuaanngg  yyaa,,  tteerruuss  tteennttaarraa  bbeellaannddaa  yyaa..  KKaann  
mmeesskkiippuunn  IInnddoonneessiiaa  iinnii  ppuunnyyaa  tteennttaarraa  ttaappii  kkaann  jjeeppaanngg  yyaanngg  
ppuunnyyaa,,  bbeellaannddaa  yyaanngg  ppuunnyyaa..  JJaaddii  aappaa  ppuunn  kkoommaannddoo  ddaarrii  bboossnnyyaa  
iittuu,,  iittuu  kkaann  yyaanngg  ddiillaakkssaannaakkaann..    
EEnnggggeehh……kkeeiibbooddaann  aappaa  nnaammaannyyaa  dduulluu  iittuu……..  
yyaa,,  kkoommaannddaann  aappaa  nnaammaannyyaa  dduulluu  iittuu..    
aammppeerree,,  tteennttaarraa  ppeettaa,,  jjuuggaa  dduulluu  eennggggeehh……  
yyaa  mmaaccaamm--mmaaccaamm  iittuu  ssuuddaahh..  IIttuu  ssaannggaatt  ddiittaakkuuttii  dduulluu  oolleehh  
mmaassyyaarraakkaatt..    
DDaann  iittuu  jjuuggaa  ddii  dduukkuunngg  oolleehh  mmaayyaarraakkaatt  lleennddaanngg  mmaammbbeenn  
eennggggeehh  dduulluu……..  
KKaattaakkaann  ssaajjaa  oottoorriittaass  yyaanngg  mmuusslliimm,,  kkeebbaannyyaakkaann  yyaanngg  aannttii  
tteerrhhaaddaapp  aaddaatt..  KKaallaauu  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  aaddaatt  ddiikkaattaakkaann  kkiittaa  ssiirriikk,,  
iittuu  llaahh  mmaaccaamm--mmaaccaamm..  NNaahh  iittuu  llaahh,,  ppoolliittiikk  yyaanngg  ddiittuunnggggaannggii  
oolleehh  tteennttaarraa  iinnii..  aappaa  ppuunn  yyaanngg  kkiittaa  ssaakkrraallkkaann……..aarrrraaaaaahh  ((ssiikkaapp  
ttiiddaakk  mmaauu  ttaauu)),,  kkeeccuuaallii  ttuuhhaann  kkaann  bbeeggiittuu..  TTeettaappii  kkiittaa  aakkuuii  jjuuggaa  
yyaa,,  iittuu  kkaann  ppeenneemmuuaann  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa,,  bbiiaarrkkaann  tteerrmmaakkaann  uussiiaa,,  
eennggggaa  aappaa  iittuu..  mmeesskkiippuunn  LLoommbbookk  tteennggaahh,,  LLoommbbookk  ttiimmuurr,,  
LLoommbbookk  bbaarraatt  jjuuggaa,,  kkaarreennaa  kkiittaa  ssaattuu,,  ssaayyaa  rraassaa  ssaammaa  ssaajjaa  kkaallaauu  
mmaassaallaahh  ppeennggeerrttiiaann  tteerrhhaaddaapp  BBaayyaann  iinnii..  BBaannyyaakk  sseekkaallii  ddaarrii  
ggaannttii  ddaarrii  mmaannaa,,  yyaanngg  mmeennccaarrii  mmaassaallaahh  bbaabbaadd,,  mmaassaallaahh  ssiillssiillaahh,,  
sseeggaallaa  mmaaccaamm..  KKaallaauu  ddiiaa  llaahhiirr  ddii  ssaannaa  mmeemmaanngg,,  tteettaappii  nneenneekk  
mmooyyaannggnnyyaa  ddaarrii  ssiinnii..  IInnii  ddaarrii  sseekkoottoonngg  iinnii,,  kkaann  bbeessookk  lluussaa  ddiiaa  
ddaattaanngg  kkeemmaarrii..  MMaauu  ccaarrii  ssiillssiillaahh..  IIttuu  yyaanngg  tteemmppaatt  ppeennggaalliiaann--
ppeennggggaalliiaann  eemmaass  iittuu..  ddaarrii  ssaannaa  ddiiaa  ddaattaanngg  kkeemmaarrii  llaannggssuunngg..  
DDaarreekk  jjuuggaa,,  ssaayyaa  kkiirraa......aappaallaaggii  aaddaa  mmeennaakknnyyaa  ddii  ssaannaa  
yyaa……mmaammiikk  ttaappii  yyaa,,  LLaalluu……..RRaaddeenn……  
DDii  ssaannaa  aaddaa  dduuaa  ttiippee,,  aaddaa  rraaddeenn  aaddaa  llaalluu……..  
MMaaaaff  kkaallaauu  aannaannddaa  sseennddiirrii,,  mmaaaaff  sseeppeerrttiinnyyaa  tteerrllaalluu  pprriibbaaddii,,  
rraaddeenn  jjuuggaa……  
AArroo  kkaallaauu  ttiiyyaanngg  LLaalluu……..  
LLaalluu……..ttaappii  kkaann  sseeddeerraajjaatt  iittuu  jjuuggaa..  SSaakkrraa  aappaa  iittuu  kkaann..      
TTaappii  kkaallaauu  bbaallooqq,,  kkaakkeeqq  iittuu  rraaddeenn..  TTaappii  kkaann  nnggaammbbiill  aattaauu  
mmeenniikkaahh  ssaammaa  oorraanngg  yyaanngg  bbuukkaann  rraaddeenn  aakkhhiirrnnyyaa  ttuurruunn  
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jjuuggaa……..  
SSaammaa  ssaajjaa  ddii  bbaayyaann  jjuuggaa……..kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  iinnii  kkaann  ddaattuu..  DDaattuu  
aawwaallnnyyaa  kkaann..  SSeetteellaahh  ddaattuu  iinnii  mmaassuukk  iissllaamm  kkaann  ddii  kkaassiihh  jjuulluukkaann  
nnaammaa  rraaddeenn..  RRaaddeenn  iittuu  rraahhddiinn,,  ddaarraahh  ssuuccii  yyaanngg  ssaanngggguupp  
mmeennyyiiaarrkkaann  aaggaammaa..  ddiibbuuaattllaahh  mmaassjjiidd  kkuunnoo  bbeeggiittuu,,  kkeemmuuddiiaann  
llaalluu  ddiiaaddaattkkaann  bbeeggiittuu..  KKaarreennaa  ddaattuu  iinnii  ssuuddaahh  jjaaddii  rraaddeenn  ssuuddaahh  
iissllaamm,,  aaddaallaahh  ssaannttrrii--ssaannttrriinnyyaa  iinnii,,  ppaarraa  ddaakkwwaahhnnyyaa  iittuu  yyaa..  AAddaa  
yyaanngg  kkee  ttiimmuurr  aaddaa  yyaanngg  kkee  tteennggaahh  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  IIttuu  mmeennuurruutt  
vveerrssii  ddaarrii  ssiinnii..    
OO  rraaddeenn  iittuu  bbeerraarrttii  rraahhddiinn  eennggggeehh……..??  
RRaahhddiinn,,  ddaarraahh  ssuuccii……..  DDaann  jjuuggaa  nnaammaa  bbaayyaann  iinnii  kkaann  sseetteellaahh  
mmaassuukk  iissllaamm  bbaarruu  ddiiaa  nnaammaannyyaa  BBaayyaann..  SSeebbeelluummnnyyaa  iittuu  kkaann  
mmaassiihh  kkeeddaattuuaann  llaannggssuunngg,,  GGuummii  SSuuwwuunngg  nnaammaannyyaa  iittuu  kkaarreennaa  
mmaassiihh  tteerrbbaattaass,,  mmaassiihh  sseeppii  mmaannuussiiaannyyaa  ttaappii  ssuuddaahh  aaddaa  
kkeerraajjaaaannnnyyaa..  KKeerraajjaaaannnnyyaa  dduulluu  kkaann  ddaarrii  ttaallbbaalluuqq,,  ppeerrbbaattaassaann  
iittuu..  kkaallaauu  ddaarrii  bbaarraatt  iinnii  ssuuddaahh  ssaammppaaii  ppuussuukk  iittuu..  mmaassiihh  wwiillaayyaahh  
kkeeddaattuuaann  bbaayyaann  dduulluu..  KKoonnoonn  ddii  ddaallaamm  aannuu  iittuu,,  ddii  ddaallaamm  aappaa  
iissttiillaahhnnyyaa……..ppiiaaggaamm..  ddii  ddaallaamm  ppuussttaakkaannyyaa  iittuu..  TTeettaappii  ssaayyaanngg  
ppuussttaakkaa  aasslliinnyyaa  iittuu  ddiiaammbbiill  oolleehh  bbeellaannddaa  iittuu,,  yyaanngg  mmeennuulliiss  
tteennttaanngg  aalliipp  iittuu,,  ddiiaa  bbaawwaa  kkee  nneetthheerrllaanndd..  DDaattuunnyyaa  ddiibbuujjuukk,,  mmaarrii  
ssaayyaa  ppeellaajjaarrii  iinnii,,  mmaarrii  ssaayyaa  ssiimmppaannkkaann……..ddiibbeerriikkaann  llaahh..  
NNaammaannyyaa  ddaattuu  ssaammaa  ddaattuu  kkaann,,  ppaassttii  ssaalliinngg  ppeerrccaayyaa..  AAkkhhiirrnnyyaa  
kkiittaa  kkeehhiillaannggaann  ppeeggaannggaann,,  yyaanngg  tteerrssiissaa  aaddaallaahh  lleeggeennddaa  ddaann  
ttrraaddiissii..  NNaahh  iinnii  llaahh  yyaanngg  mmeennjjaaddii  aaddaatt  iittuu..  CCuummaa  uunnttuunnggnnyyaa  
sseeppeerrttii  sseekkaarraanngg  iinnii  kkaann,,  sseellaalluu  kkiittaa  lliibbaattkkaann  ggeenneerraassii  mmuuddaa  iinnii  
yyaa,,  sseeppeerrttii  yyaanngg  kkeemmaarreenn  iittuu..  yyaa  mmaakkssuuddnnyyaa  ssuuppaayyaa  aaddaa  
ppeerrttaannyyaaaann  ddii  ddaallaamm  ssuuaattuu  ppeekkeerrjjaaaann..  YYaa  mmiissaallnnyyaa,,  aappaa  ssiihh  iinnii,,  
ssaayyaa  rreeppoott  bbaannyyaakk  ppeekkeerrjjaaaann  eennggggaa  aaddaa  gguunnaannyyaa  ssaayyaa  
ppeerrggii……..nnaahh  ddii  ssaannaallaahh  kkiittaa  bbeerrii  ppeennggeerrttiiaann..  MMeesskkiippuunn  kkiittaa  ttiiddaakk  
bbiissaa  mmeemmbbeerrii  ssoolluussii  mmiinniimmaall  kkaann  kkiittaa  ssaammaakkaann  ppeennddaappaatt--
ppeennddaappaatt  aannttaarraa  ssii  ppeennaannyyaa  ddeennggaann  tteemmaann--tteemmaannnnyyaa  yyaanngg  llaaiinn,,  
ppaassttii  aaddaa  jjaawwaabbaannnnyyaa  iittuu..  SSeebbaabb  aaddaatt  iinnii  bbuukkaann  sseemmbbaarraanngg  kkiittaa  
bbiikkiinn  jjuuggaa..  YYaa  kkaallaauu  mmaannuussiiaa  ttiiddaakk  ppuunnyyaa  aaddaatt  yyaa  ttiiddaakk  
mmuunnggkkiinn..  KKaallaauu  kkiittaa  bbaahhaassaa  ssaassaakk……..wwaahh  nnee  mmaarraaqq  ssaammppii  jjaarraann  
kkaannaakk  nnee,,  eennddeekk  nnee    aarraaqq  aaddaatt  ((wwaahh  aannaakk  iinnii  kkaayyaakk  ssaappii,,  kkuuddaa  
ssaajjaa,,  ttiiddaakk  aaddaattnnyyaa))..    
TTiiyyaanngg  ddeennggeerr  jjuuggaa  aaddaa  nnaammaannyyaa  kkeerraajjaaaann  ddaahhaa  ssaammaa  
kkeelliinngg??  
KKaallaauu  iittuu  ppeennggaarruuhhnnyyaa  ddaarrii  JJaawwaa  iittuu  jjuuggaa..  PPeennggaarruuhhnnyyaa  ddaarrii  
MMaajjaappaahhiitt  iittuu..  DDii  bbaayyaann  ttiimmuurr  iinnii  nnaammaannyyaa  ddaahhaa,,  bbaatt  oorroonngg,,  
bbaayyaann  bbaarraatt  ddiitteemmppaatt  kkiittaa  iinnii  nnaammaannyyaa  kkeelliinngg..  TTeettaappii  tteerrmmaassuukk  
NNeeggaarraa  ssuuwwuunngg  iittuu..  SSaattuu  ppaayyuunngg  iittuu..  MMeemmaanngg  ddaahhaa  ddaann  kkeeeelliinngg  
iinnii  ssaattuu  kkeessaattuuaann  ddii  bbaawwaahh  NNeeggaarraa  iinndduukknnyyaa  kkeerraajjaaaann  ssuuwwuunngg..  
TTeettaappii  uunnttuukk  mmeennggaattuurr  tteennttaanngg  ssoossiiaall  ddaann  bbuuddaayyaannyyaa  iinnii  
ddiibbeerriikkaannllaahh  ttuuggaass--ttuuggaass..  MMaakkaannyyaa  kkhhuussuuss  uunnttuukk  bbaayyaann  ttiimmuurr  
iinnii  uunnssuurree  kkeekkiiaayyiiaann,,  aaggaammaa..  kkhhuussuuss  uunnttuukk  kkaarraannggbbaajjoo  ddaann  bbaatt  
oorroonngg  iinnii  uunnssuurree  aaddaatt,,  dduunniiaa..  BBeeggiittuu  ppeemmbbaaggiiaannnnyyaa..  AAddaa  dduunniiaa  
aaddaa  aakkhhiirraatt..  MMaakkaannyyaa  kkaallaauu  gguunnddeemm  mmaauu  bbiikkiinn  kkeeppeemmaannggkkuuaann  
sseeppeerrttii  ppeennjjaaggaa  hhuuttaann,,  aammaaqq  llookkaaqq  yyaanngg  mmeenngguurruuss  ppeerrttaanniiaann  
ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa  iittuu  ddii  kkaarraannggbbaajjoo  ddaann  bbaatt  oorroonngg..  DDii  uunnddaanngg  ttaappii  
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ddaarrii  uunnssuurree  bbaayyaann  ttiimmuurr,,  ssaayyaa,,  ddaann  yyaanngg  llaaiinn--llaaiinn  kkee  ssaannaa..  
DDiigguunnddeemmkkaann  ssaammaa--ssaammaa  ddii  bbeerruuggaaqq  aagguunngg  kkaarraannggbbaajjoo..  BBeeggiittuu  
jjuuggaa  kkaallaauu  kkoossoonngg  uunnssuurree  kkeekkiiaayyiiaann,,  sseeppeerrttii  ppeenngghhuulluu,,  lleebbee,,  
kkeettiibb,,  ddaann  mmuuddiimm  ……  ssuuddaahh  ttiiddaakk  aaddaa  ……  aappaakkaahh  kkaarreennaa  
ppeerrbbuuaattaannnnyyaa  aattaauu  ppeerriillaakkuunnyyaa  kkaattaakkaann  ssaajjaa  bbeeggiittuu,,  kkuurraanngg  bbaaiikk  
yyaa,,  aattaauu  ttiiddaakk  ppaannttaass  mmeennjjaaddii  ppiimmppiinnaann  ppaannuuttaann  kkiittaa  
bbeerrhheennttiikkaann  sseeccaarraa  mmuussyyaawwaarraahh..  NNaahh  nnaannttii  kkaallaauu  ssuuddaahh  ddiiaa  
ppeellaakkssaannaaaann  ppeerraattuurraann  aaddaatt  ddaann  aaggaammaannyyaa  bbaagguuss  ssaammppaaii  
sseeuummuurr  hhiidduupp  ddiiaa  bboolleehh  iittuu..  nnaahh  iittuu  gguunnddeemmnnyyaa  ddii  bbaayyaann  ttiimmuurr..  
DDii  ddaahhaa  ddiiaa  ssuuddaahh..  DDii  kkeelliinngg  iinnii,,  bbaayyaann  bbaarraatt  ssaammaa  kkaarraannggbbaajjoo..  
KKaallaauu  ssaayyaa  iinnii  tteerrlliibbaatt  ddii  bbaayyaann  ttiimmuurr,,  wwaallaauuppuunn  ssaayyaa  ddii  
kkaarraannggssaallaahh  nnaammaannyyaa  iinnii..  SSeeggaallaa  sseessuuaattuu  sseellaalluu  bbeerrggaabbuunngg  ssaayyaa  
ddeennggaann  bbaayyaann  ttiimmuurr..  HHuubbuunnggaannnnyyaa  eerraatt  sseekkaallii..  DDiiaa  
mmeellaakkssaannaakkaa  aappaa  ppuunn  ssaayyaa  hhaarruuss  bbeerraaddaa  ddii  ssaannaa..  DDii  ssiinnii  jjuuggaa  
aappaa  ppuunn  yyaanngg  aakkaann  ddiillaakkssaannaakkaann  uuttaammaakkaann  dduulluu  ddii  ssaannaa..  
BBeeggiittuu……  
OO  bbaarruu  sseetteellaahh  iissllaamm  mmaassuukk  ggaannttii  nnaammaa  mmeennjjaaddii  bbaayyaann??  
BBaayyaann..  SSeehhiinnggggaa  bbaayyaann  iinnii  kkaann  ssaattuu--ssaattuunnyyaa  ddeessaa  yyaanngg  
nnaammaannyyaa  bbeerraaddaa  ddii  ddaallaamm  aallqquurraann..  AAddaa  ddeessaa  llaaiinn..  eennggggaakk  aaddaa  
ddeessaa  aannyyaarr  ddii  aallqquurraann,,  ddeessaa  ssuukkaaddaannaa  eennggggaakk  aaddaa,,  mmaaaaff  ddaarreekk  
jjuuggaa  mmuunnggkkiinn  bbeelluumm  aaddaa  ((ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))..  AAddaa  nnaammaa  bbaayyaann  
llaaiinn,,  ttaappii  kkaarraanngg  bbaayyaann  ddiiaa,,  kkaarraanngg  bbaayyaann  ttaannjjuunngg,,  kkaarraannggbbaayyaann  
bbrreemmbbeenngg..  EEhh  bbaannyyaakk  kkaarraannggnnyyaa..  NNaahh  mmuunnggkkiinn  oorraanngg--oorraanngg  
iittuullaahh  yyaanngg  aassaall  uussuullnnyyaa  ddaarrii  bbaayyaann  ssiinnii  yyaanngg  bbeerrkkeemmbbaanngg  bbiiaakk  
ddii  wwiillaayyaahh  iittuu……..  
KKaallaauu  nnuurrccaahhaayyaa  ssaammaa  nnuurrssaaddee  nniikkee  ssiiaappaa  mmaammiikk??  
NNaahh  iittuu  jjuuggaa  bbeerrssiinngggguunnggaann  ddeennggaann  iittuu  ttaaddii  aaggaammaa  ddaann  aaddaatt..  
NNuurrccaahhaayyaa  iittuu  aaddaallaahh  aaggaammaa,,  nnuurrssaahhaaddaa  iittuu  aaddaallaahh  aaddaatt..  PPaaddaahhaall  
ssaattuu  iittuu..  ddiiaa  ssaattuu  kkoommppoonneenn..  SSeebbaabb  aaddaa  nnaammaannyyaa  aaddaatt  uunnttuukk  
dduunniiaa,,  aaddaa  jjuuggaa  aaddaatt  uunnttuukk  mmeennuujjuu  kkee  aakkhheerraatt  yyaanngg  kkiittaa  
ppeerrttaanngggguunnggjjaawwaabbkkaann  sseeggaallaa--ggaallaannyyaa..  IIttuu  bbuukkaann  dduuaa  oorraanngg  iittuu,,  
CCuummaa  iissttiillaahhnnyyaa  aaddaa  nnuurrccaahhaayyaa  aaddaa  nnuurrssaahhaaddaa……..ppeemmbbaaggiiaann  
ttuuggaass,,  ppeemmbbaaggiiaann  yyaanngg  aaddaa  ddaallaamm  bbaattiinn  iinnii  aaddaallaahh  bbaahhwwaa  
ppiikkiirrkkaann  aaddaattmmuu  ppiikkiirrkkaann  dduunniiaammuu..  AAggaammaa  uunnttuukk  aappaa,,  aaddaatt  
uunnttuukk  aappaa,,  kkaallaauu  bbeennaarr--bbeennaarr  aaggaammaa  yyaanngg  kkiittaa  llaakkuukkaann  iinnii  uunnttuukk  
aappaa..  aaddaatt  jjuuggaa  bbaaggaaiimmaannaa  kkiittaa  bbeerrssaattuu  ddeennggaann  iinnii,,  iinnii,,  iinnii..  
SSuuppaayyaa  ttiiddaakk  tteerrjjaaddii  ggeesseekkaann--ggeesseekkaann  ddaarriippaaddaa  aarruuss  ddaann  
sseebbaaggaaiinnyyaa..  IIttuu  ddiiaattuurr  oolleehh  aaddaatt..  AAggaammaa  nnuurrccaahhaayyaa,,  kkeemmuuddiiaann  
nnuurrssaabbddaa  sseebbeennaarrnnyyaa  iittuu..  ssaabbddaa  iinnii  kkaann  ppeemmbbiiccaarraaaann  yyaanngg  
kkeelluuaarr  iinnii..  JJaaddii  aappaa  ppuunn  ppeemmbbiiccaarraaaann  yyaanngg  kkiirraa--kkiirraa  bbiissaa  kkiittaa  
cceerrnnaa  ddaann  kkiirraa--kkiirraa  aakkaa  nnaaddaa  mmaannffaaaattnnyyaa  mmaarriillaahh  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann,,  iittuu  nnuurrssaabbddaa..  KKaallaauu  nnuurrccaahhaayyaa  iittuu  jjeellaass  ssuuddaahh  ssiinnaarr  
iittuu..  SSiinnaarr  ddaarrii  dduunniiaa  ssaammppaaii  aakkhheerraatt..  KKaallaauu  kkiittaa  bbeettuull--bbeettuull  
ddeennggaann  tteellaatteenn  kkhhuussuukk  kkiittaa  bbeerrssaattuu  ddeennggaann  ssaanngg  kkhhaalliikk,,  iinnssyyaa  
aallllaahh..  TTaappii  iittuu  kkaann  bbeerraatt  iittuu..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  ggaabbuunnggaann  aannttaarraa  
yyaanngg  ttaaddii  ddii  ssiinnii  aappaa  iittuu  iissttiillaahhnnyyaa,,  ppiinnjjaa--ppiinnjjaaiitt..  KKaarreennaa  kkaallaauu  
ssuuddaahh  ppiinnjjaa--ppiinnjjaaiitt  iinnii  aaddaallaahh  ppeerrllaakkuuaann  kkiittaa  ddii  dduunniiaa..  MMaaaaff  
kkaallaauu  ssaayyaa  kkaattaakkaannaa  iinnii  yyaa,,  mmeesskkiippuunn  kkiittaa  ssuuddaahh  hhiittaamm  ddiissiinnii  
((ssaammbbiill  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaaggiiaann  ddaahhii))  ttaappii  kkaallaauu  kkiittaa  bbeelluumm  bbeennaarr--
bbeennaarr  kkhhuussuusskk  mmeennyyaattuu  ddeennggaann  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  ttiiddaakk  
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mmeennjjaammiinn  mmeennuurruutt  aaddaattnnyyaa  kkaann  bbeeggiittuu..  AAddaattnnyyaa  kkuurraanngg,,  
aaggaammaannyyaa  kkuurraanngg  mmuunnggkkiinn  ssoossiiaallnnyyaa  bbaagguuss,,  mmuunnggkkiinn  ddeennggaann  
ccaarraa  iittuu  dduulluu  kkiittaa  mmeemmbbeerriikkaann  mmaaaaff  ppaaddaa  ddiirrii  kkiittaa..  ttiiddaakk  aaddaa  
ppeerrttiimmbbaannggaann  ddii  hhaarrii  ddeeppaann  iittuu……..  
MMuunnccuullllaahh  kkeemmuuddiiaann  wweettuu  tteelluu  nniikkee  eennggggeehh??  
WWeettuu  tteelluu,,  bbuukkaann  wwaakkttuu..  KKaallaauu  wwaakkttuunnyyaa  tteettaapp,,  wwaakkttuu  yyaanngg  
lliimmaa  iittuu,,  ttiiddaakk  aaddaa  oorraanngg  yyaanngg  ssaallaatt  lleebbiihh  ddaarrii  iittuu  aattaauu  kkuurraanngg  
ddaarrii  iittuu..  lleebbiihh  bbaaiikk  eennddaakk  uussaahh  iittuu  bbuukkaann  aaggaammaa  nnaammaannyyaa,,  
bbeeggiittuu..  CCuummaa  dduulluu  iittuu  ddiippeerruunncciinngg  oolleehh  ppeennjjaajjaahh  iittuu  jjuuggaa..  
PPoolliittiikk  iimmppeerraa..  TTiiddaakk  mmaauu  mmeelliihhaatt  iissllaamm  iinnii  bbeerrssaattuu..  KKaann  oorraanngg  
KKrriisstteenn  sseemmuuaa  kkaann  oorraanngg  bbeellaannddaa  iittuu..  ddiiaa  mmaauu  mmeenngguuaassaaii  
sseeggaallaa--ggaallaannyyaa,,  kkeekkaayyaaaann  aallaamm  ddaann  ssuuppaayyaa  ddiiaa  ssaajjaa  yyaanngg  mmaauu  
ddiiiikkuuttii..  BBaaiikk  hhaassiill  kkiittaa  mmaauu  ddiibbaannttuu,,  eennddaakk  aaddaa  iittuu..  oorraanngg--oorraanngg  
bbaallii  mmaallaahh  bbiissaa  mmaassuukk..  KKaallaauu  KKrriisstteenn  eennddaakk  aaddaa  ddii  ssiinnii,,  ssaattuu--
ssaattuu  ppuunn  eennddaakk  aaddaa  yyaanngg  aassllii  bbaayyaann…………………………....  
OO  sseebbeennaarrnnyyaa  ssaattuu  eennggggeehh  nnuurrccaahhaayyaa,,  ssaammaa  nnuurrssaabbddaa  nniikkee??  
EE……..ssaattuu..  iittuu  sseebbuuttaann  ssaajjaa..  SSaammaa  ddeennggaann  rreennggggaayyuu,,  rreennggggaanniiss..  
RReenngg  iinnii,,  iinnii  yyaa  bbaattiinn  ((ssaammbbiill  mmeelleettaakkkkaann  ttaannggaann  kkaannaann  ddii  aattaass  
ddaattaa)),,  yyaanngg  nnggoommoonngg  iinnii,,  yyaanngg  bbeerrbbiiccaarraa  iinnii..  RReenngg  aarrttiinnyyaa  yyaanngg  
aakkaann  kkeelluuaarr  aattaauu  yyaanngg  nnaannttii  aakkaann  ddiicceettuusskkaann  iittuu  rreenngg  nnaammaannyyaa..  
SSuuddaahh  nniiaatt  yyaanngg  bbaagguuss,,  qqoorraann  nnaammaannyyaa  ddii  ddaallaamm  aannuu  iinnii..  
RReennggggaayyuu,,  aayyuu  iinnii  kkaann  ssuuppaayyaa  kkiittaa  bbiissaa  mmeennjjaallaannkkaann  sseessuuaattuu  
yyaanngg  bbaaiikk..  YYaanngg  bbaagguuss..  RReenngg  yyaanngg  AAyyuu..  KKaallaauu  rreennggggaanniiss,,  aaddaa  
rreenngg  yyaanngg  aaddaa  uunnssuurree  rroommaannttiicc..  BBaaggaaiimmaannaa  ssuuppaayyaa  oorraanngg  bbiissaa  
ssiimmppaattii,,  mmeennddeennggaarrkkaann  ddaakkwwaahh  kkiittaa..  bbaaggaaiimmaannaa  oorraanngg  ssiimmppaattii  
mmeennddeennggaarrkkaann  ppeemmbbiiccaarraaaann  kkiittaa..  kkiittaa  kkeelluuaarrkkaann  kkaattaa--kkaattaa  iittuu  
yyaanngg  mmaanniiss  ssuuppaayyaa  oorraanngg  iittuu  tteerrttaarriikk  tteerrhhaaddaapp  kkiittaa..  sseeggaallaa  
pprrooggrraamm  aakkaann  bbiissaa  jjaallaann..  TTaappii  kkaallaauu  oorraanngg  yyaanngg  bbeelluumm  
mmeenngghhaayyaattii  ddiikkiirraa  nnaammaa  oorraanngg  iittuu..  NNuurrccaahhaayyaannyyaa  llaaiinn,,  
nnuuddrrssaahhaaddaannyyaa  llaaiinn..  kkeedduuaannyyaa  iinnii  ddiiaa  bbeerrssaattuu  ddii  jjaassaadd  iinnii..  CCuummaa  
ddii  ddaallaamm  kkiittaa  sseennddiirrii  iinnii  kkaa  nnaaddaa  dduunniiaannyyaa  aaddaa  aakkhheerraattnnyyaa..  
BBaaggaaiimmaannaa  ccaarraa  mmeemmppeerrssaattuukkaann..  SSeehhiinnggggaa  kkeelluuaarrllaahh  rreennggggaanniiss  
ddaann  rreennggggaayyuu..  IIttuu  ddaarrii  nnuurrccaahhaayyaa  ddaann  nnuurrssaahhaaddaa  iittuu..  tteerrcceettuussllaahh  
iittuu  rreennggggaanniiss  ddaann  rreennggggaayyuu,,  yyaanngg  tteerraakkhhiirr  RRiiddiiqq  nnaammaannyyaa..  CCoobbaa  
sseessiimmbbiinngg  bbaayyaann  yyaa,,  eemmbbee  bbaatteeqq  ttiiyyee,,  llaammuunn  mmeerriiddiiqq  ddiiaammbbiill  
ppaarraannggnnyyaa  ssaajjaa,,  ddaann  sseelluuttnnyyaa  ddiillaaiinnkkaann..  KKaann  kkuurraanngg  mmeennggeennaa  
kkuurraanngg  bbiissaa  mmeemmppeerrssaattuukkaann  ddiirrii..  IIttuu  rriiddiiqq  sseeccaarraa  kkaassaarr..  TTaappii  
kkaallaauu  rriiddiiqq  yyaanngg  hhaalluuss,,  rriiddiiqq  iittuu  pprriirriiqq  ddiirriiqq  ((mmeemmbbeennaahhii  ddiirrii)),,  
mmaawwaass  ddiirrii..  SSaayyaa  kkiirraa  nnaammaa  oorraanngg  iittuu  dduulluu  ttaappii  tteerrnnyyaattaa  ttiiddaakk..  
KKiittaa  ddiissuurruuhh  mmiikkiirr,,  pprriirriiqq  ddiirriiqq..  JJaannggaann  mmeennccuubbiitt  oorraanngg  llaaiinn  
sseebbeelluumm  mmeennccuubbiitt  ddiirrii  sseennddiirrii..  RReennggggaayyuu  rreennggggaanniiss,,  rriiddiiqq..  IIttuu  
yyaanngg  aaddaa  ddii  ddaallaamm  nnuurrccaahhaayyaa  ddaann  nnuurr  ssaahhaaddaa……..  
SSeeppeerrttiinnyyaa  sseemmuuaa  kkeemmbbaallii  kkeeppaaddaa  ddiirrii  kkiittaa  sseennddiirrii  eennggggeehh??  
KKiittaa  hhaayyaattii  jjuuggaa,,  ttuuhhaann  kkaann  CCuummaa  ssaattuu..  BBeerraappaa  jjuuttaa  mmaannuussiiaa  ddii  
dduunniiaa  iinnii  wwaallaauuppuunn  kkiittaa  bbeerrllaaiinnaann  aaggaammaa..  ttuuhhaann  aaddaa  ssaattuu,,  eennddaakk  
aaddaa  llaaiinn  kkeemmbbaallii  nnuurrccaahhaayyaa  ddaann  nnuurrssaahhaaddaa  iittuu..  ssaammppaaii  kkeeppaaddaa  
cceettuussaannnnyyaa  yyaanngg  kkeettiiggaa  iittuu  ttaaddii..  KKaallaauu  mmaassiihh  aallmmaarrhhuumm  rraaddeenn  
ssiinnggaaddrriiyyaa  yyaa,,  ppeemmaannggkkuu  aagguunngg  yyaanngg  ssuuddaahh  wwaaffaatt..  SSeellaalluu  
bbeeggiittuu..  KKaallaauu  aaddaa  ppeerrttaannyyaaaann  tteennttaanngg  iinnii  tteennttaanngg  iittuu  sseellaalluu  
bbeeggiittuu  kkeemmbbaalliikkaann  kkeeppaaddaa  ddiirrii  sseennddiirrii…………  
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TTiiyyaanngg  jjuuggaa  ppeerrnnaahh  ddeennggaarr  tteennttaanngg  ssiiffaatt  ttiiggaabbeellaass  nniikkee  nnaappii  
mmaammiikk??  
SSaammbbiill  tteerrttaawwaa……..ddaallaamm  yyaa……..ookkee  llaahh  ssaayyaa  aannuu  ssiihh  sseeddiikkiitt..  
BBeelluumm  ssaayyaa  bbiissaa  mmeennjjeellaasskkaann  sseeccaarraa  ddeettiill  sseeccaarraa  mmeennddaallaamm  
uunnttuukk  mmeennjjeellaasskkaannnnyyaa  iittuu..  ttaappii  kkaallaauu  ddii  ddaallaamm  aaggaammaa  jjuuggaa  kkaann  
aaddaa  iittuu..  aannggkkaa  ttiiggaa  bbeellaass..  SSeebbaabb  tteerrddiirrii  ddaarrii  aannggkkaa  99..  TTaahhuunn  
bbaalluuqq  ((88)),,  ddiinnaa  ppiittuuqq  ((77)),,  bbuullaann  dduuee  oollaass  ((1122)),,  aannggkkaa  ssiiwwaaqq  ((99))..  
EEnnggggaakk  aaddaa  aannggkkaa  sseessuuddaahh  aannggkkaa  SSeemmbbiillaann  kkaann  eennggggaakk  aaddaa,,  
kkeemmbbaallii  kkee  kkoossoonngg..  KKeemmuuddiiaann  aaddaa  ddii  ddaallaamm  ttuubbuuhh  iittuu  sseennddiirrii  
yyaanngg  ddiimmaakkssuudd..  TTaappii  nnaannttii  llaahh  ((ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))……....iinnii  
ppeerrttaannyyaaaann  oorraanngg  aannttrrooppoollooggii  iinnii,,  ddiiaa  mmaauu  sseekkaallii  ssii  sswweennnn  iinnii  
yyaa..  AAddaa  jjuuggaa  ddaarrii  JJaakkaarrttaa  yyaa  aahhaaddiiyyaahh  nnaammaannyyaa,,  sseellaalluu  ddiiaa  
mmeennaannyyaakkaann  sseeppeerrttii  iinnii..  TTaappii  ssaayyaa  mmaassiihh  bbeerrddiiaamm  sseerriibbuu  
bbaahhaassaa,,  mmuunnggkkiinn  aaddaa  yyaanngg  llaaiinn  yyaanngg  lleebbiihh  
bbiissaa…………………………kkaallaauu  wwaakkttuu--wwaakkttuu  sseennggggaanngg  bbaarraannggkkaallii  yyaa  
((ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))……....  
EEnnggggeehh  ttiiyyaanngg  jjuuggaa  mmaassiihh  bbiinngguunngg  eennggggeehh,,  kkeennaappaa  kkiiyyaaii  
kkaagguunnggaann  nniikkee  eennggggeehh  kkeelliilliinnggnnyyaa  aaddaa  yyaanngg  99,,  aaddaa  yyaanngg  77,,  
aaddaa  yyaanngg  55……....aaddaa  yyaanngg  33  jjuummllaahh  kkeelliilliinngg  iikkaatt  kkeeppaallaannyyaa  
nniikkee………………....  
SSeemmuuaa  aaddaa  aarrttiinnyyaa,,  nnaannttii  ssaajjaa  ssaayyaa  ccaattaattkkaann  iittuu  ((ssaammbbiill  
tteerrttaaaawwaa))..  AAmmaaqq  llookkaaqq  jjuuggaa  bbeeggiittuu..  MMaakkaannyyaa  aaddaa  kkaagguunnggaann  
bbeelleeqq  nnaammaannyyaa  aaddaa  kkaagguunnggaann  bbeerriiqq  ((kkaaggnnuunnggaann  bbeessaarr  ddaann  
kkaagguunnggaann  kkeecciill))..  KKaallaauu  kkaagguunnggaann  bbeelleeqq  aaddaa  SSeemmbbiillaann,,  lliimmaa,,  
ttiiggaa..  TTaappii  kkaallaauu  kkiittaa  kkaann  hhaannyyaa  bbiiaassaa--bbiiaassaa  ssaajjaa..  SSuuppaayyaa  
kkeelliihhaattaannnnyyaa  ggaaggaahh  ssaajjaa..  YYaanngg  bbiikkiinn  kkaagguunnggaann  iittuu  kkaann  bbuukkaann  
sseemmbbaarraanngg  hhaarrii,,  bbuukkaann  sseemmbbaarraanngg  ttaahhuunn  ddaann  bbuullaann  jjuuggaa..  
BBeettaappaappuunn  kkeerruussaakkaakkaannnnyyaa  kkaallaauu  bbeelluumm  ppaaddaa  wwaakkttuunnyyaa  bbeelluumm  
bbiissaa  ddiiggaannttii..  PPaaddaa  wwaakkttuu  ggaawwee  aalliipp..  TTaappii  kkaarreennaa  aalliipp  iinnii  kkaann  dduuaa  
mmaaccaamm  ddii  bbaayyaann  iinnii  yyaa..  DDiiaa  kkeemmbbaallii  kkeeppaaddaa  nnuurrccaahhaayyaa,,  ddaann  
nnuurrssaahhaaddaa  iittuu  ttaaddii..  TTaappii  ppeekkeerrjjaaaann  ssaattuu  oorraanngg  iinnii  yyaa,,  aaddaa  
ppeekkeerrjjaaaannnnyyaa  uunnttuukk  dduunniiaa  aaddaa  ppeekkeerrjjaaaannnnyyaa  uunnttuukk  aakkhheerraatt..  AAlliipp  
ssaattuu  iinnii  yyaanngg  hhaarruuss  ddiikkeerrjjaakkaann  oolleehh  kkaarraannggbbaajjoo  iinnii  jjuussttrruu  ttiiddaakk  
ddiigguubbrriiss  ssaammppaaii  sseekkaarraanngg  iittuu,,  ssaayyaa  mmaarraahh  bbeettuull..  DDaann  bbuukkaann  
hhaannyyaa  uunnttuukk  ddii  wwiillaayyaahh  bbaayyaann  ssaajjaa,,  kkiittaa  ddooaakkaann  ddii  sseelluurruuhh  dduunniiaa  
ssuuppaayyaa  mmaakkmmuurr,,  tteennttrraamm,,  aammaann,,  ddaammaaii,,  ssuubbuurr,,  bbeerrssaattuu..  IIttuu  llaahh  
ttuujjuuaannnnyyaa  yyaanngg  ppuunnyyaa  aalliipp  iittuu..  bbuukkaann  hhaannyyaa  uunnttuukk  kkoommuunniittaass  
wweettuu  tteelluu  ssaajjaa,,  ppeerrccaayyaa  ttiiddaakk  ppeerrccaayyaa  hhaarruuss  iittuu  yyaanngg  kkiittaa  
nniiaattkkaann..  BBeeggiittuu  aaddaa  lloonnggssoorr,,  bbeeggiittuu  aaddaa  ssuunnaammii,,  bbeeggiittuu  aaddaa  
bbeennccaannaa  sseeggaallaa  mmaaccaamm,,  ddaann  sseebbaaggaaeennyyaa  kkaallaauu  oorraanngg  dduulluu  ssuuddaahh  
aaddaa  aassuuhhnnyyaa  iittuu,,  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  sseeppii  mmiimmiitt……………………  
EEnnggggeehh  ddii  jjooggjjaa  kkeemmaarreenn  jjooggaa  ppaass  mmeerraappii  bbeebbeerraappaa  
mmaassyyaarraakkaatt  iittuu  mmeennggaaddaakkaann  uuppaaccaarraa  ttoollaakk  bbaallaakk……..kkaallaauu  
iissttiillaahhnnyyaa  ddii  ssaannaa  iittuu……..  
DDii  ssiinnii  jjuuggaa  ttoollaakk  bbaallaakk  iissttiillaahhnnyyaa..  KKaallaauu  ddiissiinnii  pprriikkiiqq  gguummii  
nnaammaannyyaa,,  pprriikkiiqq  gguummii..  RRuussaakk  ssuuddaahh  iinnii,,  kkaarreennaa  uullaahh  mmaannuussiiaa  
sseennddiirrii  aattaauu  mmuunnggkkiinn  jjuuggaa  kkaarreennaa  mmeemmaanngg  ssaaaattnnyyaa  yyaa..  SSeemmaakkiinn  
llaammaa  bbuummii  iinnii  kkaann  sseemmaakkiinn  ttuuaa  kkaattaannyyaa  kkaann..  NNaahh  sseekkaarraanngg  iinnii  
uunnttuukk  mmeemmaakkmmuurrkkaann  kkeemmbbaallii  iinnii  hhaarruuss  sseeccaarraa  aaddaatt  iittuu..  kkaallaauu  iinnii  
ddiibbuuaattkkaann  pprrooppoossaall,,  kkiittaa  bbeerrssaammaa--ssaammaa  mmeennaannddaattaannggaannii  iittuu  
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mmeesskkiippuunn  ssaammppaaii  pprreessiiddeenn  eennggggaakk  aappaa--aappaa..  eennggggaakk  uussaahh  lleewwaatt  
LLSSMM  sseeggaallaa  mmaaccaamm  iittuu..  LLSSMM  kkaann  kkeeuunnttuunnggaann  sseennddiirrii..  MMaaaaff  
kkaallaauu  ssaayyaa  nnggoommoonngg  sseeppeerrttii  iinnii……....  
MMoohhoonn  mmaaaaff  ttiiyyaanngg  ddeennggaarr  jjuuggaa  ttookkoohh  aaddaatt  ddii  ssiinnii  jjuuggaa  
ttiiddaakk  ddiilliibbaattkkaann  eennggggeehh??  
IIttuu  llaahh  jjuussttrruu  iittuu..  mmaakkaannyyaa  ttuujjuuaann  aappaa,,  uunnttuukk  aappaa  ddiiaa  bbaanngguunn  iittuu,,  
uunnttuukk  hhootteell  eennggggaakk..  KKaallaauu  rruummaahh  uunnttuukk  gguunnddeemm  eennggggaakk  
mmuunnggkkiinn..  BBuukkaann  tteemmppaattnnyyaa  iittuu..  ookkee  kkaallaauu  ddaallaamm  kkaammppuunnggnnyyaa  
kkaa  nnaaddaa  ddii  ssaannaa  aaddaa  bbeerruuggaaqq  aagguunnggnnyyaa  aaddaa  bbaallee  aammaaqq  llookkaaqqnnyyaa..  
AAddaa  sseeggaallaa  mmaaccaamm  ssttrruukkttuurrnnyyaa  yyaanngg  aaddaa  ddii  ddaallaamm  kkaarraannggbbaajjoo  
iittuu..  iittuu  rruussaakk  ssaammppaaii  sseekkaarraanngg  iittuu  ttiiddaakk  ddiippeerrhhaattiikkaann..  SSiiaappaa  
eennggggaakk  mmaannggkkeell  iittuu..  kkaallaauu  ssaayyaa  iinnii  kkaallaauu  rruussaakk  ssaayyaa  sseennddiirrii  
yyaanngg  mmeemmppeerrbbaaiikkii,,  kkaarreennaa  ssaayyaa  mmaassiihh  mmeennggaagguunnggkkaann  
ppeemmbbeerriiaann  oorraanngg  ttuuaa  kkeeppaaddaa  ssaayyaa..  AAppaannyyaa  aaddaatt  iinnii  aattaauu  ssaarraannaa  
iinnii  yyaanngg  hhaarruuss  ssaayyaa  ppiikkiirrkkaann..  SSaayyaa  llaannjjuuttkkaann  sseebbaattaass  
kkeemmaammppuuaann  ssaayyaa..  UUnnttuukk  aappaa  bbuuaatt  pprrooppoossaall  sseeggaallaa  mmaaccaamm..  IIttuu  
kkaann  uunnssuurree  mmaatteerriiaallnnyyaa,,  mmaatteerriiaalliissttiiss  jjaaddiinnyyaa..  KKeeppeenngg  yyaanngg  
ppeerrlluu..  TTuujjuuaann  ddaarriippaaddaa  bbaanngguunnaann  iittuu  sseennddiirrii  ttiiddaakk  mmeennggeennaa..  
KKaattaakkaannaa  ssaajjaa  jjaauuhh  ppaannggggaanngg  ddaarrii  aappii…………....  
AAdduuhh  mmoohhoonn  mmaaaaff  iinnii  mmaammiikk  ttiiyyaanngg  mmeenngguunnggkkiitt  
kkeettiiddaakksseettuujjuuaann  mmaammiikk  jjaaddiinnyyaa  iinnii…………  
EEnnddaakk  aappaa--aappaa……..kkaallaauu  ssaayyaa  yyaanngg  nnaammaannyyaa  kkuurraanngg  ppaass  iittuu  
aadduuhh……..ttaappii  kkaallaauu  nnaammaannyyaa  uunnssuurree  ddeennddaamm  iittuu  eennddaakk  aaddaa  yyaa..  
SSaayyaa  hhaarraappkkaann  bbeeggiittuu  tteerrcceettuuss  bbiissaa  ddiimmeennggeerrttiikkaann..  DDaann  ssaayyaa  
jjuuggaa  wwaallaauuppuunn  bbeeggiittuu  mmiinniimmaall  ddiiuunnddaanngg..  SSaayyaa  aakkaann  ddaattaanngg……....  
EEnnggggeehh  ttaappii  nnyyaattaannyyaa……....  
OOhh  eennggggaakk……..jjaaddiinnyyaa  kkaann  lliillee  mmeessaaqq,,  mmaarraaqq  bbaassee  ssaassaakk  kkaann  lliillee  
mmeessaaqq  ((mmuunnccuull  rraassaa  mmaalluu))..  KKaallaauu  ssaayyaa  sseettiiaapp  aaddaa  uuppaaccaarraa  aappaa  
sseellaalluu  ssaayyaa  ddaattaanngg  kkee  gguubbuugg  iittuu,,  wwaallaauuppuunn  bbuukkaann  ssaayyaa  sseennddiirrii……  
MMoohhoonn  mmaaaaff  eennggggeehh  kkaallaauu  ttiiyyaanngg  sseebbuutt  nnaammaa,,  ppaakk  rriiyyaannoomm  
eennggggeehh  nnaammaannyyaa??  
YYaa……ddiiaa  sseeoorraanngg  ppeennggaajjaarr  kkaann,,  ppeennddiiddiikkaannnnyyaa  ssiihh  ssaayyaa  ttaauu  
ppeerrssiiss  iittuu,,  kkaarreennaa  ssaayyaa  lleebbiihh  ttuuaa  ddeennggaann  ddiiaa..  AAnnaakk  kkeemmaarreenn  
kkaallaauu  iittuu..  mmuunnggkkiinn  bbiillaanngg  ppaappuuqq  ddiiaa  kkee  ssaayyaa,,  ttaappii  hhaannyyaa  
ggaaggaahhnnyyaa  ssaajjaa  yyaanngg  kkeelliihhaattaann..  KKaarreennaa  oorraanngg  ppeeggaawwee  kkaann..  
KKeennaappaa  kkookk  ggeemmppeell  ssaammaa  LLSSMM  sseeggaallaa  mmaaccaamm,,  kkeennaappaa  kkookk  
ttiiddaakk  ggeemmppeell  ssaammaa  ttookkoohh--ttookkoohh  aaddaatt  kkiittaa  ddii  ssiinnii..  KKaallaauu  mmiinnttaa  
bbaannttuuaann  ppeemmeerriinnttaahh  sseekkaarraanngg  mmeenndduukkuunngg  iittuu  kkaallaauu  bbuuddaayyaa  
yyaanngg  bbaagguuss  iittuu..  tteerrbbuukkaa  lleebbaarr  ggeerrbbaanngg  uunnttuukk  ppeemmeerriinnttaahh  
sseekkaarraanngg  iinnii,,  aappaallaaggii  LLoommbbookk  uuttaarraa  iinnii  kkaann..  WWaallaauuppuunn  nnaannttii  
kkiittaa  bbiissnniisskkaann  tteettaappii  yyaanngg  aasslliinnyyaa  kkiittaa  bbiissnniisskkaann..  JJaannggaann  
ddiirreekkaayyaassaa..  KKeeppaaddaa  ssiiaappaa  kkiittaa  bbiissnniisskkaann  kkaann  kkeeppaaddaa  ppaarriiwwiissaattaa  
iinnii  yyaanngg  bbuuttuuhh,,  kkaann  bbeeggiittuu..  SSeellaaiinn  kkeebbeerrssaattuuaann  kkiittaa  kkaann  ddii  ssaannaa  
jjuuggaa..  TTeennttaanngg  aaddaatt  ddaann  aaggaammaa  yyaanngg  mmeemmbbeeddaakkaann..  IInnii  ttaammuu--
ttaammuu  wwiissaattaawwaann  iinnii  kkaann  bbaannyyaakk  yyaanngg  tteerrttaarriikk  bbuukkaann  hhaannyyaa  lliiaatt  
gguunnuunngg  lliiaatt  ppaannttee  iittuu..  kkaarreennaa  kkaann  ddii  ddeessaannyyaa  ddiiaa  kkaann  eennggggaakk  aaddaa  
aaddaatt  ddii  ssaannaa..  SSaayyaa  sseennddiirrii  ssuuddaahh  ttaauu  iittuu  kkaallaauu  ddii  sswweeddiiaa  iittuu..  
CCuummaa  ddiissiipplliinnnnyyaa  yyaanngg  ssaayyaa  kkaagguummii  bbeeggiittuu…………....  
OOhh  yyaa,,  lloohh  kkookk  jjaaddii  llaammaa  iinnii  mmaammiikk……..ttiiyyaanngg  aannttaarr  aattaauu  
bbaaggaaiimmaannaa…………..  
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AArroo  eennddaakk……..  nnaannttii  aaddaa  aannaakk  yyaanngg  nnggaannttaarr……..  ppookkookknnyyaa  nnaannttii  
sseetteellaahh……..bbaannyyaakk  sseekkaallii  pprrooggrraamm  iinnii,,  bbeessookk  mmaassiihh  ddii  tteemmppaatt  
ppeennyyeelleessaaiiaann  kkeeppaatteenn  iinnii,,  lluussaa  jjuuggaa  ssaayyaa  ppeerrggii,,  ssooaallnnyyaa  ssaayyaa  
oorraanngg  ttuuaa  ssooaallnnyyaa  yyaanngg  ddiihhaarraappkkaann  bbiissaa  kkeetteemmuu  ssaammaa  ssuummbbaahh--
ssuummbbaahh  yyaanngg  aaddaa  ddii  GGaannttii..  TTaappii  ssaayyaa  lliihhaatt  kkoonnddiissii  aappaakkaahh  sseehhaatt  
eennddaakk,,  bbeeggiittuu..  PPaakkee  sseeppeeddaa  mmoottoorr  ssaayyaa  ppeerrnnaahh  iittuu,,  bbaawwaa  sseeppeeddaa  
mmoottoorr  iittuu  ppuunn  ddii  ggoonncceenngg..  WWaahh  ppuullaanngg--ppuullaannggnnyyaa  ppiinnggggaanngg  
ssaakkiitt  iittuu..  uunnttuukk  bbaawwaa  iinnii  ssllaabbaarr,,  aappaannyyaa  iittuu  ssllaabbaarrnnyyaa  
((ppeemmbbeerriittaahhuuaann  kkaallaauu  ssuuddaahh  mmeenniikkaahh))……………………………………………………  
NNaannttii  ssiihh  kkiittaa  bbiiccaarraa--bbiiccaarraa  llaaggii,,  tteennaanngg  aajjaa  ((ssaammbbiill  tteerrttaawwaa))..  
TTaaddii  mmaallaamm  ssaayyaa  ddiiuunnddaanngg  kkee  iinnii  kkee  ddeessaa  ssuukkaaddaannaa  aaddaa  dduussuunn  
ddii  ssaannaa  nnaammaannyyaa  bbaattuu  tteeppaaqq..  PPaakk  ddeewwaann,,  tteerruuss  aaddeekknnyyaa  kkaadduuss  
iinnii  mmaassiihh  ddii  ssaannaa,,  bbeelluumm  sseelleessaaii  iinnii  ggaawweennyyaa  ddii  ssaannaa..  EEnnddaakk  kkee  
ssaannaa  kkiittaa  ddii  hhaarraappkkaann  ssuuppaayyaa  hhaaddiirr  ssaammaa  ppaakk  ddeewwaann,,  kkeeppaallaa  
ddeessaa  sseennaarruu,,  bbeerrssaammaa  kkiittaa  rraammee--rraammee  kkee  ssaannaa..  SSaayyaa  ppuullaannggnnyyaa  
ttaaddii  ppaaggii…………  
OO  ssaammppee  ppaaggii  eennggggeehh……....  
YYaa  kkaarreennaa……bbeeggiinnii  yyaa  tteerruuss  tteerraanngg  ssaayyaa  ddiimmiinnttaa  uunnttuukk  
mmeenngghhiibbuurr  mmaassyyaarraakkaatt  ddii  ssaannaa..  IIttuu  kkaallaauu  ddaallaamm  pplloonnttaarraann  iittuu  
sseebbaaggaaii  jjuurruu  ppeenneerrjjeemmaahh,,  ppeenncceerriittaa..  PPeenncceerriittaa  ddaallaamm  ppeemmbbaaccaaaann  
sskkrriitt  iittuu  kkaann..  NNoommeerr  dduuaa  aaddaa  hhiibbuurraann  ddii  ssaannaa,,  kkeebbeettuullaann  hhoobbii  
ssaayyaa..  NNyyuuppaakkiinn  ddii  ssaannaa……....  
EEnnggggeehh  ttiiyyaanngg  ddeennggaarr  mmaammiikk  dduulluu  ssuukkaa  nnyyuuppaakk  
eennggggeehh…………  
IIttuullaahh,,  nnaahh  sseekkaarraanngg  aannaakknnyyaa  iittuu  ttiiddaakk  mmaauu  ddiihhiittaann  kkaallaauu  ttiiddaakk  
aaddaa  ccuuppaakk  bbaayyaann,,  nnaahh  iittuu..  yyaa  aakkhhiirrnnyyaa  ssaayyaa  iikkuutt  bbeerrssaammaa  ddii  
ssaannaa..  MMiinnttaa  ssllaammaatt,,  yyaa……  nnaammaannyyaa  iinnii  ssuuddaahh  ttuuaa……....  
TTiiyyaanngg  ddeennggaarr  mmaammiikk  jjuuggaa  kkaallaauu  nnyyuuppaakk  iittuu  ppaalliinngg  bbaagguuss  
kkaattaannyyaa…………  
AAhh  eennddaakk  ssiihh  bbaagguuss,,  ccuummaann  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  yyaa  iittuu  llaahh  kkaarreennaa  
rreennggggaanniiss  ddaann  rreennggggaayyuunnyyaa..  TTeerrllaalluu  bbaannyyaakk  hhuummoorr  yyaa,,  
rreennggggaanniissnnyyaa  bbaagguuss..  JJaaddii  oorraanngg  iittuu  bbeettaahh,,  ssaammppaaii  ppaaggii  jjaamm  
eennaamm  iittuu  bbaarruu  oorraanngg  iittuu  bbuubbaarr..  SSeennggaajjaa  ssaayyaa  ppeerrssiinnggkkaatt  
cceerriittaannyyaa,,  eennggggaakk  mmaauu  ssaayyaa  kkaallaauu  kkeessiiaannggaann  iittuu..  ddii  llaappaannggaann  
pprraayyee  iittuu  yyaanngg  bbeessaarr  iittuu  mmuuhhaajjiirriinn  nnaammaannyyaa,,  bbeerraappaa  kkaallii  ssaayyaa  kkee  
ssaannaa..  TTiiggaa  kkaallii  kkiittaa  hhiibbuurr  mmaassyyaarraakkaatt  ddii  ssaannaa……......  
CCuummaa  ppaassaannggaann  ssaayyaa  yyaanngg  mmaaiinn  iittuu  kkaann  ssuuddaahh  mmeennddaahhuulluuii  kkaann..  
SSuuddaahh  ddiiaammbbiill  ssaammaa  yyaanngg  ppuunnyyaa..  RRaaddeenn  ssuukkaannoomm  nnaammaannyyaa  
ggeerraannttaannggnnyyaa  iittuu..  oohh  kkaallaauu  ddiiaa  iittuu……..kkaallaauu  ppeerreemmppuuaann  kkuurraanngg  
eennaakk  kkiittaa  ddeennggaarr  nnyyaannyyii,,  kkaallaauu  ddiiaa  iittuu  oooohh  mmaakkiinn  llaammaa  mmaakkiinn  
nnyyaarriinngg  ssuuaarraannyyaa  iittuu…………………………  
OOrraanngg  sseennii  jjuuggaa  bbeerraarrttii  mmaammiikk  iinnii……....  
TTeerrmmaassuukk  jjuuggaa  yyaa,,  kkee  ggaammeellaann  iittuu..  yyaa  ppaaddaa  aawwaallnnyyaa  ssiihh  
hhiibbuurraann,,  hhiibbuuaarraann,,  gguuyyoonn,,  aakkhhiirrnnyyaa  mmeennjjiiwwaaii..  AAkkhhiirrnnyyaa  kkaann  
ssaammppaaii  ddii  BBaallii  iittuu  dduulluu  ddii  bbaawwaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  PPKKBB  iittuu..  
PPeerrttuunnjjuukkaann  kkeesseenniiaann  ssaassaakk  iittuu..  ccuuppaakk  ggrraannttiinngg  bbaayyaann  ssaammaa  ddaarrii  
bbiimmaa..  BBiimmaa  iittuu  ttaarrii  ttaannii  kkaattaannyyaa………………………………………………………………..  
CCuuppaakk  nniikkee  ddiiaa  ssaammaa  aappaa  bbeeddaa  cceerriittaannyyaa  mmaammiikk??  
KKaallaauu  ccuuppaakk  iittuu  ddii  ssaammaa  ssaajjaa  cceerriittaannyyaa,,  CCuummaa  sseekkaarraanngg  iinnii  
kkeelliihhaaiiaann  ddaarriippaaddaa  ppeemmaaiinnnnyyaa..  KKaallaauu  aarraahhnnyyaa  iittuu  hhaannyyaa  ssaattuu..  
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MMeennuunnjjuukkkkaann  aaddaa  yyaanngg  jjuujjuurr,,  aaddaa  yyaanngg  mmaalleess,,  rraakkuuss,,  ttaammaakk,,  
kkoorruuppssii  sseeggaallaa  mmaaccaamm  iinnii..  HHaannyyaa  uunnttuukk  kkeeuunnttuunnggaann  ddiirrii  sseennddiirrii  
iittuu  ccuuppaakk  yyaanngg  ssaayyaa  ppeerraannkkaann………………  
TTeennttaanngg  kkeehhiidduuppaann  jjuuggaa  eennggggeehh…………  
YYaa  tteerrmmaassuukk  kkee  ddaallaamm  iittuu..  ppookkookknnyyaa  ddii  ssiinnii  iittuu  tteerrmmaassuukk  
sseessaannggii  llaahh  kkiittaa..  wwaakkttuu  kkaammuu  sseehhaatt,,  wwaakkttuu  kkaammuu  kkhhiittaannaann  ssaayyaa  
uunnddaannggkkaann  ccuuppaakk  bbaayyaann,,  bbeeggiittuu..  JJaaddii  tteerrppaakkssaa  kkiittaa  ttaammppiill  
kkaarreennaa  nnaazzaarrnnyyaa  oorraanngg..  PPeerrccaayyaa  mmaauuppuunn  ttiiddaakk  yyaa  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann..  kkaallaauu  kkiittaa  mmeennttaass  kkaann  sseeppeerrttii  aappaa  nniiaattnnyyaa..  SSeeppeerrttii  
wwaakkttuu  mmaallaamm  iittuu  kkaann..  PPaaddaahhaall  ssaayyaa  ttiiddaakk  llaayyaakk  ssaayyaa  bbiillaanngg  
bbeeggiittuu,,  tteerrllaalluu  ggeessiitt  ttiiddaakk  mmuunnggkkiinn  kkaarreennaa  ssaayyaa  ssuuddaahh  
ttuuaa………………………………....  
EEnnggggeehh  tteettaappii  ppaammoorrnnyyaa  mmaassiihh……………………………………..  
KKeemmuuddiiaann  kkeelluuccuu--lluuccuuaann  jjuuggaa,,  kkaallaauu  iittuu  sseebbeennaarrnnyyaa  hhaarruuss  lluuccuu..  
TTaappii  ssaayyaa  bbaattaassii  yyaa..  MMaalluu  ssooaallnnyyaa,,  sseetteellaahh  iittuu  bbaarruu  ssaayyaa  mmaalluu..  
KKaallaauu  ssuuddaahh  ttuuaa  bbeeggiinnii......  
EEnnggggeehh  kkaallaauu  ddii  tteebbeenngg  iittuu  sseennjjeerriikknnyyaa  mmaassiihh  kkuuaatt  iittuu…………  
AArroooooo,,  eennddaakk  ssiihh  jjuuggaa  kkaarreennaa  iittuu..  CCuummaa  bbaarraannggkkaallii  kkiittaa  
mmeennjjiiwwaaii  llaahh  cceerriittaannyyaa  bbaarraannggkkaallii  iittuu..  mmeennjjiiwwaaii  ssaajjaa  yyaanngg  
tteerruuttaammaa  iittuu..  ttaappii  kkaallaauu  aaddaa  ccuuppaakk--ccuuppaakk  iittuu  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  
mmeerriikk  ((bbeennccii))  lliihhaatt  iittuu..  eennddaakk  bbiissaa  oorraanngg  kkeettaawwaa..  EEnnddaakk  bbiissaa  
oorraanngg  nnaannggiiss..  KKaallaauu  ssaayyaa  mmaaiinn  ppaass  ppaaddaa  wwaakkttuu  tteerrttaawwaa,,  ddiiaa  
tteerrbbaahhaakk--bbaahhaakk..  HHiillaanngg  ssuuddaahh  nnggaannttuukknnyyaa..  WWaakkttuu  sseeddiihh  ssaayyaa  
ppeerrnnaahh  ddii  lleemmppaarr  iittuu,,  ddii  pprraayyee  ssuuddaahh..  KKaallaauu  eennggggaakk  aaddaa  aappaarraatt  
mmuunnggkkiinn  hhaannccuurr  ssaayyaa  ddii  ssaannaa..  KKaarreennaa  ssaayyaa  jjiiwwaaii  bbaaggaaiimmaannaa  
ttaakkaabbuurrnnyyaa  ssaayyaa  yyaa,,  tteettaappii  kkaallaahh  ddeennggaann  kkeejjuujjuurraann..  PPaass  kkiittaa  
kkaallaahh  ddeennggaann  ggrraannttiinngg  iinnii  kkaann  kkiittaa  ppeerraanngg  ddeennggaann  ssooddaarraa,,  dduulluu  
cceerriittaannyyaa  kkiittaa  ppeerrnnaahh  ssaakkiittiinn  ddiiaa..  KKiittaa  bbuunnuuhh  llaahh,,  tteettaappii  kkaarreennaa  
ddiiaa  aappaa  nnaammaannyyaa  kkhhuussuukk,,  ddiiaa  tteekkuunn,,  ddii  ppaassrraahh,,  aakkhhiirrnnyyaa  ddiiaa  
yyaanngg  mmeennggaallaahhkkaann  ssii  rraakkuuss  iinnii..  SSii  ttaammaakk  iinnii..  IIttuu  ppeerraann  kkiittaa  
iittuu……………………....  
BBeerraarrttii  mmaammiikk  bbeerrhhaassiill  mmeemmeerraannkkaann  iittuu  eennggggeehh……....  
IIttuullaahh  rreeaalliittaannyyaa,,  kkaallaauu  ttiiddaakk  aaddaa  aappaarraatt  mmuunnggkkiinn  kkiittaa  mmaattii  ddii  
ssaannaa  ddii  iinnjjaakk--iinnjjaakk  iittuu……………………………………..  
AArrttiinnyyaa  kkaann  bbiissaa  mmeemmppeennggaarruuhhii  oorraanngg  uunnttuukk  iittuu  eennggggeehh……..  
YYaa,,  mmaassuukk  ddiiaa  kkeeppaaddaa  ppeennoonnttoonn  cceerriittaannyyaa  iittuu..  ddii  pprraayyee  ddii  
mmaattaarraamm,,  ppookkookknnyyaa  ddii  ppuullaauu  LLoommbbookk  iinnii  hhaabbiiss  ssuuddaahh…………..  
KKaallaauu  ddii  JJaakkaarrttaa  mmuunnggkkiinn  ssuuddaahh  jjaaddii  aaccttoorr  mmuunnggkkiinn  
mmaammiikk  iinnii……..  
SSeebbeennaarrnnyyaa  kkiittaa  mmaauu  kkeessaannaa,,  CCuummaa  cceeppaatt--cceeppaattaann  iinnii  aakkhhiirrnnyyaa  
eennggggaakk  mmaassuukk..  KKaarreennaa  ccuuppaakk  ggrraannttiinngg  bbaayyaann,,  tteerruuss  wwaayyaanngg  
ggeerruunngg,,  kkaallaauu  wwaayyaanngg  ggeerruunngg  kkaann  ssuuddaahh  dduuaa  kkaallii  ddiiaa..  TTaappii  kkiittaa  
yyaanngg  kkaallaahhkkaann  iinnii..  TTaappii  aaddaa  yyaanngg  mmaauu  ttaammppiill  iittuu,,  ccuuppaakk  bbaarruu--
bbaarruu  llaahh,,  bbaarruu  ddiibbaanngguunn,,  ttaappii  ppeenniillaaiiaann  ddaarrii  ttiimmnnyyaa  bbeelluumm  
ppaannttaass,,  bbeelluumm  llaayyaakk,,  ddiimmiinnttaa  ssaayyaa  uunnttuukk  iikkuutt..  TTeettaappii  bbuukkaann  
ppaassaannggaann,,  bbuukkaann  sseetteellaann  sseeppeerrttii  ttaaddii  mmaallaamm..  TTaappii  kkaallaauu  ttaaddii  
mmaallaamm  iittuu  kkaann  tteerrppaakkssaa  jjuuggaa..  JJaaddii  kkuurraanngg  tteeppaatt  mmeemmaadduukkaann  ddiirrii  
sseennddiirrii  kkaallaauu  bbuukkaann  tteeppaatt  ppaassaannggaannnnyyaa  iittuu..  aakkhhiirrnnyyaa  ggaaggaall…………....  
KKaallaauu  ssuuddaahh  ppaassaannggaann  mmeemmaanngg  mmeennyyaattuu  eennggggeehh……  
MMeennyyaattuu,,  aappaa  ppuunn  yyaanngg  kkiittaa  ppeerrbbuuaatt..  YYaa  mmeennggeennaa  ssaajjaa..  AAddaa  
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ssooaall  jjaawwaabb,,  ssooaall  jjaawwaabb  ddeennggaann  ccuuppaakk  ggrraannttiinngg  iinnii,,  ppaass  wwaakkttuu  
kkiittaa  mmaarraahh,,  bbaaggaaiimmaannaa  ttiinnddaakkaannnnyyaa  ggrraannttiinngg..  NNaahh  wwaallaauuppuunn  
ggrraannttiinngg  iinnii  oorraanngg  jjuujjuurr,,  wwaallaauuppuunn  ddiiaa  lleebbiihh  kkeecciill  uummuurrnnyyaa  kkaann  
bbeeggiittuuddaarrii  ccuuppaakk  ttaappii  kkiittaa  bbeerruussaahhaa  uunnttuukk  mmeennggaallaahh  ttaappii  
mmeennggaallaahh  uunnttuukk  mmeenngghhiinnddaarr  ssaajjaa  ddiiaa  ccuuppaakk  iinnii..  NNggaallaahh  tteerruuss  
ttiiddaakk  bboolleehh  ccuuppaakk  iittuu,,  mmeesskkiippuunn  nnggaallaahh  ttaappii  bbeerrppuurraa--ppuurraa  
ssuuppaayyaa  aaddaa  jjaallaann  mmaassuukk  uunnttuukk  aakkaall  yyaanngg  llaaiinn,,  kkaann  bbeeggiittuu..  
TTaappii  ppeellaajjaarraann  ddaarrii  cceerriittaa  ccuuppaakk  iittuu  sseennddiirrii  nnaappii  mmaammiikk??  
IIttuu  ssuuddaahh  ppeennggaarruuhh  jjaawwaa  jjuuggaa  iittuu..  jjaaddii  bbaahhaassaa  TTaannyyaa  jjaawwaabbnnyyaa  
pprraabbuunnyyaa  iittuu  kkaann  bbaahhaassaa  ssaannsseekkrriitt  iittuu..  jjaaddii  kkiittaa  bbiissaa  mmeennjjaawwaabb  
jjuuggaa  iittuu..  ppeerrttaannyyaaaann  pprraabbuunnyyaa  iittuu  uunnttuukk  aappaa..  ssaanngggguupp  aappaa  kkaammuu  
jjaallaann  sseekkaarraanngg  jjiikkaa  ssaayyaa  ppeerrbbuuaatt  ssaammaa  kkaammuu  bbeeggiinnii,,  iittuu..  ttaappii  
ppaakkee  bbaahhaassaa  jjaawwaa  kkuunnoo  ddiiaa,,  bbaahhaassaa  ppeewwaayyaannggaann  ssuuddaahh  
iittuu……………………………………………………ookkee  kkaallaauu  bbeeggiittuu…………....  
AAyyoo  ssaayyaa  aannttaarr  mmaammiikk……………………....  
EEnnggggaakk  aappaa--aappaa  iinnii…………………………..  
EEnnggggeehh  mmaammiikk  eennggggaakk  aappaa--aappaa,,  mmaarrii  mmaammiikk……  
OOkkee  kkaallaauu  bbeeggiittuu  ssaayyaa  ssiiaapp--ssiiaapp  dduulluu…………  
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KKaallaauu  yyaanngg  mmeenniinnggggaall  ddii  lluuaarr  BBaayyaann  iittuu  hhaarruuss  mmeennggaassuuhh..  KKaallaauu  
eennggggaakk  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  mmeerreemmbbeett--mmeerreemmbbeett  kkee  yyaanngg  llaaiinn..  
bbaannyyaakk  yyaanngg  mmeenniinnggggaall,,  iittuu  aakkiibbaattnnyyaa..  TTuujjuuaannnnyyaa  ssuuppaayyaa  kkiittaa  
yyaanngg  ddii  BBaayyaann  iinnii  ttiiddaakk  kkeennaa  llaahh  ssaammaa  ppeennyyaakkiitt..  
OO  iittuu  bbaaggii  yyaanngg  mmeenniinnggggaall  ddii  lluuaarr  eennggggeehh??  
TTiiddaakk  bboolleehh  eennggggaakk..  IIttuu  kkaallaauu  ttiiddaakk  ddiibbeerrssiihhkkaann  mmaakkaa  kkiittaa  yyaanngg  
ddii  BBaayyaann  iinnii  kkeennaa  ppeennyyaakkiitt  mmaaccaamm--mmaaccaamm..  HHaarruuss  ddiibbeerrssiihhkkaann..  
MMeennggaassuuhh  iissttiillaahhnnyyaa  eennggggeehh??  
MMeennggaassuuhh……..ddii  ssaannaa  kkaann  kkiittaa  mmaakkaann--mmaakkaann  ddii  ddaallaamm  kkaammppuu,,  
sseeddiikkiitt  ssaajjaa…………kkeemmuuddiiaann  ddii  ssaannaa  ddiippeerrcciikkkkaann  aaiirr  llaahh……..  
OO  kkaallaauu  eennggggaakk  ddii  aassuuhh……..??  
YYookk  kkaallaauu  eennggggaakk  ddii  aassuuhh  bbaahhaayyaa..  KKaallaauu  mmeenniinnggggaall  ddii  ssiinnii  
eennggggaakk  aappaa--aappaa……..  
KKaallaauu  mmeenniinnggggaallnnyyaa  ddii  BBaayyaann  eennggggaakk  eennggggeehh??  
EEnnggggaakk  aappaa--aappaa  oorraanngg  tteemmppaatt  ttiinnggggaallnnyyaa  sseennddiirrii..  KKaallaauu  ddii  
lluuaarr……..sseebbeelluumm  mmaassuukk  kkaammppuu  hhaarruuss  ddii  aassuuhh  dduulluu..  KKaallaauu  eennggggaakk  
kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkeennaa  ppeennyyaakkiitt  iinnii,,  ppeennyyaakkiitt  iinnii..  OOrraanngg  lluuaarr  iittuu  
kkaann  ttiiddaakk  ttaahhuu  aakkiibbaattnnyyaa  aappaa..  KKaallaauu  kkiittaa  ttaahhuu  aakkiibbaattnnyyaa  bbiiaarr  
ttiiddaakk  kkeennaa  mmuussiibbaahh--mmuussiibbaahh..  IInnii  kkaallaauu  bbuuddaayyaa  wweettuu  tteelluu…………  
OO  kkaallaauu  oorraanngg  mmeenniinnggggaall  aaddaa  nneelluunngg,,  nnyyiittuuqq  eennggggeehh……..  
YYaa  nneelluunngg,,  nnyyiittuuqq,,  nnyyiiwwaaqq,,  ppeellaayyaarraann,,  tteerruuss  mmeettaannggppuulluuhh..  
SSeetteellaahh  mmeettaannggppuulluuhh  bbaarruu  nnyyaattuuss,,  sseetteellaahh  nnyyaattuuss  bbaarruu  nnyyiiuu..  
UUppaaccaarraa  tteerraakkhhiirr..  AAddaa  nnyyiiuu  iinnii  bbeessookk  ddii  ppaaddaammaannggkkoo……....  
KKaallaauu  nneelluunngg  nniikkee  nnaappii  aaccaarraannyyaa  mmaammiikk??  
NNeelluunngg  iittuu  bbiiaassaa--bbiiaassaa  ssaajjaa,,  iittuu  sseetteellaahh  ttiiggaa  hhaarrii..  AAwwaall  kkiittaa  
mmeellaakkssaannaakkaann  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  iinnii  kkaann  aaddaa  ttaahhaappaann--ttaahhaappaann  
ssaammppaaii  kkee  yyaanngg  tteerraakkhhiirr  iittuu  nnyyiiuu,,  ttaappii  jjaarraanngg  iittuu..  jjaarraanngg  kkaallaauu  
nnyyiiuu  iittuu…………....  iittuu  kkaann  mmeenniinnggggaallnnyyaa  mmaannttaann  ppeenngghhuulluu  BBaayyaann,,  
sseekkiiaann  ttaahhuunn  bbaarruu  ddiiaaddaakkaann  nnyyiiuu……....sseetteellaahh  nnyyiiuu  bbaarruullaahh  kkiittaa  
bbeerraaddaa  ddii  ssiissii  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa……..  
OO  aaddaa  ttaahhaappaann--ttaahhaappaannnnyyaa  eennggggeehh……....  
  PPeerrttaammaa  kkiittaa  mmeenniinnggggaall  kkaann  uuppaaccaarraannyyaa  sseellaammeett  gguummii  nnuussuurr  
ttaannaahh……..  
UUppaaccaarraa  nnaappii  nniikkee  mmiikk??  
MMaakkaannyyaa  kkaann  ppaaddaa  wwaakkttuu  mmeenniinnggggaall  iittuu  kkaann  aaddaa  kkiittaa  mmoottoonngg  
kkeerrbbaauu..  IInnii  nnaammaannyyaa  sseellaammeett  gguummii  nnuussuurr  ttaannaahh..  GGuummii  iinnii  kkaann  
kkiittaa  kkaallii,,  kkeemmuuddiiaann  mmaassuukkkkaann..  IIttuu  aaddaa  ssiihh  ssaarraatt--ssaarraattnnyyaa..  IIttuu  

RRiittuuss  bbaaggii  oorraanngg  yyaanngg  
mmeenniinnggggaall  
  
  
  
[[PPrroosseess  iinntteerrnnaalliissaassii  
nniillaaii--nniillaaii  iinnggrroouupp]]  
KKaarraakktteerriissttiikk  
KKeeppeerrccaayyaaaann  tteerrhhaaddaapp  
ssaannkkssii  ssuupprraannaattuurraall  
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kkiittaa  mmaassuukk  ttiiggaa  oorraanngg  ddaallaamm  lliiaanngg  mmaayyaatt  iittuu..  TTiiddaakk  bboolleehh  
bbeerrbbiiccaarraa,,  hhaarruuss  ddiiaamm  yyaanngg  ddii  ddaallaamm  iittuu  ssaammppaaii  sseelleessaaii..  BBuukkaann  
ddiittaannaamm--ttaannaamm  iittuu  ssaajjaa..  BBaahhaassaannyyaa  jjuuggaa  aaddaa..  SSeehhiinnggggaa  yyaa  kkaallaauu  
ddii  BBaayyaann  iinnii  ssuuddaahh  lleennggkkaapp  ssiihh..  KKaallaauu  kkiittaa  eennggggaakk  ssiihh  sseekkeeddaarr  
ttaannaamm  ttiiddaakk  mmeellaakkuukkaann  aappaa--aappaa……....  
SSeetteellaahh  gguummii  nnuussuurr  ttaannaahh  nniikkee  tteerruuss  nnaappii  nniikkee  mmaammiikk??  
KKaallaauu  sseessuuddaahh  iittuu  bbaarruu  ssiihh  nneelluunngg,,  ttiiggaa  hhaarrii  iittuu..  IIttuu  kkaayyuu  aaiiqq  
ggaawwee,,  tteerruuss  ppeemmbbaaccaaaann  kkiittaabb  ssuuccii  aallqquurraann  mmaallaammnnyyaa..  BBaarruu  
nnyyiittuuqq..  SSeetteellaahh  nnaammaattaanngg  qquurraann,,  ppaaddaa  mmaallaamm  iittuu,,  kkiittaa  iittuu  aappaa  
nnaammaannyyaa……bbeerrkkuummppuull  ddii  ssaannaa,,  kkaarreennaa  rroohh  yyaanngg  mmeenniinnggggaall  iittuu  
aaddaa  ddii  ssaannaa  aakkaann  mmeelliihhaatt  ssiiaappaa--ssiiaappaa  yyaanngg  ddaattaanngg..  MMaakkaannyyaa  
ssaammppaaii  aaddaa  yyaanngg  nnaannggiiss  ddii  ssaannaa  iittuu..  DDii  ssaannaa  jjuuggaa  aaddaa  uuaanngg,,  
kkaarreennaa  yyaanngg  mmeenniinnggggaall  iinnii  kkaann  aakkaann  mmeelleewwaattii  bbeennaanngg,,  ssaattuu  
bbeennaanngg,,  bbeennaanngg  ssiirraatt..  DDaann  ddiiaa  kkaallaauu  oorraanngg  yyaanngg  bbaannyyaakk  
ssaallaahhnnyyaa  bbeennaanngg  iittuu  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ppuuttuuss..  DDii  bbaawwaahhnnyyaa  kkaann  
aaddaa  aappaaii……  
OO  iittuu  ppaaddaa  wwaakkttuu  nnyyiittuuqq  eennggggeehh……..  
NNyyiittuuqq……..yyaa  kkaallaauu  nnyyiittuuqq  bbaannyyaakk  ssllaawwaatt--ssaallaawwaattnnyyaa  llaahh,,  dduuppaa,,  
kkaaiinn,,  bbaajjuu,,  lleennggkkaapp  kkaaiinn  iittuu,,  lleennggkkaapp  ppaakkaaiiaann  iittuu,,  lleennggkkaapp  
bbaahhaann--bbaahhaann  yyaanngg  ddiimmaassaakk  iittuu..    TTaappii  mmeennyyeerraahhkkaannnnyyaa  yyaa  ssaallaahh  
sseeoorraanngg  llaahh,,  yyaanngg  bbiissaa  mmeennyyeerraahhkkaann..  KKeemmuuddiiaann  ddiitteerriimmaa  tteerruuss  
ddiibbeerriikkaann  ddooaa..  BBaaggiiaann  ssaarriinnyyaa  iittuu  uunnttuukk  yyaanngg  mmeenniinnggggaall..  TTeerruuss  
bbaahhaann--bbaahhaann  mmeennttaahhnnyyaa  iittuu  hhaannyyaa  ddiilliihhaatt--lliihhaatt..  MMaakkaannyyaa  ttiiddaakk  
kkaarruuaann  jjaaddiinnyyaa..    OOrraanngg  ssaarriinnyyaa  ssuuddaahh  ddiiaammbbiill  oolleehh  yyaanngg  
mmeenniinnggggaall..  AAppaa  ppuunn  yyaanngg  ddiissuukkaaii  hhaarruuss  kkiittaa  ssaarraattkkaann,,  hhaarruuss  kkiittaa  
hhaattuurrkkaann,,  sseeppeerrttii  TTVV  hhaarruuss  kkiittaa  rreellaa..  YYookk  kkaallaauu  kkiiaayyii  mmaauu,,  kkaayyaa  
ssiihh  kkiiaayyaaii..  TTaappii  eennggggaakk..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  ttiiddaakk  kkeerruuaann  jjaaddiinnyyaa..  
HHaannyyaa  bbaahhaannnnyyaa  ssaajjaa..  IInnttiinnyyaa,,  ssaarriinnyyaa  ssuuddaahh  ddiiaammbbiill  oolleehh  yyaanngg  
mmeenniinnggggaall..  DDiibbeerriikkaann  ddooaa  oolleehh  ppeenngghhuulluu……kkaallaauu  nnyyiiuu  iittuu  kkaann  
kkaattaannyyaa  dduuaa  bbeellaass  kkaattaannyyaa  kkiiaayyiinnyyaa  yyaanngg  ddii  ppaaddaammaannggkkoo  iittuu..  
mmaammiikk  eennggggaakk  kkee  ssaannaa,,  aannaakk  mmaammiikk,,  ssuurryyaassaarrii  iittuu  kkee  ssaannaa……....  
EEnnggggeehh,,  tteerruuss  kkaallaauu  nnyyiiwwaaqq  nniikkee  nnaappii  mmaammiiqq??  
SSeetteellaahh  ttiiggaa  hhaarrii  iittuu  kkaann  kkeeppaallaa  kkeerrbbaauu  iinnii  ddiiggaannttuunngg..  KKeemmuuddiiaann  
iittuu  llaahh  uunnttuukk  mmeelleennggkkaappii  nnyyiiwwaaqq  iinnii..  YYaa  ppuunnyyaa  ttuujjuuaann--ttuujjuuaann,,  
ppuunnyyaa  aarrttii  yyaanngg  ppaass  llaahh  uunnttuukk  oorraanngg  yyaanngg  mmeenniinnggggaall  iittuu……....  
NNaappii  ttuujjuuaannnnyyaa  mmaammiikk??  
NNyyiittuuqq  iittuu  kkaann  kkiittaa  ssuuddaahh  mmeenniinnggggaallkkaann  rruummaahh..  SSeebbeelluumm  nnyyiittuuqq  
iittuu  mmaassiihh  ddii  ssaannaa,,  aarrwwaahhnnyyaa  mmaassiihh  ddii  rruummaahh..  YYaa  kkaallaauu  ssuuddaahh  
nnyyiittuuqq,,  ssuuddaahh  ddiibbaaccaakkaann  aayyaatt  ssuuccii  qqllqquurraann  iittuu,,  rreellaa  llaahh  uunnttuukk  
mmeenniinnggggaallkkaann  kkeelluuaarrggaa..  DDiiaa  ssuuddaahh  ttaauu  llaahh  bbaahhwwaa  ddiirriinnyyaa  ttiiddaakk  
aaddaa  llaaggii  ddii  dduunniiaa..  DDii  ssaannaa  llaahh  tteemmppaatt  kkiittaa  mmeemmoohhoonn  yyaanngg  
bbaagguuss--bbaagguuss……....  
OO  ppaaddaa  hhaarrii  kkeettuujjuuhh  nniikkee  eennggggeehh……....  
PPaaddaa  hhaarrii  kkeettuujjuuhh..  YYookk  sseebbeelluumm  hhaarrii  kkeettuujjuuhh  bbeelluumm  ttaahhuu  ddiiaa  
kkaallaauu  ssuuddaahh  ttiiddaakk  aaddaa  llaaggii  dduunniiaa..  DDii  ssaannaa  llaahh  ddiiaa  ttaahhuu  kkaallaauu  
ssuuddaahh  mmeenniinnggggaall,,  kkeelluuaarrggaa  ddiittiinnggggaallkkaann,,  bbaarraanngg--bbaarraanngg  
ddiittiinnggggaallkkaann..  KKaallaauu  kkiittaa  ssuuddaahh  mmeenniinnggggaall  dduunniiaa  mmaassiihh  llaammaa  
kkeekk  ppeerrjjaallaannaannnnyyaa……..  
TTeerruuss  kkaallaauu  nnyyiiwwaaqq  ttaaddii  mmaammiikk??  
KKaallaauu  nnyyiiwwaaqq  iittuu  mmeennaannddaakkaann  kkaallaauu  kkiittaa  ssuuddaahh  tteerraannggkkaatt  llaahh,,  
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ssuuddaahh  ttiiddaakk  aaddaa  ddii  dduunniiaa..  KKaallaauu  hhaarrii  kkee  ttuujjuuhh  kkaann  aarrwwaahh  kkiittaa  
jjaallaann……..  
SSeetteellaahh  nnyyiiwwaaqq  nnyyaattuuss  eennggggeehh……..  
AAnnuu  ssiihh……ppllaayyaarraann--ppllaayyaarraann..  PPllaayyaarraann  ttiiggaa  jjuummaatt..  SSeetteellaahh  
ppllaayyaarraann  bbaarruu  mmeettaannggppuulluuhh……....  
PPeellaayyaarraann  nniikkee  nnaappii  mmaakkssuudd  mmaammiikk??  
KKaann  lleewwaatt  llaauuttaann  llaahh  mmaakkaannyyaa  ddiinnaammaakkaann  ppeellaayyaarraann..  JJaauuhh  llaahh,,  
bbuukkaann  ddeekkaatt..  BBuukkaann  kkiittaa  mmaattii  llaannggssuunngg  nnyyaammppee,,  eennggggaakk..  IIttuu  
ssaammppaaii  mmeettaannggppuulluuhh..  
OO  bbaarruu  mmeettaannggppuulluuhh  eennggggeehh……....kkaallaauu  mmeettaannggppuulluuhh  nniikkee  
nnaappii  ttuujjuuaannnnyyaa  mmiikk??  
IIttuu  kkaann  mmeennaannddaakkaann  kkaallaauu  mmeenniinnggggaallnnyyaa  ssuuddaahh  eemmppaatt  ppuulluuhh  
hhaarrii..  IInnii  wwaakkttuunnyyaa,,  kkaarreennaa  ssuuddaahh  ttaahhuu  bbaahhwwaa  ddiirriinnyyaa  ssuuddaahh  
ttiiddaakk  aaddaa  llaaggii  ddii  dduunniiaa,,  iittuu  hhaarruuss  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  uunnttuukk  
mmeemmppeerriinnggaattii  kkaallaauu  ssuuddaahh  eemmppaatt  ppuulluuhh  hhaarrii..  AAppaa  yyaanngg  kkiirraa--kkiirraa  
ddiillaakkssaannaakkaann  ddii  dduunniiaa,,  kkaallaauu  bbaagguuss  ddii  dduunniiaa,,  bbaagguuss  jjuuggaa  ddii  
aakkhheerraatt..  IInnii  lleebbiihh  ttaahhuu  ppeenngghhuulluu,,  lleebbee,,  kkeettiibb,,  mmuuddiimm,,  ddaarriippaaddaa  
ppiimmppiinnaann  aaddaatt  aattaauu  ttookkoohh  aaddaatt..  KKaarreennaa  bbiiddaannggnnyyaa,,  ddiiaa  sseemmuuaa  
yyaanngg  mmeenngguuaassaaii..  KKaallaauu  kkiittaa  yyaa  rriittuuaall--rriittuuaall  aaddaatt  ssaajjaa,,  mmaakkaannyyaa  
kkiittaa  ddeennggaann  ppeenngghhuulluu  iittuu,,  ttiiddaakk  bboolleehh  bbeellaass……....  
KKaallaauu  ssuuddaahh  mmeettaannggppuulluuhh  bbaarruu  nnyyaattuuss……..  
NNyyaattuuss..  SSeetteellaahh  iittuu  nnyyiiuu..  KKaallaauu  nnyyiiuu  bbeerraappaa--bbeerraappaa  hhaarrii  bboolleehh  
kkiittaa  aaddaakkaann..  KKaarreennaa  bbaannyyaakk  kkaallaauu  nnyyiiuu  yyaanngg  kkiittaa  oollaahh,,  
aannccaakknnyyaa,,  kkeemmuuddiiaann  ddiittuuttuupp  ddeennggaann  kkaaiinn  ppuuttiihh..  AAddaa  jjuuggaa  
ddeennggaann  bbeerruuppaa  jjoonngg--jjoonngg  iittuu,,  kkeemmuuddiiaann  kkiiaayyiinnyyaa  hhaarruuss  bbaannyyaakk..  
IIttuu  kkaann  dduuaa  bbeellaass..  AAddaa  jjuuggaa  eemmaass,,  ppeerraakk,,  mmaaccaamm--mmaaccaamm  llaahh..  IInnii  
uunnttuukk  ppeenngghhuulluu,,  lleebbee,,  kkeettiibb,,  mmuuddiimm,,  ppeemmiimmppiinn--ppeemmiimmppiinn  
aaggaammaa  iittuu  llaahh..  IIttuu  yyaanngg  lleebbiihh  bbaannyyaakk  ttaahhuu  ppeenngghhuulluu  ssaajjaa,,  kkaarreennaa  
mmeemmaanngg  bbiiddaannggnnyyaa..  MMaakkaannyyaa  kkaallaauu  kkiittaa  aannggkkaatt  nnyyiiuu,,  
gguunnddeemmkkaann,,  aappaa  ssaajjaa  aallaatt--aallaatt  yyaanngg  kkiittaa  ppeerrlluukkaann..  AAppaa  yyaanngg  
ddiibbuuttuuhh..  KKaallaauu  LLoollooaann  iittuu  mmeemmaanngg  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaannnnyyaa..  
KKiittaa  uunnddaanngg  gguunnddeemm,,  iinnii  llaahh  yyaanngg  mmeennjjeellaasskkaann  aarrttii  iinnii,,  iinnii,,  iinnii..  
KKaarraannggbbaajjoo  jjuuggaa  mmeennjjeellaasskkaann..  BBaayyaann  hhaannyyaa  mmeenneerriimmaa..  DDaann  
mmeennggaakkuuii  llaahh  aappaa--aappaa  yyaanngg  ddiissaammppaaiikkaann,,  ppeennddaappaatt--ppeennddaappaatt  
iinnii,,  rraannggggaa  LLoollooaann,,  ttooaaqq  ttuurruunn  kkaarraannggbbaajjoo  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  
MMaakkaannyyaa  kkiittaa  iittuu  ttiiddaakk  bboolleehh  bbeellaass..  KKaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  hhaannyyaa  
mmeenneerriimmaa,,  mmeesskkiippuunn  kkiittaa  ppuunnyyaa  ppiimmppiinnaann  yyaanngg  tteerrttiinnggggii,,  ttaappii  
yyaanngg  ttaahhuu  bbiiddaannggnnyyaa  aaddaallaahh  iinnii..  YYaa  kkaallaauu  mmeennggeennaaii  
kkeeaaggaammaaaann,,  ppeenngghhuulluu,,  lleebbee,,  kkeettiibb,,  mmuuddiimmnnyyaa  yyaanngg  lleebbiihh  ttaahhuu  
ddaarriippaaddaa  mmaannggkkuu  aattaauu  ppiimmppiinnaann  aaddaatt…………  
KKaallaauu  nnyyaattuuss  ttaaddii  aappaa  yyaanngg  ddiikkeerrjjaakkaann  mmiikk,,  bbaaggii  aarrwwaahh  
yyaanngg  mmeenniinnggggaall  iittuu??  
BBaannyyaakk  jjuuggaa  yyaanngg  ddiikkeerrjjaakkaann..  YYaa  kkaallaauu  bbaaggii  aarrwwaahh  yyaanngg  
mmeenniinnggggaall,,  ssuuddaahh  ttaahhuu  ssiihh  bbaahhwwaa  kkaallaauu  ddiiaa  iittuu  mmeenniinnggggaallnnyyaa  
ssuuddaahh  sseerraattuuss  hhaarrii..  KKaallaauu  kkiittaa  ttiiddaakk  llaakkssaannaakkaann,,  ttiiddaakk  ttaahhuu  
bbaahhwwaa  ddiiaa  iittuu  bbeerraappaa  hhaarrii  ssuuddaahh  ddii  ssuurrggaa..  BBeerraarrttii  bbaaggii  kkeelluuaarrggaa  
yyaanngg  ddiittiinnggggaallkkaann  iittuu  aaggaarr  sseellaalluu  iinnggaatt,,  ddaarrii  mmuullaaii  llaahhiirr  ssaammppaaii  
mmeenniinnggggaall..  KKaallaauu  ssuuddaahh  nnyyiiuu  bbeerraarrttii  ssuuddaahh  ttiiddaakk  aaddaa  llaaggii  yyaanngg  
ddiippiikkiirrkkaann  ddii  dduunniiaa..  SSuuddaahh  aammaann  llaahh  tteemmppaattnnyyaa……....  
OO  kkaallaauu  nnyyiiuu  iinnii  ssuuddaahh  ddaappaatt  tteemmppaatt  yyaanngg  bbaagguuss  eennggggeehh??  
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TTeemmppaatt  yyaanngg  bbaagguuss……..ttaappii  jjaarraanngg  ssaammppaaii  nnyyiiuu..  KKaarreennaa  kkaallaauu  
nnyyiiuu  iittuu  bbaannyyaakk  sseekkaallii  bbiiaayyaannyyaa..  TTaappii  kkiittaa  kkaann  eennggggaakk  
mmeemmppeerrhhiittuunnggkkaann  bbiiaayyaa,,  yyaanngg  ppeennttiinngg  kkaann  bbiissaa  jjaallaann………………....  
OO  bbeeddaa  tteemmppaattnnyyaa  bbaaggii  yyaanngg  ssuuddaahh  nnyyiiuu  ssaammaa  yyaanngg  bbeelluumm  
nnyyiiuu??  
BBeeddaa……bbeeddaa,,  lleebbiihh  ttiinnggggiiaann..  IIttuu  llaahh  kkeebbuuddaayyaaaann,,  iittuullaahh  
ppeennggiilliinngg--nnggiilliinngg  yyaanngg  ddiittiinnggggaallkkaann  oolleehh  oorraanngg  ttuuaa..  KKiittaa  hhaarruuss  
lleessttaarriikkaann  kkiittaa  hhaarruuss  bbeellaajjaarr..  MMaakkaannyyaa  aaddaa  yyaanngg  ddiisseebbuutt  
sseeddeekkaahh  uurriipp  aaddaa  sseeddeekkaahh  ppaattii..  SSeeddeekkaahh  uurriippnnyyaa  sseemmeennjjaakk  kkiittaa  
llaahhiirr..  AAddaattnnyyaa  iittuu  kkaann,,  ssaattuu  aannuu  iinnii,,  aannuunnyyaa  ppiinnaanngg  iinnii,,  mmeemmaanngg  
iittuullaahh  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  dduulluu  kkrrttiikkaa  llaahhiirr..  KKeemmuuddiiaann  ppeeoottoonnggaann  iinnii  
((ssaammbbiill  mmeennuunnjjuukk  kkeeaa  rraahh  ppuussaarr)),,  bbaarruu  llaahh  sseetteellaahh  ttiiggaa  hhaarrii  lliimmaa  
hhaarrii  kkiittaa  aaddaakkaann  bbuuaanngg  aauu..  JJaaddii  mmeemmbbeerriikkaann  nnaammaa..  SSeebbeelluumm  
ddiibbeerriikkaann  nnaammaa,,  ddiiaa  iittuu  mmaassiihh  jjaaddii  nnaabbii,,  bbeelluumm  ppuunnyyaa  kkeessaallaahhaann  
aappaa--aappaa  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa..  MMaassiihh  nnaabbii..  IIttuu  llaahh  nnaabbii  yyaanngg  
sseebbeennaarrnnyyaa  nnaabbii,,  ttiiddaakk  ppuunnyyaa  nnaammaa..  BBuukkaann  kkeekk  nnaabbii  iinnii,,  nnaabbii  
iinnii..  HHaannyyaa  nnaabbii,,  ppaannggggiillaannnnyyaa  ssaajjaa,,  iissttiillaahhnnyyaa..  KKaallaauu  ssuuddaahh  
ddiibbeerriikkaann  nnaammaa,,  bbuuaanngg  aauu,,  bbaarruu  ssuuddaahh  mmaannuussiiaa  nnaammaannyyaa..    
SSeekkaalliippuunn  ssaattuu  mmiinngggguu  dduuaa  mmiinngggguu  kkaallaauu  bbeelluumm  ddiibbeerriikkaann  
nnaammaa  mmaassiihh  tteettaapp  jjaaddii  nnaabbii..  IIttuu  yyaanngg  sseehhaarruussnnyyaa..  TTaappii  
sseellaammbbaatt--llaammbbaattnnyyaa  yyaa  ttuujjuuhh  hhaarrii..  NNaahh  sseetteellaahh  bbeerruummuurr  ttiiggaa  
bbuullaann,,  ttuujjuuhh  bbuullaann  bbaahhkkaann  ttaahhuunnaann  bbaarruu  llaahh  ddii  aaddaakkaann  
nngguurriissaanngg..  PPoottoonngg  rraammbbuutt..  BBuukkaann  cceeppaatt--cceeppaatt,,  nnaannttii  dduuaa  ttaahhuunn,,  
ttiiggaa  ttaahhuunn  bbaarruu  llaahh  nnaannttii  kkiittaa  ppoottoonngg  rraammbbuutt..  DDaann  iinnii  jjuuggaa  kkiittaa  
bbaaccaakkaann  kkrraawwiittaann  aattaauu  jjaattiisswwaarraa..  NNaahh  kkaallaauu  llaakkii  bbeerruummuurr  eennaamm  
ttaahhuunn,,  ttiiddaakk  bboolleehh  lleebbiihh,,  ttiiddaakk  bboolleehh  kkuurraanngg..  KKeecciill  sseekkaallii  kkaallaauu  
hhiittaannaann..  HHaarruuss  eennaamm  ttaahhuunn..  BBaarruu  llaahh  hhiittaannaann..  CCaarraannyyaa  kkaann  
bbeeddaa--bbeeddaa..  BBaarruu  llaahh  ssaaaatt  iittuu  kkiittaa  mmeerreennddaamm  ddii  kkaallii  mmuunnttuurr..  IIttuu  
ppaaggiinnyyaa  kkeemmuuddiiaann  sseetteellaahh  ssiiaanngg  bbaarruu  llaahh  kkiittaa  iirriinngg  ddeennggaann  
bbeebbeerraappaa  ggaammeellaann  kkeemmuuddiiaann  kkiittaa  uunnddaanngg..  NNaahh  nnaannttiinnyyaa  kkaallaauu  
ssuuddaahh  iittuu,,  sseetteellaahh  ddeewwaassaa  bbaarruu  llaahh  kkaawwiinn..  KKaallaauu  ssuuddaahh  kkaawwiinn  
kkeemmuuddiiaann  mmeenniinnggggaall..  BBeerraarrttii  aannuu  llaahh  kkiittaa  ssuuddaahh  sseeddeekkaahh  uurriipp..  
SSeeddaannggkkaann  kkaallaauu  sseeddeekkaahh  ppaattii,,  iittuu  llaahh  ppeerrttaammaa  ssllaammeett  gguummii  
nnuussuurr  ttaannaahh,,  sseessuuddaahh  ttiiggaa  hhaarrii  nneelluunngg,,  kkaallaauu  lliimmaa  hhaarrii  aajjiiaann,,  ddii  
ssaannaa  kkiittaa  nnggaajjii  aallqquurraann..  BBeerraappaa  kkiiaayyii  kkiittaa  uunnddaanngg  sseessuuaaii  ddeennggaann  
ppeerrssiiaappaann--ppeerrssiiaappaann..  KKaallaauu  eennaamm  hhaarriinnyyaa  kkaayyuu  aaiiqq  ggaawwee,,  nnaahh  
kkaallaauu  kkeettuujjuuhhnnyyaa,,  ddiinnaa  ttuujjuuhh,,  ggaawwee  nnyyiittuuqq..  KKaallaauu  kkeesseemmbbiillaann  
kkiittaa  ttiinnggggaallkkaann  kkeeppaallaa  kkeerrbbaauunnyyaa  bbeerraarrttii  aarrwwaahh  iittuu  ssuuddaahh  
mmeenniinnggggaallkkaann  rruummaahh..  NNaahh  sseetteellaahh  iittuu  bbaarruu  ppeellaayyaarraann--ppeellaayyaarraann,,  
ttiiggaa  jjuummaatt  ppeellaayyaarraann--ppeellaayyaarraann..  SSeetteellaahh  iittuu  bbaarruu  mmeettaannggppuulluuhh..  
KKeemmuuddiiaann  nnyyaattuuss..  KKaallaauu  nnyyiiuu  kkaann  bbaannyyaakk  sseekkaallii  yyaanngg  kkiittaa  
ppeerrssiiaappkkaann,,  uuaanngg  bboolloonnggnnyyaa  hhaarruuss  sseekkiiaann  rriibbuu  uunnttuukk  iinnii,,  uunnttuukk  
iinnii  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa..  IIttuu  eennggggaakk  ddiittiinnggggaallkkaann,,  iittuu  llaahh  kkaallaauu  
kkiittaa  ddii  bbaayyaann..  NNaammaannyyaa  iittuu  ssuuddaahh  tteemmuuaann  kkiittaa..  JJaannggaann  kkeekk  
mmeesskkiippuunn  kkiittaa  iinnii  ssuuddaahh  rreeffoorrmmaassii  iittuu  kkeemmuuddiiaann  kkiittaa  ttiinnggggaallkkaann,,  
eennggggaakk………………....  
OO  sseeddeekkaahh  uurriipp,,  sseeddaakk  ppaattii  eennggggeehh  nnaammaannyyaa??  
YYaa……sseeddeekkaahh  ppaattii  sseemmeennjjaakk  kkiittaa  mmeenniinnggggaall  dduunniiaa,,  sseeddeekkaahh  uurriipp  
sseemmeennjjaakk  kkiittaa  llaahhiirr  ssaammppaaii  kkiittaa  ttuuaa..  NNaahh  iittuu  llaahh  yyaanngg  
ddiinnaammaakkaann  sseeddeekkaahh  uurriipp,,  sseeddeekkaahh  ppaattii..  TTaappii  jjaarraanngg  ssiihh  oorraanngg  

  
  
  
  
  
  
  
TTiippoollooggooggii  rriittuuaall  
tteerrddiirrii  ddaarrii  sseeddeekkaahh  
uurriipp  ddaann  sseeddeekkaahh  ppaattii  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
RRiittuuaall  sseeddeekkaahh  ppaattii  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
DDeeffiinniissii  sseeddeekkaahh  uurriipp  
ddaann  sseeddeekkaahh  ppaattii  
  



527 
 

  
  
  

55668800  
  
  
  
  

55668855  
  
  
  
  

55669900  
  
  
  
  

55669955  
  
  
  
  

55770000  
  
  
  
  

55770055  
  
  
  
  

55771100  
  
  
  
  

55771155  
  
  
  
  

55772200  
  
  
  
  

55772255  
  

yyaanngg  ttaahhuu  kkaallaauu  kkiittaa  bbuukkaann  kkeeuuttuurruunnaann  bbaayyaann,,  sseebbeennaarrnnyyaa  ssaammaa  
ssiihh  ttaappii  kkaarreennaa  ppeerrggoollaakkaann  iinnii  ppeerrggoollaakkaann  iinnii  aakkhhiirrnnyyaa  
ddiittiinnggggaallkkaann,,  lluuppaa..  KKaallaauu  kkiittaa  iittuu  mmeemmaanngg  ttiiddaakk  bbiissaa  lluuppaakkaann..  
IIttuu  mmeemmaanngg  kkaallaauu  kkiittaa  oorraanngg  iissllaamm  sseejjaattii..  AAddaa  iissllaamm  ccaammppaa,,  aaddaa  
iissllaamm  PPaalleemmbbaanngg  jjuuggaa,,  ddaarrii  PPaalleemmbbaanngg,,  aaddaa  ccaammppaa--ccaammppaa  iinnii  
ccaammppuurraann--ccaammppuurraann,,  kkaallaauu  iissllaamm  sseejjaattii  iinnii  mmeennuurruutt  oorraanngg  ttuuaa  
iittuu  bbaayyaann..  KKaarreennaa  iinnii  llaahh  ppuunnyyaa  sseeddeekkaahh  uurriipp  ppuunnyyaa  sseeddeekkaahh  
ppaattii  ppuunnyyaa  sseemmuuaannyyaa……  
YYookk  nnaammaannyyaa  kkiittaa  iittuu  eennggggaakk  aaddaa  ssiihh  iissllaamm  yyaanngg  llaaiinn,,  kkiittaa  iittuu  
iissllaamm  yyaanngg  ttuulleenn,,  ttaappii  ccaarraa  ppeellaakkssaannaaaann  aannuu  iinnii  uuppaaccaarraa--
uuppaaccaarraa,,  sseeddeekkaahh  uurriipp  sseeddeekkaahh  ppaattii  kkiittaa  bbeelluumm  mmaauu  llaahh  ppaalliinngg  
bbaagguuss..  MMaakkaannyyaa  mmaannaa  kkiittaa  bbaayyaann  iinnii  mmeesskkiippuunn  kkiittaa  
mmeennggaaddaakkaann  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  iinnii  mmaannaa  kkiittaa  bbiillaanngg  bbaahhwwaa  kkiittaa  
ppaalliinngg  bbaagguuss..  IIttuu  llaahh  kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  iinnii..  KKeemmeennaannggaann……  bbeerraarrttii  
kkeemmeennaannggaann  kkiittaa  kkaann  aaddaa  ddaallaamm  iillmmuu..  BBaaggaaiimmaannaa  ppuunn  oorraanngg  
mmeemmbbiiccaarraakkaann  kkiittaa,,  ttaappii  kkiittaa  kkaann  ttiiddaakk  mmaauu  ddeennggaarr..  JJaaddii  tteerrllaalluu  
bbeerrssaabbaarr  llaahh,,  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  tteerrjjaaddii  hhaall--hhaall  yyaanngg  kkuurraanngg  bbaagguuss..  
NNaahh  iinnii  llaahh  oorraanngg  yyaanngg  bbeettuull--bbeettuull  iissllaamm..  KKaallaauu  sseekkaalliippuunn  
bbeerraappaa  jjuuss  ssuuddaahh  ttaammaatt  aallqquurraann  ttaappii  kkaallaauu  ppeerrkkaattaaaann--ppeerrkkaattaaaann  
iinnii  kkuurraanngg  bbaagguuss  ddii  ddeennggaarr,,  bbaannyyaakk  llaahh  kkaallaauu  ppeerrkkaattaaaann--
ppeerrkkaattaaaann  iinnii  kkuurraanngg  bbaagguuss  ddiiddeennggaarr..  DDaann  jjuuggaa  kkaallaauu  ttiiddaakk  
mmeennyyaakkiittkkaann  hhaattii  ssiillaahhkkaann  ssaajjaa  llaahh  mmeennggaaddaakkaann  ppeennggaajjiiaann--
ppeennggaajjiiaann  ttaappii  jjaannggaann  kkeekk,,  iinnii  kkookk  iinnii,,  iinnii  kkookk  iinnii..  DDaann  ttiiddaakk  
bboolleehh  mmeennyyeebbuutt  aaggaammaa--aaggaammaa  yyaanngg  llaaiinn..  aaggaammaa--aaggaammaa  yyaanngg  
llaaiinn  jjuuggaa  kkaann  tteemmuuaann,,  ddiiaa  kkaann  jjuuggaa  yyaa  ddaarrii  kkeettuurruunnaann..  MMuunnggkkiinn  
yyaanngg  ddiittuurruunnkkaann  oolleehh  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  bbaahhwwaa  iinnii  aaggaammaa  iinnii,,  iinnii  
aaggaammaa  iinnii..  JJaaddii  jjaannggaann  llaahh  kkiittaa  ssaalliinngg  sseebbuutt--sseebbuutt,,  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann  llaahh  sseessuuaaii  ddeennggaann  kkeeppeerrccaayyaaaann,,  sseessuuaaii  ddeennggaann  
kkeeyyaakkiiaannaann..  DDaarrii  mmaannaa  ppuunn  yyaanngg  ddaattaanngg  kkee  BBaayyaann  iinnii  kkiittaa  hhaarruuss  
tteerriimmaa  ddaann  ssaalliinngg  mmeenngghhoorrmmaattii..  JJaaddii  ttiiddaakk  ppeerrlluu  llaahh  kkiittaa  
ttaannyyaakkaann  kkeennaappaa  eennggggaakk  bbeeggiinnii,,  kkeennaappaa  eennggggaakk  iinnii,,  kkiittaa  
llaakkssaannaakkaann  llaahh  sseessuuaaii  ddeennggaann  kkeeppeerrccaayyaaaann..  BBuukkaann  ddiiaa  bbuuaatt  
sseennddiirrii..  SSuuddaahh  sseekkiiaann  ttuurruunnaann  iittuu,,  mmaakkaannyyaa  jjaarraanngg  yyaanngg  tteerrllaalluu  
mmeennyyaakkiittii  hhaattii  llaahh  kkaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii..  KKiittaa  ddiisseebbuutt  iinnii  iittuu,,  
bbiirraakkaann  ssaajjaa  oorraanngg  ttaahhuunnyyaa  hhaannyyaa  iittuu..  oolleehh  kkaarreennaa  iittuu  llaahh  
mmaakkaannyyaa  kkeebbaannyyaakkaann  rriisseettnnyyaa,,  ccaarrii  iillmmuu  kkee  bbaayyaann..  KKaarreennaa  
kkeessaabbaarraann,,  kkaalliimmaattnnyyaa  ssaannttuunn..  NNaahh  kkaarreennaa  kkaalliimmaatt  ssaannttuunn  iinnii  
kkaalliimmaatt  aaddaatt,,  yyaanngg  mmeennddaallaamm  sseekkaallii..  KKaalliimmaatt  hhaalluuss..  SSeeggaallaa  aappaa  
kkiittaa  tteerriimmaa  ddeennggaann  ssaannttuunn..  JJaaddii  kkiittaa  ttiiddaakk  mmeemmbbiiccaarraakkaann  iinnii  
ttiiddaakk  mmeennyyaallaahhkkaann  iittuu..  aarriipp  ddaann  ssaannttuunn……....  
KKaallaauu  mmeennuurruutt  mmaammiikk  sseennddiirrii  bbaaggaaiimmaannaa  ppeennggaajjiiaann--
ppeennggaajjiiaann  nniikkee??  
KKaallaauu  ppeennggaajjiiaann--ppeennggaajjiiaann  iinnii  kkaann  mmeemmaanngg  hhaakknnyyaa  ddiiaa..  KKiittaa  
ddiikkuummppuullaakkaann  uunnttuukk  mmeennggaaddaakkaann  ppeennggaajjiiaann  yyaa  kkiittaa  hhaaddiirr..  
TTiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  ttiiddaakk  hhaaddiirr,,  hhaarruuss  hhaaddiirr..  YYaanngg  bbaagguuss  kkaann  iittuu,,  
ttaappii  jjaannggaann  kkeekk  mmeennyyaallaahhkkaann  iinnii,,  mmeennyyaallaahhkkaann  iinnii..  DDaann  jjaarraanngg  
jjuuggaa  kkaallaauu  ddiiaaddaakkaann  ppeennggaajjiiaann  kkaallaauu  ddii  BBaayyaann..  TTuuaann  GGuurruu  ttuuaann  
gguurruu……..kkaarreennaa  ssuuddaahh  ttaahhuullaahh  kkaallaauu  bbaayyaann  iinnii  lleebbiihh  ttaahhuu  ddaarrii  
ppaaddaa  ddiiaa..  MMaallaahh  ttuuaann  gguurruu  MMaauullaannaa  SSyyeekkhh  nnaammaannyyaa  yyaanngg  
tteerrkkeennaall  ddii  LLoommbbookk  ttiimmuurr,,  kkaallaauu  mmaauu  mmeennggaaddaakkaann  ppeennggaajjiiaann  
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hhaarruuss  ssiinnggggaahh  ddii  mmaakkaamm,,  ttaappii  kkaallaauu  mmeennggaaddaakkaann  ppeennggaajjiiaann  ddii  
bbaayyaann  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  kkaarreennaa  mmeennuurruutt  ddiiaa  lleebbiihh  ttaahhuu  lleebbiihh  ttaaaatt  ddaann  
lleebbiihh  sseemmuuaannyyaa  kkaallaauu  bbaayyaann  iinnii..  TTiiddaakk  ppeerrlluu  ddiiaaddaakkaann  iinnii..  
KKaallaauu  kkiittaa  mmiissaallnnyyaa  bbeerruuttaanngg  bbeessookk  bbaayyaarr  yyaa  hhaarruuss  bbeessookk…………..  
SSeebbeennaarrnnyyaa  ppaaddaa  bbuullaann  iinnii  kkiittaa  mmeennggaaddaakkaann  nnggaajjii  mmaakkaamm  
wwiiwwiittaann..  KKaarreennaa  ddii  ddaallaamm  nnggaajjii  mmaakkaamm  wwiiwwiirraann  iinnii  kkaattaa  hhaarruuss  
jjuuggaa  ttuurruunnkkaann  sseemmuuaa  aallaatt--aallaatt  bbeerrsseejjaarraahh,,  ccaaggaarr  bbuuddaayyaa  yyaanngg  
aaddaa  ddii  ddaallaamm  rruummaahh  bbeelleeqq  sseeppeerrttii  ggoonngg  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa..  
DDaann  jjuuggaa  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  iinnii  tteerrmmaassuukk  tteerrllaammbbaatt  kkaarreennaa  kkiittaa  
ssuuddaahh  mmaassuukk  bbuullaann  bbuubbuurr..  KKaallaauu  bbuullaann  bbuubbuurr  dduuaa  bbuullaann  iinnii  kkiittaa  
ttiiddaakk  bboolleehh  mmeellaakkuukkaann  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  yyaanngg  ssiiffaattnnyyaa  aannuu,,  
kkaarreennaa  bbuubbuurr  ppeettaaqq  ddaann  bbuubbuurr  aabbaanngg  iinnii……..iittuu  aaddaallaahh  aassaall  uussuull  
mmaannuussiiaa..  BBuubbuurr  mmeerraahh  iittuu  ppeerreeppuuaann,,  bbuubbuurr  ppuuttiihh  iittuu  llaakkii..  TTiiddaakk  
bboolleehh  kkiittaa  kkoottoorrii  dduuaa  bbuullaann  iinnii..  SSeeppeerrttii  ggaawwee--ggaawwee  iinnii  eennggggaakk  
bbeerraannii……..  
BBuullaann  nnaappii  bbuubbuurr  ppeettaaqq  bbuubbuurr  aabbaanngg  iinnii  mmaammiikk??  
BBuullaann  aannuu  mmuuhhaarraamm,,  bbuubbuurr  ppuuttiihh  ttaannggggaall  88  kkaallaauu  bbuubbuurr  mmeerraahh  
ttaannggggaall  llaaggii  sseekkaallii..  BBuubbuurr  ppuuttiihh  bbuubbuurr  mmeerraahh  bbaarruullaahh  mmaauulliidd,,  
bbaarruullaahh  llaahhiirr  nnaabbii..  IIttuu  kkiittaa  ttiiddaakk  ttiinnggggaallkkaann..  TTaannggggaall  1100  iittuu  kkiittaa  
mmuullaaii  llaakkssaannaakkaann  bbuubbuurr  iinnii..  DDii  ssaannaa  llaahh  iittuu  kkiittaa  ddooaakkaann..  
SSeekkaalliippuunn  sseekkiiaann  bbaannyyaakk  ssaannttrrii  ttaappii  jjaarraanngg  llaahh  yyaanngg  bbiissaa  ddooaa  
bbuubbuurr  iittuu..  ddaann  iittuu  ttiiddaakk  bboolleehh  sseekkaalliippuunn  kkiittaa  hhaappaall  ttaappii  iittuu  hhaarruuss  
ddii  bbaaccaa..  IIttuu  llaahh..  JJaarraanngg  kkaallaauu  oorraanngg--oorraanngg  llaaiinn  kkeeccuuaallii  kkiiaayyii  
bbaayyaann  yyaanngg  ttaahhuu  ddooaa  bbuubbuurr..  SSaammaa  ddeennggaann  ddooaa  mmuulluudd,,  eennggggaakk  
ttaahhuu..  KKaarreennaa  iinnii  kkaann  ddaarrii  wwaallii  jjaaddii  ppaarraa  wwaallii  iinnii  mmeemmbbeerriikkaann  
kkeeppaaddaa  ppaarraa  kkiiaayyii--kkiiaayyii  iinnii..  AAddaa  ddooaa  yyaanngg  ppaaddaa  wwaakkttuu  iinnii  yyaanngg  
ddiibbaaccaa..  BBuukkaann  kkeekk  kkiittaa  ddooaa  bbuukkaa--bbuukkaa  iinnii  yyaanngg  bbuukkaann  
tteemmppaattnnyyaa..  SSeekkeeddaarr  ttaahhuu  ddooaannyyaa  ttaappii  bbuukkaann  ppaaddaa  tteemmppaattnnyyaa..  
KKaallaauu  ddooaa  bbuubbuurr  iittuu  kkaallaauu  bbuukkaann  ppaaddaa  tteemmppaattnnyyaa  ttiiddaakk  bboolleehh  
kkiittaa  sseebbuutt--sseebbuutt..  DDooaa  mmuulluudd  jjuuggaa  ttiiddaakk  bboolleehh  kkiittaa  uuccaapp--uuccaappkkaann  
ttaannppaa  bbuullaann  mmuulluudd..  KKaallaauu  ddooaa  ssllaammeett  yyaanngg  ssuuddaahh  ddii  lluuaarr  kkeeppaallaa  
ssiihh  bboolleehh  llaahh  ddiippaakkee..  TTeerruuss  kkaallaauu  ddooaa  bbuubbuurr  iittuu  ttiiddaakk  bboolleehh  
ddiihhaappaall  mmeesskkiippuunn  kkiittaa  ttaahhuu  ttaappii  hhaarruuss  ddiibbaaccaa..  SSeebbeennaarrnnyyaa  
sseemmuuaa  kkaallaauu  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii  ssuuddaahh  ppuunnyyaa  ppeennggiilliinngg--nngglliinngg  
ssuuddaahh  ppuunnyyaa  hhaakk  ddaann  kkeewwaajjiibbaann  ddii  dduunniiaa  uunnttuukk  sseellaammeettkkaann  
dduunniiaa..  JJaaddii  kkiittaa  sseellaammeettkkaann  ddii  bbaawwaahh  kkoolloomm  llaannggiitt  iinnii,,  bbaayyaann  
tteemmppaattnnyyaa..  SSeeppeerrttii  mmiissaallnnyyaa  ddeennggaann  kkaarraannggbbaajjoo  mmeesskkiippuunn  
sseeddaanngg  ttiiddaakk  aannuu,,  ddeennggaann  lloollooaann  jjuuggaa,,  bbaayyaann  jjuuggaa,,  ppaassttii  tteerrjjaaddii  
hhaall--hhaall  yyaanngg  ttiiddaakk  ddiiiinnggiinnkkaann..  TTaappii  kkaallaauu  bbaayyaann  aammaann  dduunniiaa  
aammaann……......  
MMaakkaannyyaa  aappaa  yyaanngg  ddiittiinnggggaallkkaann  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann,,  sseessuuaaii  ddeennggaann  
aappaa  yyaanngg  tteellaahh  kkiittaa  tteerriimmaa  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa..  IIttuu  llaahh  kkaallaauu  bbaayyaann  
aammaann,,  dduunniiaa  aammaann..  IIttuu  llaahh  mmaakkaannyyaa  ddiisseebbuutt  ppeettuunngg  bbaayyaann..  IIttuu  
ccoonnttoohhnnyyaa  tteerrjjaaddii  ggeemmppaa  bbuummii,,  gguunnuunngg  mmeelleettuuss  hhaarruuss  kkiittaa  
aaddaakkaann  lloohhoorr  ssaabbttuu  jjuummaatt,,  ttaannppaa  kkiittaa  aaddaakkaann  lloohhoorr  ssaabbttuu  jjuummaatt  
ssaammppaaii  kkiiaammaatt  eennggggaakk  bbeerrhheennttii--bbeerrhheennttii  mmuussiibbaahh--mmuussiibbaahh  iinnii..  
TTuujjuuaann  kkiittaa  aaggaarr  ppeemmeerriinnttaahh  iinnii  jjuuggaa  ppeerrccaayyaa,,  iikkuutt  mmeenndduukkuunngg  
aaggaarr  uuppaaccaarraa  yyaanngg  ddiillaakkssaannaakkaann  iittuu  ddaappaatt  bbeerrjjaallaann..  OOlleehh  kkaarreennaa  
iittuu  llaahh  kkiittaa  bbaayyaann  iinnii  sseehhaarruussnnyyaa  mmeellaakkssaannaakkaann  aappaa  yyaanngg  
mmeennjjaaddii  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaann  ddaarrii  oorraanngg  ttuuaa  tteerrmmaassuukk  
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ppeennggiilliinngg--nnggiilliinngg  iinnii..  TTaappii  kkaallaauu  sseekkaarraanngg  kkiittaa  kkuummppuull  uunnttuukk  
aaddaakkaann  iinnii,,  iinnii,,  aaddaa  yyaanngg  mmaauu  aaddaa  yyaanngg  eennggggaakk,,  iittuu  rreeppoottnnyyaa..  
CCoobbaa  kkaallaauu  dduulluu  kkaarreennaa  kkeeppaallaa  ddeessaannyyaa  mmaassiihh  bbeerraaddaatt  kkaallaauu  
kkiittaa  mmeennggaaddaakkaann  iinnii,,  iinnii,,  aaddaa  ssiihh  yyaanngg  nnyyuummbbaanngg,,  sseemmuuaa  
kkuummppuull..  TTaappii  kkaarreennaa  sseekkaarraanngg  iinnii  yyaa,,  kkiittaa  jjuuggaa  sseebbaaggaaii  mmaannggkkuu  
mmaalluu,,  kkiittaa  mmuussyyaawwaarraahh  ddeessaa  iinnii  ddeessaa  iinnii,,  tteennttuunnyyaa  kkiittaa  
mmeemmeerrlluukkaann  bbiiaayyaa..  KKaallaauu  dduulluu  eennggggaakk,,  mmiissaallnnyyaa  
tteerrjjaaddii……..kkeennaappaa  kkookk  tteerrjjaaddii  iinnii,,  kkeennaappaa  kkookk  eennggggaakk  hhuujjaann,,  
llaannggssuunngg  kkee  bbaayyaann,,  nnaannttii  kkiittaa  aaddaakkaann  llaahh  uuppaaccaarraa  iinnii..  KKaallaauu  
tteerrjjaaddii  mmiissaallnnyyaa  bbaannjjiirr  bbaannddaanngg  iinnii,,  ddii  jjaawwaa,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ddii  
SSuummbbaawwaa,,  kkaallaauu  ssuuddaahh  mmaassuukk  LLoommbbookk  mmeennuurruutt  oorraanngg  ttuuaa  iinnii  
ttiiddaakk  bbiissaa  kkiittaa  oobbaattii  llaahh……....JJaaddii  kkiittaa  tteerrmmaassuukk  mmaannggkkuu  iinnii  ppuunnyyaa  
kkeetteeggaassaann  iittuu  mmeerruuppaakkaann  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaann,,  jjaannggaann  ttiiddaakk  ddii  
llaakkssaannaakkaann,,  ddaann  bbaaggaaiimmaannaa  ccaarraa  ssuuppaayyaa  iittuu  ddiillaakkssnnaakkaann..  CCoobbaa  
nnaannttii  lliihhaatt  ttaannppaa  ddiiaaddaakkaann  uuppaaccaarraa  lloohhoorr  ssaabbttuu  jjuummaatt,,  ttiiddaakk  aakkaann  
bbeerrhheennttii  bbaannjjiirr  bbaannddaanngg,,  ggeemmppaa  bbuummii,,  ppeessaawwaatt  jjaattuuhh,,  kkeemmuuddiiaann  
tteennggggeellaamm  ddii  llaauutt  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  KKaarreennaa  ppaarraa  wwaallii  dduulluu  bbuummii  
iinnii  kkiittaa  yyaanngg  uuppaaccaarraakkaann,,  bbaaiikk  bbuurruukknnyyaa,,  kkiittaa  yyaanngg  llaakkssaannaakkaann..  
kkaallaauu  kkiittaa  bbaayyaann  bbaagguuss  yyookk  sseemmuuaa  ssiihh  aammaann  ddaammaaii..  TTaappii  iinnii  
jjuuggaa  kkaarreennaa  iinnii,,  jjuussttrruu  jjuuggaa  ppeennddiiddiikkaann--ppeennddiiddiikkaann  aannaakk--aannaakk  
bbaayyaann  iinnii  jjaaddii  tteerrllaalluu  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  mmaauu  mmeennddeennggaarrkkaann  llaahh  aappaa  
yyaanngg  ddiippeerriinnttaahhkkaann  oorraanngg  ttuuaa..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkaallaauu  mmaammiikk  
ssuuddaahh  ttiiddaakk  aaddaa  aappaa  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  iinnii  aakkaann  tteettaapp  aappaabbiillaa  kkiittaa  
ttiiddaakk  mmeennjjaaggaa  ppeenniinnggggaallaann--ppeenniinnggggaallaann..  TTaappii  mmuuddaahh--mmuuddaahhaann  
llaahh  aannaakk--aannaakk  mmuuddaa  iinnii  ttiiddaakk  mmeenniinnggggaallkkaann  ppeennggiilliinngg--nnggiilliinngg,,  
sseejjaarraahh--sseejjaarraahh,,  aappaa  yyaanngg  ddiittiinnggggaallkkaann  oolleehh  oorraanngg  
ttuuaa……..mmaakkaannyyaa  kkaallaauu  aaddaa  kkeejjaaddiiaann  iinnii  kkiittaa  bbaayyaann  yyaanngg  
uuppaaccaarraakkaann,,  ttaappii  oorraanngg--oorraanngg  lluuaarr  ttiiddaakk  ttaahhuu  ssiihh  kkaallaauu  kkiittaa  yyaanngg  
uuppaaccaarraakkaann..  BBaayyaann  aagguunngg  iinnii..  MMaakkaannyyaa  kkaann  bbaayyaann  aagguunngg  
bbaannddaassaahhaa  nnaammaannyyaa……......  
KKaarraannggbbaajjoo  iinnii  mmaassiihh  aaddaa  kkeejjaannggggaallaann,,  aappaakkaahh  ddiiiikkuuttkkaann  aappaa  
ttiiddaakk  bbeessookk  iinnii  ddaallaamm  mmaauulleedd  aaddaatt..  KKaarraannggbbaajjoo  iinnii  ttuuggaass  ddaann  
kkeewwaajjiibbaannnnyyaa  bbeerraatt  sseekkaallii  iittuu..  ggaammeellaann  mmaauulliidd  uunnttuukk  uuppaaccaarraa  
iittuu  kkaarraannggbbaajjoo  yyaanngg  mmeennuurruunnkkaann,,  jjuuggaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  ppeennuummbbuukkaann  
ppaaddii..  RRaammaaii  sseekkaallii  ppaaddaa  wwaakkttuu  ppeennuummbbuukkaann  ppaaddii  iittuu,,  hhaarruuss  
ppaakkee  jjoonngg..  SSeetteellaahh  iittuu  ddiibbaawwaallaahh  ggaammeellaann  kkee  bbaayyaann  bbaarraatt,,  
ddiibbeerrssiihhkkaann  llaahh  ddii  ssaannaa..  KKeemmuuddiiaann  ppaaddaa  mmaallaamm  hhaarriinnyyaa  ddiibbaawwaa  
llaaggii  kkee  mmaassjjiidd  kkuunnoo  oolleehh  oorraanngg--oorraanngg  kkaarraannggbbaajjoo  iinnii..  KKaarreennaa  
kkaarraannggbbaajjoo  iinnii  ttiiddaakk  bbeellaass  ddeennggaann  bbaayyaann  bbaarraatt..  KKeemmuuddiiaann  
kkaarreennaa  dduunniiaa,,  kkaallaauu  kkiittaa  bbaayyaann  ttiimmuurr  iinnii  ddeennggaann  lloollooaann  ddii  
ppaassaannggaannnnyyaa,,  uuppaaccaarraa  aakkhheerraatt..  GGaammaa  ddaann  lluuiirr  ggaammaa..  AAddaa  
ppeellaakkssaannaaaann  dduunniiaa  aaddaa  ppeellaakkssaannaaaann  aakkhheerraatt..  KKeemmuuddiiaann  yyaanngg  
mmeemmaassaanngg  uummbbuull--uummbbuull  yyaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  lliimmaa  mmaaccaamm  wwaarrnnaa  
iinnii  aaddaallaahh  ttooaaqq  ttuurruunn  kkaarraannggbbaajjoo……………………..  
YYaanngg  tteerrmmaassuukk  ggaammaa  ssaammaa  lluuiirr  ggaammaa  iinnii  nnaappii  mmaammiikk??  
AAddaa  ppeellaakkssaannaaaann  dduunniiaa  aaddaa  aakkhheerraatt..  KKiittaa  bbaayyaann  ttiimmuurr  iinnii  
aakkhheerraatt..  UUppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  yyaanngg  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  iittuu  aakkhheerraatt..  
MMaakkaannyyaa  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  yyaanngg  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann  iittuu  hhaarrii  kkeemmiiss  
ssaammaa  jjuummaatt,,  kkaallaauu  kkaarraannggbbaajjoo  sseenneenn  kkaarreennaa  dduunniiaa……..  
UUppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  aappaa  ssaajjaa  yyaanngg  tteerrmmaassuukk  ggaammaa  ssaammaa  lluuiirr  
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ggaammaa  nniikkee  mmaammiikk??  
UUppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  aappaa  ppuunn  hhaarruuss  ddiillaakkssaannaakkaann  ppaaddaa  hhaarrii  sseenneenn,,  
kkhhiittaannaann  hhaarrii  sseenneenn,,  nniikkaahhaann  hhaarrii  sseenneenn..  KKaallaauu  kkiittaa  bbaayyaann  ttiimmuurr  
hhaarruuss  hhaarrii  kkeemmiiss  aattaauu  jjuummaatt..  GGaammaa  aaddaallaahh  aakkhhiirraatt,,  lluuiirr  ggaammaa  
aaddaallaahh  dduunniiaa..  PPuunnyyaa  ppeemmbbaaggiiaann  kkaallaauu  kkiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii……KKiittaa  
bbaayyaann  ttiimmuurr  iinnii  aakkhheerraatt..  UUppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  yyaanngg  kkiittaa  llaakkssaannkkaann  
iinnii  aaddaa  dduunniiaa  aaddaa  aakkhheerraatt………………………………..  
EEnnggggeehh  ttaaddii  aannaakk--aannaakk  mmuuddaa  iinnii  bbeelluumm  tteennttuu  eennggggeehh  bbiissaa  
mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  bbuuddaayyaa  nniikkee??  
BBeelluumm  tteennttuu……..aappaa  jjaaddiinnyyaa  nnaannttiinnyyaa…………..  
EEnnggggeehh  kkaallaauu  ddaarrii  mmaammiikk  sseennddiirrii  bbaaggaaiimmaannaa  ccaarraannyyaa  aaggaarr  
aannaakk--aannaakk  mmuuddaa  iinnii  bbiissaa  tteettaapp  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt??  
AAnnaakk--aannaakk  mmuuddaa  iinnii  kkaallaauu  uuppaaccaarraa  aappaa  ppuunn  hhaarruuss  iikkuutt..  DDiiaa  
yyaanngg  aaddaa  ddii  mmuukkaa..  IIttuu  ccoonnttoohhnnyyaa  wwaakkttuu  nnggaajjii  mmaakkaamm,,  kkiittaa  
iikkuuttkkaann  ssiihh  jjuuggaa,,  aaddaa  ppeennaaggiihhnnyyaa,,  kkiittaa  bbeerriikkaann  ppeennaaggiihhnnyyaa,,  
kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  yyaanngg  ttuuaa--ttuuaa  ssiihh  jjuuggaa..  MMaakkaannyyaa  ppeemmaannggkkuu  iinnii  
hhaarruuss  oorraanngg  yyaanngg  kkaarriissmmaattiikk  llaahh,,  tteeggaass,,  aaggaarr  nnaannttii  aannaakk  mmuuddaa  
iinnii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  iikkuutt  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ttiiddaakk  iikkuutt..  KKaallaauu  mmaammiikk  
ssiinnggaaddrriiyyaa  iittuu  kkaann  tteeggaass,,  kkaallaauu  eennggggaakk  ddaattaanngg  yyaa  
ddiimmaarraahhii……....sseebbaayyaa  ddeennggaann  mmaammiikk  eennggggeehh……....  
oo……..mmaaaaff  kkaallaauu  tteerrllaalluu  pprriibbaaddii,,  bbeerraappaa  uussiiaa  mmaammiikk  
sseekkaarraanngg??  
YYookk  kkaallaauu  mmaammiikk  ssuuddaahh  7700--aann……....  
TTuunnaass  aammppuurree  mmaammiikk,,  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  nnuurrccaahhaayyaa  ssaammaa  
nnuurrssaahhaaddaa………………....  
IIttuu  bbeerrssaauuddaarraa,,  nnuurrccaahhaayyaa  yyaanngg  ppeerrttaammaa,,  tteerruuss  aaddaa  yyaanngg  kkeedduuaa,,  
aaddeekknnyyaa  llaahh  nnuurrssaahhaaddaa..  IInnii  ccaahhaayyaa  iinnii  kkaann  aaggaammaa,,  tteerruuss  ssaaddaa  iinnii  
kkaann  aaddaatt..  AAddaa  aaggaammaa  aaddaa  aaddaatt……………………......nnaannttii  kkaappaann--kkaappaann  
kkiittaa  kkee  ppeenngghhuulluu,,  ddiiaa  yyaanngg  lleebbiihh  ttaauu  ssooaall  iinnii..  DDaann  ddiiaa  jjuuggaa  
ppuunnyyaa  ppuussttaakkaa  iittuu,,  bbiillaa  aappeerrlluu  ddiibbaaccaa  bbaagguuss--bbaagguuss..  KKaallaauu  
nnuurrccaahhaayyaa  iinnii  uunnssuurr  aaggaammaa  kkaallaauu  nnuurrssaahhaaddaa  iinnii  aaddaatt..  KKaallaauu  
nnuurrccaahhaayyaa  iinnii  aaddaattnnyyaa  kkuurraanngg,,  ttaappii  ssaakkttii,,  ppaannaass  kkaallaauu  aaggaammaa  iinnii,,  
kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ttiiddaakk  aaddaa  hhuujjaann,,  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  mmaallaamm  ssaajjaa..  
MMaakkaannyyaa  aaggaammaa  ddaann  aaddaatt  iinnii  ttiiddaakk  bboolleehh  ppiissaahh..  IIbbaarraatt  aaddaa  llaakkii--
llaakkii  aaddaa  ppeerreemmppuuaann,,  aaddaa  ssiiaanngg  aaddaa  mmaallaamm..  KKiittaa  ddii  BBaayyaann  iinnii  
kkaann  aaggaammaa  aaddaa  ppeenngghhuulluu,,  lleebbee,,  kkeettiibb,,  mmuuddiimm,,  kkaallaauu  aaddaatt  aaddaa  
ppeemmaannggkkuu,,  ppeemmbbeekkeell  bbeelleeqq,,  ddeemmaanngg  ddeemmuunngg  nnyyaakkaa  rraannggggaa..  
jjaaddii  ttiiddaakk  bboolleehh  kkiittaa  lluuppaakkaann,,  aappaa  ppuunn  uuppaaccaarraannyyaa,,  aappaa  ppuunn  
kkeeggiiaattaannnnyyaa,,  ttaannppaa  aaddaa  aaggaammaa  ttiiddaakk  bbiissaa  jjaallaann..  TTaannppaa  ddaattaanngg  
aaddaatt  jjuuggaa  ttiiddaakk  bbiissaa,,  kkaarreennaa  ssuuddaahh  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaannnnyyaa..  
MMaakkaannyyaa  aaddaa  gguubbuugg  ppeenngghhuulluu,,  gguubbuugg  kkeettiibb,,  gguubbuugg  mmuuddiimm,,  
lleebbee,,  iinnii  mmeemmaanngg  ddaarrii  dduulluu  sseemmeennjjaakk  iissllaamm..  TTaappii  aawwaallnnyyaa  
nnuurrccaahhaayyaa  ddaann  nnuurrssaahhaaddaa..  IInnii  ttiiddaakk  bboolleehh  ddii  bbuukkaa  llaahh  kkaarreennaa  
nnaannttii  aaddaa  ppeerrssiillaannggaann  ppeennddaappaatt..  JJaaddii  ddii  ddaallaamm  ddiirrii  mmaannuussiiaa  iittuu  
aaddaa  iillmmuu  aaggaammaa  aaddaa  jjuuggaa  iillmmuu  aaddaatt..  AAggaammaa  ttookk  ttaannppaa  aaddaa  aaddaatt  
ttiiddaakk  ppuunnyyaa  aarrttii  jjiikkaa  aaggaammaa  ssaajjaa..  BBeerraarrttii  aaddaatt  iittuu  ttaattaa  tteerrttiibb,,  
aattuurraann..  KKeemmuuddiiaann  kkiittaa  iissllaamm  iinnii  kkaann,,  kkaallaauu  sseemmbbaahhyyaanngg  ttaannppaa  
ppaakkee  ppaakkaaiiaann  iinnii,,  ppaakkaaiiaann  iinnii  kkaann  ttiiddaakk  ssaahh..  IIttuu  aaddaatt  nnaammaannyyaa,,  
ttaattaa  tteerrttiibb..  JJaaddii  oorraanngg  iittuu  ttiiddaakk  ttaahhuu  ssiihh,,  kkaallaauu  iinnii  aaddaatt,,  ttaattaa  
tteerrttiibb,,  ttaattaa  aattuurraann  ddaallaamm  iissllaamm..  JJaannggaann  bbeeggiittuu  ssaajjaa,,  iissllaamm  ttaannppaa  
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kkeelloommppookk]];;  
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aaggaammaa  ddaann  aaddaatt  
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bbeerraaddaatt…………....  
OO  iittuu  ttaaddii  sseeddeekkaahh  uurriipp  sseeddeekkaahh  ppaattii  eennggggeehh…………  
IIttuu  sseeddeekkaahh  uurriipp  sseeddeekkaahh  ppaattii  kkeewwaajjiibbaann  kkiittaa  sseejjaakk  mmaannuussiiaa  iittuu  
llaahhiirr  ssaammppaaii  ttuuaa..  IIttuu  yyaanngg  ddiinnaammaakkaann  sseeddeekkaahh  uurriipp..  KKaallaauu  
sseeddeekkaahh  ppaattii  sseejjaakk  kkiittaa  mmeenniinnggggaall,,  ssllaammeett  gguummii  nnuussuurr  ttaannaahh  
ssaammppaaii  nnyyiiuu..  IIttuu  sseeddeekkaahh  ppaattii..  UUppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  iinnii  
ddiillaakkssaannaakkaann  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  mmaannuussiiaa,,  kkiittaa  sseebbaaggaaii  
iissllaamm…………....  
KKaallaauu  bboolleehh  ttiiyyaanngg  ttaahhuu  mmiikk,,  bbaaggaaiimmaannaa  ppeenneerraappaann  jjaakkaatt  
ddii  BBaayyaann  nniikkee??  
IIttuu  jjaakkaatt  iinnii  sseeccaarraa  oorraanngg  ttuuaa,,  kkiittaa  mmiissaallnnyyaa  bbeeggaawwee  bbuukkaann  
hhaannyyaa  yyaanngg  kkiittaa  uunnddaanngg  iinnii  oorraanngg  kkaayyaa  ssaajjaa,,  tteettaappii  llaakkii  
ppeerreemmppuuaann  mmiisskkiinn  jjuuggaa  kkiittaa  hhaarruuss,,  ddii  ssaannaallaahh  kkiittaa  bbeerraammaall..  KKiittaa  
bbeerrkkuummppuull..  IIttuu  llaahh  yyaanngg  tteerrbbaaiikk..  KKiittaa  uunnddaanngg  ddaarrii  ssiinnii,,  ddaarrii  
ssaannaa,,  ddii  ssaannaallaahh  kkiittaa  bbaaiikk  mmiisskkiinn  kkaayyaa  kkiittaa  bbeerrkkuummppuull..  KKaallaauu  
jjaakkaatt  ddii  aaggaammaa  iinnii  kkaann,,  mmeemmbbeerriikkaann  kkeeppaaddaa  iinnii,,  iinnii,,  ttaappii  kkaallaauu  
ddii  ssiinnii  kkaann  ppaass  ggaawwee  iittuu,,  mmeennuurruutt  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  mmeemmbbeerriikkaann  
oorraanngg  bbaannyyaakk..  BBiiaayyaayyaannyyaa  bbeessaarr  iittuu..  MMaammiikk  wwaakkttuu  kkhhiittaannaann  
bbaarruu--bbaarruu  iinnii,,  mmaammiikk  uunnddaanngg  ddaarrii  LLoommbbookk  tteennggaahh,,  ttaannjjuunngg,,  
kkeeccaammaattaann  kkaayyaannggaann..  MMaakkaannyyaa  kkaann  mmaammiikk  bbuuaatt  mmiinnuummaann  iittuu  
ssaammppaaii  ssaattuu  ttoonn..  JJaaddii  iinnii  llaahh  jjaakkaatt  kkiittaa,,  mmeemmaanngg  iittuu  tteemmuuaann  ddaarrii  
oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  dduulluu..  KKaallaauu  sseekkeeddaarr  dduuaa  kkiilloo,,  ttiiggaa  kkiilloo  iittuu  ttiiddaakk  
mmaassuukk  aaggeennddaa  iittuu..  ccoonnttoohh  iinnii,,  jjiikkaa  oorraanngg  ttiiddaakk  ppuunnyyaa  ttaannaahh  
mmaakkaa  kkiittaa  bbeerriikkaann  ddiiaa  mmeennggggaarraapp  ttaannaahh  kkiittaa,,  uunnttuukk  mmaaccuull,,  ddaann  
sseebbaaggaaiinnyyaa..  TTuunngggguu  ppaanneennnnyyaa  bbaarruu  kkiittaa  bbaaggii  dduuaa  hhaassiillnnyyaa..  
HHaarruuss  sseeuummuurr  hhiidduupp  iittuu  kkaallaauu  mmeemmaanngg  bbeennaarr--bbeennaarr  ttiiddaakk  aaddaa  
uunnttuukk  hhiidduupp..  IIttuu  mmaakkaannyyaa  aaddaa  ddii  ssiinnii  ssaawwaahh  mmaammiikk  ssaattuu  hheekkttaarr..  
AAddaa  ddaarrii  LLoommbbookk  tteennggaahh,,  bbuuaatt  rruummaahh  ddii  ssiinnii,,  ttuunngggguu  ttaannaahh  iinnii  
sseeuummuurr  hhiidduupp……..iittuu  ddeekkaatt  ttiibbuurraarraannggaann  ssaawwaahh  mmaammiikk..  
OOrraannggnnyyaa  kkaann  dduulluu  bbaarruu  ppuullaanngg  ddaarrii  mmaallaaiissyyaa……..oohh  kkaallaauu  
bbeeggiittuu  iinnii  ttuunngggguu  ssaawwaahh  mmaammiikk..  BBiiaayyaa  ddaarrii  mmaammiikk,,  kkeemmuuddiiaann  
hhaassiillnnyyaa  bbuuaattkkaann  rruummaahh,,  ssuuppaayyaa  hhiidduupp  mmaattii  bbiiaarr  ddii  ssaannaa  llaahh..  
KKaallaauu  ppuullaanngg  kkaann  eennggggaa  aaddaa  ppeekkeerrjjaaaann,,  ssiiaa--ssiiaa,,  nnaahh  iinnii  llaahh  jjaakkaatt  
kkiittaa  yyaanngg  bbeettuull--bbeettuull..  DDaann  bbeerraappaappuunn  hhaassiillnnyyaa  tteerrsseerraahh  ddiiaa,,  
mmiissaallnnyyaa  iinnii  lliimmaa  rraattuuss  bbeerraarrttii  ssaammaa--ssaammaa  bbeerraappaa..  DDii  ssaannaa  kkaann  
bbaannyyaakk  kkoommaakk,,  bbiiaarrkkaann  ddiiaa,,  ddii  ssaannaa  jjuuggaa  bbaannyyaakk  kkeellaappaa  
ssiillaahhkkaann  jjuuaall,,  yyaanngg  ppeennttiinngg  kkaann  mmaauu  mmeennuunngggguu……  
OO  iittuu  ttaannaahh  mmaammiikk………………………………  
YYaa……..nnaannttii  kkaallaauu  mmaammiikk  aaddaa  ggaawwee  kkiittaa  uunnddaanngg,,  ddaattaanngg  llaahh  ddiiaa..  
TTeerruuss  kkeemmaarreenn--kkeemmaarreenn  iinnii  ddiiaa  ggaawwee  nniikkaahhaann  aannaakknnyyaa,,  mmaammiikk  
kkeessaannaa..  KKeessaannaa  mmaammiikk  ssaammaa  ppeemmbbeekkeell  bbeelleeqq  iittuu  nnaaiikk  HHoonnddaa……..  
OO  kkaallaauu  ppeerrnniikkaahhaann  tteerrmmaassuukk  ggaawwee  uurriipp  eennggggeehh??  
GGaawwee  uurriipp..  GGaawwee  ppaattii  iittuu  ssuuddaahh  sseejjaakk  mmeenniinnggggaall  iittuu..  kkaallaauu  
kkaawwiinnaann,,  kkhhiittaannaann,,  sseeddeekkaahh  uurriipp..  TTeerruuss  sseejjaakk  llaahhiirr,,  bbuuaanngg  aabbuu,,  
nngguurriissaanngg,,  nniikkaahhaann  iittuu  sseeddeekkaahh  uurriipp……………………..  
OO  kkeemmaarreenn  ppaass  nniikkaahhaann  aannaakknnyyaa  mmaammiikk  mmaannggkkuu  sseebbeellaass  
eennggggeehh  kkeerrbbaauunnyyaa……..iittuu  bbeeddaa--bbeeddaa  eennggggeehh??  
BBeeddaa,,  kkaarreennaa  ddiiaa  iittuu  llaahhiirr  ddii  ppeeddaalleemmaann  hhaarruuss  iittuu..  ppiinnttuunnyyaa  
kkaammppuu  iittuu  ssiihh  bbaannyyaakknnyyaa..  KKaallaauu  sseessaammee  aannuu  iinnii  ssiihh  eennggggaakk  ssiihh,,  
ppaalliinngg  dduuaa  aattaauu  eemmppaatt..  KKeemmuuddiiaann  oorraanngg  bbiiaassaa,,  aannaakknnyyaa  iittuu  
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[[SSttaattuuss  ssoocciiaall]]  ddaann  
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ttuurruunn,,  bbeerraarrttii  ssuuddaahh  ttiiddaakk  ddeennddee  ddiiaa  iittuu..  NNaahh  iinnii  llaahh  bbeerraattnnyyaa  
sseehhiinnggggaa  ddii  ddeennddaa..  IIttuu  ppuunn  ppiihhaakk  llaakkii,,  kkeemmuuddiiaann  ppeenngghhuulluu,,  lleebbee,,  
kkeettiibb  mmuuddiimm  iinnii,,  ppeemmaannggkkuu,,  ttookkoohh--ttookkoohh  aaddaatt  iinnii  kkiittaa  kkuummppuull  
uunnttuukk  mmeeuussyyaawwaarraahhkkaann..  KKeemmuuddiiaann  kkaallaauu  kkiittaa  ssuuddaahh  ppuuttuusskkaann  
ttiiddaakk  bboolleehh  ddiittoollaakk…………..  
KKaallaauu  bbaayyaann  ttiimmuurr,,  bbaayyaann  bbaarraatt  …………  
HHaannyyaa  dduuaa,,  kkaallaauu  ddii  ssiinnii--ssiinnii  hhaannyyaa  ssaattuu..  MMaakkaannyyaa  aannaakk--aannaakk  
yyaanngg  ddeennddee--ddeennddee  iinnii  dduulluu  jjaarraanngg  yyaanngg  kkaawwiinn  kkaarreennaa  
mmaahhaall…………  
BBeerraarrttii  yyaanngg  ppaalliinngg  mmaahhaall  ddii  ssiinnii  eennggggeehh……..  
TTaappii  aannaakknnyyaa  ppaakk  ggiittaa  kkuussuummaa  iittuu  kkaann  kkaawwiinn  ddii  ssaannaa  ssiinnii,,  ttaappii  
iittuu  kkaann  ddii  bbaayyaarr..  PPeeggaawwaaii  bbaannkk  iittuu,,  ccaarraannyyaa  bbaagguuss,,  ddaattaanngg  
nneeggaallaammaarr  ddiiaa..  KKiittaa  TTaannyyaa  dduulluu,,  bbeerraappaa  bbiiaayyaannyyaa,,  kkaallaauu  mmaammppuu  
ssiillaakkaann  ccaarrii  hhaarriinnyyaa  kkaappaann  yyaanngg  bbaagguuss..  TTaappii  kkaann  ppeeggaawwaaii  bbaannkk  
uuaannggnnyyaa  bbaannyyaakk..  TTaappii  kkaarreennaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  ccaarraannyyaa  ddiiccuurrii  mmaakkaa,,  
ddeennddaa  ddaarrii  hhuukkuumm  mmeennccuurrii  iittuu  llaahh  ddiinnaammaakkaann  ssaajjiikkrraammaa..  IIttuu  
jjuuggaa  ppaass  wwaakkttuu  ppeemmbbaaccaaaann  ssaahhaaddaattnnyyaa  kkaann  ddiippuukkuull  sseebbaaggaaii  
ttaannddaa  llaahh  kkaallaauu  ddii  ddiihhuukkuumm  kkaarreennaa  mmeennccuurrii  aannaakk  ggaaddiiss  oorraanngg..  
DDaann  jjuuggaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  lleebbiihh  ttuuaa  ppeerreemmppuuaann  ddaarriippaaddaa  llaakkii--
llaakkii,,  kkeerroo  nnaammaannyyaa..  KKaallaauu  lleebbiihh  ttuuaa  llaakkii--llaakkii  ddaarriippaaddaa  
ppeerreemmppuuaann  bbeerroo  nnaammaannyyaa..  AAddaa  hhuukkuummaannnnyyaa..  KKaallaauu  oorraanngg  ttuuaa  
dduulluu  kkaallaauu  kkiittaa  mmeennggaammbbiill  aannaakk,,  mmiissaallnnyyaa  iibbuu  mmeennggaammbbiill  aannaakk  
iittuu  ddiibbuuaanngg  kkee  llaauutt,,  kkaarreennaa  iittuu  ddiiaannggggaapp  mmeerruussaakk  aaddaatt..  MMaakkaannyyaa  
hhaarruuss  sseeppuuppuu  sseekkaallii,,  dduuaa  ttiiggaa  eemmppaatt  iittuu  yyaanngg  kkiittaa  aammbbiill..  JJaannggaann  
kkeekk  kkiittaa  bbaahhaassaannyyaa  bbeerraannaakk  kkiittaa  aammbbiill,,  iittuu  nnaammaannyyaa  bbeerroo..  KKaallaauu  
lleebbiihh  ttuuaa  ppeerreemmppuuaann  ddaarriippaaddaa  lleellaakkii,,  ppaalliinngg  bbeerraatt  iittuu  nnaammaayyaa  
kkeerroo……..  
OO……kkeerroo  ssaammaa  bbeerroo  eennggggeehh……  
KKeerroo,,  bbeerroo……………………………………………………………………………………....  
MMoohhoonn  mmaaaaff  mmaammiikk,,  kkaallaauu  ddii  ssiinnii  kkaann  mmaassiihh  tteettaapp  
ddiippeerrttaahhaannkkaann  eennggggeehh  aaddaattnnyyaa,,  kkaallaauu  ddiitteemmppaatt  llaaiinn  kkaann  
ssuuddaahh  eennggggaakk,,  tteerruuss  bbaaggaaiimmaannaa  hhuubbuunnggaann  mmaammiikk  ddeennggaann  
oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  aaddaatt  nniikkee??  
KKaarreennaa  bbaannyyaakknnyyaa  oorraanngg--oorraanngg,,  ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  iinnii,,  
aakkhhiirrnnyyaa……mmiissaallnnyyaa  ddii  AAnnyyaarr,,  aannyyaarr  iinnii  kkaann  ssaammaa  ddeennggaann  kkiittaa  
ddii  bbaayyaann,,  ppuunnyyaa  mmaassjjiidd  kkuunnoo,,  ppeenngghhuulluu,,  lleebbee  kkeettiibb,,  mmuuddiimm,,  ttaappii  
kkaarreennaa  aakkhhiirrnnyyaa  bbaannyyaakk  oorraanngg--oorraanngg  yyaanngg  ddaattaanngg,,  aakkhhiirrnnyyaa  
aaddaatt  iinnii  ddiissaallaahhkkaann..  LLeebbiihh  bbaaiikk  iinnii  ssaajjaa,,  llaammaa--kkeellaammaaaann  yyaa  iikkuutt..  
KKaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii  yyookk  ttiiddaakk  ddiibbeerriikkaann  llaahh  bbeerrddiirriikkaann  
rruummaahh  ddii  ssiinnii..  SSeebbeennaarrnnyyaa  ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  iinnii  yyaa  ssaammaa--
ssaammaa  llaahh  kkiittaa  mmeellaakkssaannaakkaann,,  ttaappii  kkaarreennaa  jjuuggaa  aannaakk--aannaakk  ddii  ssaannaa  
yyaa,,  kkaarreennaa  ppeennddiiddiikkaann  iinnii  ssaajjaa,,  aakkhhiirrnnyyaa  yyaa  lluuppaa..  TTeettaappii  kkiiaayyii--
kkiiaayyii  iinnii  kkaann  mmaassiihh  tteettaapp,,  ttaappii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  eennggggaakk  
ddiigguunnaakkaann..  TTaappii  aaddaa  ssaajjaa  yyaanngg  kkeetteemmuuqq  aattaauu  kkeebbeennddoonn  iittuu,,  aaddaa  
ssaajjaa………………....  
BBaaggaaiimmaannaa  tteerruuss  hhuubbuunnggaann  mmaammiikk  ddeennggaann  ppeennddaattaanngg--
ppeennddaattaanngg  iinnii  ??  
YYookk  kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  iinnii  bbaagguuss  ssiihh  kkiittaa..  ttaappii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  
mmaassuukk  bbaayyaann  iinnii  eennggggaakk  bbeerraannii..  TTaakkuutt  kkaarreennaa  ttiiddaakk  ttaahhuu  ttaattaa  
tteerrttiibb,,  ttiiddaakk  ttaahhuu  bbaahhaassaa..  YYookk  ttiiddaakk  aappaa--aappaa  kkiittaa  ssaammaa--ssaammaa  

iimmpplliikkaassii  tteerrhhaaddaapp  
hhaarrggaa  ssaajjiikkrraammaa  
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uummaatt  iissllaamm  yyaa  ddaattaanngg  aajjaa..  YYookk  iinnii  ddaassaann  lleennddaanngg  ssuuddaahh  bbeerraappaa  
ttaahhuunn  iittuu,,  mmaannaa  ppeerrnnaahh  kkee  BBaayyaann,,  llookkookk  aauurr  jjuuggaa..  KKaallaauu  oorraanngg--
oorraanngg  bbaayyaann  bbeelleeqq  iinnii  kkaann  kkeessaannaa  kkeemmaarrii..  IInnii  jjuuggaa  tteerrmmaassuukk  
kkaarraannggbbaajjoo,,  ttaannppaa  aaddaa  uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  eennggggaakk  ppeerrnnaahh  jjuuggaa  
mmaassuukk  bbaayyaann..  YYaanngg  kkiittaa  bbiinngguunnggkkaann  sseebbeennaarrnnyyaa  kkaann  hhaarruuss  kkiittaa  
ssaalliinngg  ddeekkaattii..  LLoollooaann  jjuuggaa  kkaann  hhuubbuunnggaann  lloollaann  ddeennggaann  bbaayyaann  
kkaann  bbaagguuss  sseekkaallii..  TTaannppaa  aaddaa  kkeeppeerrlluuaann  kkookk  rraassaannyyaa  bbeerraatt  
kkaattaannyyaa  kkee  bbaayyaann..  AAppaakkaahh  kkaarreennaa  ppuunnyyaa  bbeenncciinnggaahh,,  ppuunnyyaa  
ppeecciirriinnggaann,,  ppuunnyyaa  ppeeddaallaammaann,,  aappaakkaahh  iittuu  yyaanngg  ddiittaakkuuttkkaann..  KKiittaa  
jjuuggaa  bbaahhaassaa  jjuuggaa  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  bbeeddaa..  PPeerraattuurraann--ppeerraattuurraann  kkiittaa  
jjuuggaa  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  bbeeddaa..  BBaahhaassaannyyaa  kkiittaa  jjuuggaa  bbiiaassaa--bbiiaassaa  ssaajjaa..  
KKaattaannyyaa  kkaallaauu  kkiittaa  ppeerrggii  kkee  ssaaccrraa,,  kkeemmaannaa  iittuu,,  kkaattaannyyaa  hhaarruuss  
ppaakkee  bbaahhaassaa  yyaanngg  hhaalluuss--hhaalluuss……....  
SSaammaa  jjuuggaa  ddeennggaann  ddiitteemmppaatt  ttiiyyaanngg,,  kkaallaauu  kkaawwiinn  ddeennggaann  
yyaanngg  bbuukkaann  bbaannggssaawwaann  ttuurruunn  ddiiaa  ……..  
TTuurruunn……ttaappii  kkaann  ttiiddaakk  ssiihh  kkiittaa  ssaallaahhkkaannnn  nnaammaannyyaa  jjooddoohh..  YYaanngg  
mmeenneennttuukkaann  kkaann  YYaanngg  MMaahhaa  KKuuaassaa  jjuuggaa…………..  
MMoohhoonn  mmaaaaff  mmaammiikk,,  kkaallaauu  ssaammaa  ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  iinnii,,  
mmaammiikk  mmaassiihh  hhuubbuunnggaann  ddeekkeett  eennggggeehh??  
YYookk  mmaallaahh  sseenneenngg  ssiihh  kkaallaauu  ssaammaa  mmaammiikk..  MMaallaahhaann  kkaallaauu  kkiittaa  
lliiwwaatt  ddii  ssuurruuhh  ssiihh  mmaammppiirr..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  mmaammiikk  dduudduukk,,  nnggooppii  
ssaammaa--ssaammaa  jjuuggaa..  BBaagguuss  ssiihh..  TTaappii  yyaa  kkaattaannyyaa  ddii  lluuaarr  bbaarruu  cceerriittaa,,  
kkaallaauu  kkiittaa  bbeerrhhaaddaappaann  eennggggaakk  ssiihh  cceerriittaa..  KKaallaauu  ddii  bbeellaakkaanngg  ssuukkaa  
cceerriittaa  iinnii,,  iinnii,,  ssuukkaa  mmiinnuumm,,  iinnii..  EEnnggggaakk  uussaahh  ssiihh  sseebbuutt--sseebbuutt  
bbeeggiittuu,,  hhaannyyaa  mmeennccuukkuuppii  aannuu  ssaajjaa,,  ttiiddaakk  tteerruuss  bbeerrkkeellaahhii,,  ttiiddaakk  
tteerruuss  iinnii,,  hhaannyyaa  sseekkeeddaarr  uunnttuukk  mmeemmaannaasskkaann  kkaarreennaa  ddiinnggiinn..  
MMaakkaannyyaa  mmaammiikk  ssaattuu  ttoonn  iittuu  bbuuaatt  wwaakkttuu  ggaawwee  iittuu,,  sseemmuuaa  llaakkii  
ppeerreemmppuuaann,,  bbeessaarr,,  kkeecciill,,  sseemmuuaa  mmaakkaann,,  mmiinnuumm..  TTaappii  bbiiaassaa--
bbiiaassaa  ssiihh,,  eennggggaakk  ssiihh  ssaammppaaii  kkeellaahhii  aappaa……....  
OO  kkaallaauu  ddii  lluuaarr  bbaarruu  ddiisseebbuutt--sseebbuutt  ggiittuu??  
YYaa  ddii  lluuaarr,,  ddiicceerriittaakkaann  ddeennggaann  kkeelluuaarrggaa--kkeelluuaarrggaannyyaa  ddii  lluuaarr..  IIttuu  
llaahh  mmaakkaannyyaa  sseebbaabb  ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  iinnii  ttiiddaakk  bbeerraannii  kkee  
BBaayyaann..  KKaarreennaa  ssuuddaahh  bbeerrbbiiccaarraa  ddii  lluuaarr--lluuaarr  iittuu  yyaa  ttaakkuutt  kkee  
bbaayyaann..  SSeebbeennaarrnnyyaa  aappaa  yyaanngg  ddiittaakkuuttkkaann  kkaallaauu  mmeelliihhaatt  bbuuddii  
ppeekkeerrttii  kkiittaa..  sseebbeennaarrnnyyaa  ssiiaappaa  ppuunn  yyaanngg  ddaattaanngg  hhaarruuss  kkiittaa  tteerriimmaa  
ddeennggaann  bbaagguuss…………    
MMoohhoonn  mmaaaaff  mmaammiikk,,  kkaallaauu  ttaahhuu  ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  iinnii  
ssuukkaa  nnyyeebbuutt,,  cceerriittaa--cceerriittaa  ddii  lluuaarr  ttaappii  mmaammiikk  mmaassiihh  
mmeemmbbiinnaa  hhuubbuunnggaann  ddeekkaatt  eennggggeehh??  
YYookk  iittuu  kkaann  sseeccaarraa  ttiiddaakk  llaannggssuunngg..  BBiiaarrkkaann  ssaajjaa  kkaallaauu  ttiiddaakk  
llaannggssuunngg..  TTaappii  kkaallaauu  sseeccaarraa  llaannggssuunngg  iittuu  kkaann  kkiittaa  ssaallaahhkkaann  kkiittaa  
ddiiddiikk..  YYookk  kkiittaa  iinnii  kkaann  oorraanngg  bbaayyaann  aassllii,,  tteerruuss  iinnii  bbaarruu  ddaattaanngg,,  
uunnttuunngg  llaahh  aaddaa  tteemmppaatt..  KKaallaauu  ttiiddaakk  sseessuuaaii  ddeennggaann  aaddaatt  kkeelluuaarr  
ssaajjaa,,  ttaappii  jjaannggaann  llaahh  mmeennjjeelleekk--jjeelleekk  kkaann  aaddaatt..  KKaallaauu  llaannggssuunngg  
kkaann  kkiittaa  ddiiddiikk  llaahh,,  jjaannggaann  tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  bbiiccaarraa  mmooddeell--mmooddeell  
iinnii..  KKttaa  hhiidduupp  jjuuggaa  kkaallaauu  kkaayyaa  eennggggaakk  uussaahh  ssiihh  kkee  bbaayyaann,,  
eennggggaakk  uussaahh  ssiihh  ttiinnggggaallkkaann  rruummaahh  sseehhiinnggggaa  kkiittaa  bbiissaa  hhiidduupp,,  
bbiissaa  ppuunnyyaa  ssaawwaahh  iinnii,,  iinnii..  OOrraanngg  hhiidduupp  ddaarrii  bbaayyaann  ttiiddaakk  uussaahh  
llaahh  sseebbuutt--sseebbuutt  bbaayyaann..  KKaallaauu  ssuuddaahh  ppuunnyyaa  ttaannaahh  mmaallaahhaann  kkiittaa  
bbeerrssuukkuurr..  TTaappii  eennggggaakk  kkaallaauu  ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  iinnii,,  kkeennaappaa  
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iittuu  eennggggaakk  ddiippiikkiirrkkaann..  PPiikkiirr  CCuummaa  mmaauunnyyaa  ssaajjaa,,  uunnttuukk  ddiiaa  ssaajjaa,,  
iittuu  ssuuddaahh  ttiiddaakk  ppuunnyyaa  aaddaatt  iittuu..  kkaallaauu  mmaammiikk  kkeessaannaa,,  ee……..iinnii  
mmaammiikk  mmaappiirr  dduulluu,,  iinnii,,  iinnii..  IIttuu  ssaallaahhnnyyaa  kkaallaauu  mmaammiikk  ppeerrggii  
bbaarruu……iinnii  kkookk  iinnii,,  ssuukkaa  iinnii,,  ssuukkaa  iinnii..  SSeebbeennaarrnnyyaa  eennggggaakk  uussaahh..  
UUnnttuunngg  llaahh  ssaajjaa  kkiittaa  mmaauu  kkeessaannaa..    
OO  ttiiddaakk  bboolleehh  bbeerruummaahh  ddii  ssiinnii,,  bbuuaatt  rruummaahh  ddii  ssiinnii  kkaallaauu  
ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  iinnii  mmaammiikk??  
DDaann  kkaarreennaa  iinnii  jjuuggaa  sseemmuuaa  kkoommpplleekk  bbaannggssaawwaann,,  jjaaddii  mmaalluu..  
BBoolleehh  ssiihh  bboolleehh  ttaappii  mmaalluu  ddiiaa..  DDaann  jjaallaann  jjuuggaa  ttiiddaakk  aaddaa,,  kkiittaa  
ssaajjaa  ttiiddaakk  ccuukkuupp..  KKaallaauu  sseebbeellaahh  ssaannaa,,  sseebbeellaahh  ssaannaa  iittuu  ssiillaahhkkaann..  
EEnnddaakk  aaddaa  ssiihh  yyaanngg  mmeellaarraanngg..  IInnii  ssaajjaa  sseebbeellaahh  ttiimmuurr  mmeennddaallaa  
iinnii  kkaann  oorraanngg--oorraanngg  LLoommbbookk  tteennggaahh  iittuu  yyaanngg  bbaannyyaakk……....  
OO  ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  jjuuggaa  ddii  ssaannaa  eennggggeehh……....  
YYaa……bbaahhkkaann  ssaattuu  dduussuunn  ddii  ssaannaa  iittuu,,  eennddaakk  aaddaa  ssiihh  yyaanngg  
mmeellaarraanngg,,  ssiillaahhkkaann  ssaajjaa..  MMaauu  bbeellii  ttaannaahh  yyaa  ssiillaahhkkaann,,  mmaakkaannyyaa  
kkaann  bbaannyyaakk  yyaanngg  mmaauu  bbeellii  ttaannaahh……..ppeennddaattaanngg  sseemmuuaa,,  ddaarrii  
wwaannaassaabbaa,,  ddaarrii  mmaannaa  iittuu..  ttaappii  ddii  bbaayyaann  iinnii,,  bbaayyaann  bbeelleeqq  iinnii  ttiiddaakk  
aaddaa..  TTaappii  hhaannyyaa  iinnii  bbaallii,,  KKrriisstteenn,,  gguurruu--gguurruu  SSDD  iinnii..  KKaallaauu  aaddaa  
uuppaaccaarraa  aannuu  ddiiaa  iikkuutt  ssaajjaa,,  ppaattuuhh  llaahh……....  
KKaallaauu  bbaayyaann  ttiimmuurr,,  bbaayyaann  bbaarraatt  iinnii  bbaannggssaawwaann  sseemmuuaa  
eennggggeehh……..  
BBaannggssaawwaann  sseemmuuaa,,  eennggggaakk  aaddaa  yyaanngg  eennggggaakk  bbaannggssaawwaann……....  
DDiimmaannaa  jjuuggaa  bbaannggssaawwaann  iinnii  mmaammiikk??  KKaarraannggssaallaahh  jjuuggaa  
eennggggeehh??  
KKaarraannggssaallaahh,,  bbaayyaann  bbaarraatt,,  tteerruuss  bbaayyaann  ttiimmuurr..  NNaahh  kkaallaauu  
kkaarraannggbbaajjoo  ttiiddaakk  aaddaa  bbaannggssaawwaann..  HHaannyyaa  iinnii  bbaayyaann  iinnii,,  yyaanngg  
bbeekkaass  kkeerraajjaaaann  dduulluu..  DDaann  jjaarraanngg  kkaawwiinn  kkeelluuaarr,,  kkaallaauu  ppeerreemmppuuaann  
yyaa  bbaannyyaakk  kkeelluuaarr  kkee  bbaallii  jjuuggaa  aaddaa..  KKaallaauu  kkiittaa  kkee  SSuummbbaawwaa  jjuuggaa  
aaddaa  yyaanngg  nnggaammbbiill,,  kkee  ssaaccrraa  jjuuggaa  aaddaa  yyaanngg  nnggaammbbiill,,  jjaauuhh--jjaauuhh..  
TTaappii  kkaann  bbiiaayyaannyyaa  bbeessaarr  jjuuggaa,,  kkaallaauu  kkiittaa  kkaann  sseebbeellaass  eekkoorr  
ppaalliinngg--ppaalliinngg  yyaa  ssaattuu  sseetteennggaahh,,  dduuaa  jjuuttaa  llaahh  ppeerr  eekkoorr..  KKaallaauu  ddii  
ssaannaa  yyaa  ssaammppaaii  ppuulluuhhaann  jjuuttaa,,  ssaammppaaii  lliimmaa  ppuulluuhhaann  jjuuttaa..  TTaappii  
ttiiddaakk  ssaammaa  ddeennggaann  kkiittaa..  KKaallaauu  kkiittaa  kkaann  kkiittaa  uunnddaanngg  sseemmuuaa  
kkaaddaanngg  wwaarriiss,,  kkiittaa  ppoottoonngg  kkeemmuuddiiaann  bbaaggiikkaann  ssaammaa--ssaammaa,,  bbeeggiittuu  
jjuuggaa  uuaanngg  kkiittaa  bbaaggiikkaann  ssaammaa--ssaammaa..  SSeeppuulluuhh  rriibbuu,,  lliimmaa  rriibbuu  llaahh..  
OOrraanngg  kkiittaa  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  ppaalliinngg  bbeerraatt,,  sseebbeelluumm  aannuu  kkiittaa  
bbeerrssiihhkkaann  iinnii,,  kkiittaa  bbuuaatt  iinnii..  IIttuullaahh  aannuunnyyaa..  JJaaddii  kkaarreennaa  oorraanngg--
oorraanngg  lluuaarr  bbaayyaann  iittuu  llaahh,,  ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg,,  ttaakkuutt  aattaauu  mmaalluu  
llaahh..  SSeebbeennaarrnnyyaa  bbiiaassaa--bbiiaassaa  ssaajjaa  llaahh  yyaanngg  ppaalliinngg  bbaagguuss,,  jjaannggaann  
kkeekk  lloohh  kkookk  bbeeggiinnii,,kkookk  bbeeggiinnii..  SSeeppeerrttii  ssaakkrree  iittuu,,  kkeerraass  kkaallaauu  
ssaakkrree  iittuu..  kkaallaauu  oorraanngg  bbuukkaann  bbaannggssaawwaann  tteerruuss  ssaallaahh  bbiiccaarraa  ssaammaa  
oorraanngg  yyaanngg  bbaannggssaawwaann  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  iittuu  ddiimmaarraahhii..  KKaaddaanngg--
kkaaddaanngg  eennggggaakk  ddiitteerriimmaa  kkaarreennaa  ssaallaahh  sseekkaallii..  KKaallaauu  kkiittaa  ddii  ssiinnii  
eennggggaakk..  TTiiddaakk  aaddaa  llaalluu  jjuuggaa  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  iinnii,,  rraaddeenn  sseemmuuaa..  
KKaarreennaa  mmeemmaanngg  oorraanngg  ttuuaa  iittuu  dduulluu  kkaawwiinn  CCuummaa  ssaattuu  kkaallii..  
EEnnddaakk  tteerrllaalluu  bbaannyyaakk  aannaakk,,  mmaakkaannyyaa  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  cceeppaatt  ppeennuuhh  
llaahh  bbaayyaann  iinnii……....  
EEnnggggeehh  kkaallaauu  ddii  ssiinnii  rraaddeenn  eennggggeehh……....  
RRaahhddiinn,,  rraahhaaddeenn..  IIttuu  kkeettuurruuaann  ppaarraa  wwaallii  dduulluu,,  kkeettuurruunnaann  
kkeerraajjaaaann..  NNaahh  kkaallaauu  kkaawwiinn,,  ttuurruunn,,  ttuurruunn,,  iittuu  llaahh  bbaarruu  llaalluu..  KKaallaauu  
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ttuurruunn,,  ttuurruunn  llaaggii  ssuuddaahh  eennggggaakk  aaddaa..  SSeeddaannggkkaann  oorraanngg--oorraanngg  
LLoommbbookk  ttiimmuurr  iinnii  tteettaapp  ssaajjaa,,  sseemmeennttaarraa  yyaanngg  ddiiaammbbiill  kkaann  
oorraanngg--oorraanngg  lluuaarr  ssaajjaa..  SSeetteellaahh  ttuurruunn  rraaddeenn  iittuu,,  bbaarruu  llaalluu..  
CCoonnttoohhnnyyaa  kkiittaa  ddii  BBaayyaann,,  kkaallaauu  aannaakk  iittuu  kkaawwiinn  ddeennggaann  oorraanngg  
lluuaarr,,  aannaakknnyyaa  iittuu  bbuukkaann  llaalluu..  OOrraanngg  bbiiaassaa  ssuuddaahh……....mmeemmaanngg  
oorraanngg  ttuuaa  ssuuddaahh  nnggaattuurr,,  kkaallaauu  ssuuddaahh  ttuurruunn--ttuurruunn,,  eennggggaakk  aaddaa  
llaalluu  kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  iinnii,,  kkaarreennaa  nnggaammbbiillnnyyaa  kkaann  bbaagguuss--bbaagguuss..  
KKaallaauu  kkiittaa  nnggaammbbiill  oorraanngg  lluuaarr  aannaakk  kkiittaa  eennggggaakk  llaalluu..  KKaallaauu  
aannaakk  kkiittaa  nnggmmbbiill  oorraanngg  lluuaarr  jjuuggaa  ttiiddaakk  llaalluu..  HHaannyyaa  iittuu  sseebbaabbnnyyaa  
ppeennddaattaanngg--ppeennddaattaanngg  iittuu  ttaakkuutt  kkee  bbaayyaann,,  sseebbaabb  bbaayyaann    iinnii  oorraanngg  
bbaannggssaawwaann..  YYookk  bbaannggssaawwaann  ttiiddaakk  bbaannggssaawwaann  kkiittaa  kkaann  mmaannuussiiaa  
bbiiaassaa..  JJaannggaann  kkeekk  kkaallaauu  ddii  lluuaarr  iittuu  ddiisseebbuutt  iinnii  ddiisseebbuutt  iinnii,,  kkaallaauu  
iittuu  ppeekkeerrjjaaaannnnyyaa  lleebbiihh  bbaaiikk  jjaannggaann  kkee  bbaayyaann..  EEnnddaakk  kkiittaa  
ssaallaahhkkaann  jjuuggaa,,  uunnttuukk  aappaa  kkee  bbaayyaann..  TTaappii  kkaallaauu  oorraanngg--oorraanngg  ttuuaa  
dduulluu  tteettaapp  ssiihh  kkee  bbaayyaann,,  yyaanngg  aannaakk--aannaakk  mmuuddaa  iinnii  yyaanngg  
sseewwaakkttuu--wwaakkttuu  ddaattaanngg  kkee  bbaayyaann..  KKaarreennaa  kkiittaa  sseenneennggaa  ddiiddaattaannggii  
kkaallaauu  kkiittaa  ddiimmiinnttaa  ddaattaanngg,,  ddaattaanngg  jjuuggaa..  DDuulluu  aaddaa  nniinniikk  mmaammiikk,,  
bbeerrssaahhaabbaatt  bbaagguuss  ddeennggaann  ppeennddaattaanngg,,  mmaammiikk  ppoottoonngg  rraammbbuutt  ddii  
ssaannaa..  KKaarreennaa  bbaagguussnnyyaa  hhuubbuunnggaann  iinnii  mmaammiikk  ddiimmiinnttaa  ppoottoonngg  
rraammbbuutt  ddii  ssaannaa,,  ddii  ssaannaa  ssiihh  dduulluu  mmaammiikk  ppoottoonngg  rraammbbuutt,,  ddii  llookkooqq  
mmuunnttuurr..  NNaahh  iittuu  llaahh  kkaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  kkaallaauu  kkiittaa  ddiimmiinnttaa  
ddaattaanngg  yyaa  ddaattaanngg  kkee  ssaannaa..  IIttuu  llaahh  kkaallaauu  kkiittaa  ddii  bbaayyaann  eennggggaakk  
mmeennyyeebbuutt  iinnii,,  eennggggaakk  mmeennyyeebbuutt  iittuu..  mmaakkaannyyaa  eennggggaakk  ppuunnyyaa  
mmuussuuhh..  SSeekkaarraanngg  mmaammiikk  aannuu  jjuuggaa,,  iinnii  kkeemmaarreenn  aaddaa  rreebbuutt--rriibbuutt  
ddii  aannyyaarr  iittuu……....  
OO  mmaassaallaahh  PPDDAAMM  iittuu  mmiikk…………  
YYaa,,  jjaannggaann  mmeennggaattaassnnaammaakkaann  bbaayyaann,,  iittuu  kkaann  oorraanngg  aannyyaarr..  
OOrraanngg  aannyyaarr,,  oorraanngg  lleennddaanngg,,  jjaannggaann  kkeekk  ddiisseebbuutt  bbaayyaann..  BBaayyaann  
yyaanngg  aassllii  kkaann  ddii  ssiinnii..  YYaa  kkaallaauu  aannyyaarr  kkeejjaaddiiaannnnyyaa  sseebbuutt  ssaajjaa  
aannyyaarr  aattaauu  mmaassyyaarraakkaatt  lleennddaanngg,,  ttaappii  iinnii  kkookk  ddiijjeellaasskkaann  
mmaassyyaarraakkaatt  bbaayyaann..  JJaaddii  kkaann  ttiiddaakk  eennaakk  jjuuggaa  kkiittaa  ddeennggaarr,,  kkiittaa  
jjuuggaa  kkaann  ttiiddaakk  sseennaanngg  bbeerrddeemmoo,,  aappaa  ssiihh  uunnttuunnggnnyyaa..  LLeebbiihh  bbaaiikk  
yyaa,,  dduulluu  wwaakkttuu  ccaammaatt  bbaayyaann,,  bbeerraarrttii  kkaann  ccaammaattnnyyaa  ddii  ssiinnii,,  
sseekkaarraanngg  kkaann  ppiinnddaahh  kkee  aannyyaarr,,  nnaammaakkaann  ssaajjaa  aannyyaarr..  JJaannggaann  
nnaannttii  oorraanngg  bbeerrkkeellaahhii  ddii  ssaannaa,,  aattaass  nnaammaa  bbaayyaann  kkaann  kkuurraanngg  
bbaagguuss..  KKiittaa  oorraanngg  bbaayyaann  ttiiddaakk  sseennaanngg  bbuuaatt  rraammee--rraammee  tteerruuss  
ddiibbiillaanngg  bbaayyaann  kkookk  iinnii,,  iinnii,,  kkaann  kkuurraanngg  bbaagguuss  ddiiddeennggaarr..  AAddaa  
kkeejjaaddiiaann  iinnii  iittuu,,  sseebbuutt  nnaammaa  bbaayyaann,,  sseeddaannggkkaann  oorraanngg  bbaayyaann  iinnii  
kkaannaa  mmaann,,  ttiiddaakk  mmaauu  mmaaccaamm--mmaaccaamm..  IIttuu  ddii  ssuurraatt  kkaabbaarr  kkaann  
mmuunnccuull,,  kkookk  bbaayyaann,,  sseebbuutt  ssaajjaa  kkeejjaaddiiaann  iinnii  ddii  aannyyaarr..  MMaassyyaarraakkaatt  
aannyyaarr,,  mmaassyyaarraakkaatt  lleennddaanngg  mmaammbbeenn,,  ddaann  sseebbaaggeennyyaa……..  TTaappii  yyaa  
kkaallaauu  ddii  bbaayyaann  ppaalliinngg  bbaagguuss  mmuussyyaawwaarraahh  ccaarraannyyaa,,  eennggggaakk  ssiihh  
cceeppaatt--cceeppaatt  mmeerruussaakk--mmeerruussaakk..  AAppaallaaggii  ddii  ssaannaa  kkaa  nnaaddaa  kkaannttoorr,,  
bbeerrkkuummppuullllaahh  oorraanngg--oorraanngg  iinnii  aaggaarr  ttaauu  ppeerrmmaassaallaahhaannnnyyaa………………  
OO  mmaassuukk  aannggggoottaa  AAMMAANN  eennggggeehh  mmaammiikk……..  
YYaa  mmaammiikk  mmaassuukk  AAMMAANN,,  ddeewwaann  ppeennaasseehhaatt  ddii  LLoommbbookk  UUttaarraa..  
KKaarreennaa  ddiiaannggggaapp  ttuuaa  ddaann  bbaannyyaakk  ppeennggaallaammaann  jjaaddii  yyaa  ddiiaannggkkaatt  
llaahh  sseebbaaggaaii  ddeewwaann  ppeennaasseehhaatt……..  
OO  ddeewwaann  ppeennaasseehhaatt  eennggggeehh……..  
YYaa……..ssuuddaahh  ddiillaannttiikk  ssiihh..  YYaa  oorraanngg  iinnii  kkaann  mmeennddeessaakk  mmaammiikk  
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wwaakkttuu  ggaawwee  iittuu..  wwaakkttuu  ggaawwee  iittuu  kkaann  ppeennuuhh  ddii  ssiinnii  kkiittaa  uunnddaanngg..  
TTaappii  iinnii  kkaann  sseebbeennaarrnnyyaa  bbaannyyaakk  rreennccaannaa--rreennccaannaa  iinnii  kkaann  hhaarruuss  
mmeennggeettaahhuuii  ddeewwaann  ppeennaasseehhaatt,,  aappaakkaahh  iinnii  bboolleehh  aappaa  eennggggaakk..  
KKaallaauu  bbaayyaann  iinnii  kkaann  ttaannaahh--ttaannaahh  ssiittuuss  sseemmuuaa,,  kkaallaauu  bboolleehh  kkaann,,  
yyaa  mmaammiikk  bboolleehhkkaann..  IInnii  kkaann  AAMMAANN  ppuunnyyaa  ppeekkeerrjjaaaann  iinnii  ddii  
kkaarraannggbbaajjoo,,  kkeennaappaa  eennggggaakk  ccaarrii  mmaammiikk..  KKaallaauu  nnaannyyaa  mmaammiikk  
dduulluu  kkaann  eennggggaakk  ssiihh  bbaakkaall  rreebbuutt  kkaayyaa  ggiinnii..  IIttuu  kkaann  ssaammppaaii  kkaallii  
mmuunnttuurr  iittuu  kkaann  eennggggaakk  bboolleehh  ddiibbuuaatt  kkaarreennaa  kkiittaa  ddaallaamm  kkuuttee,,  iittuu  
llaahh  oorraanngg  ttuuaa  kkiittaa  dduulluu……..  
NNaappii  ttuujjuuaann  AAMMAANN  iittuu  sseennddiirrii  mmaammiikk??  
AAMMAANN  iinnii  kkaann  sseebbeennaarrnnyyaa  ppaayyuunngg  ddaarrii  hhuukkuumm  aaddaatt..  KKaallaauu  aaddaa  
uuppaaccaarraa--uuppaaccaarraa  aaddaatt  yyaanngg  ttiiddaakk  ddiippeerrbboolleehhkkaann  uunnttuukk  
mmeellaakkssaannaakkaannnnyyaa  yyaa  ddiiaa  yyaanngg  llaannggssuunngg  bbeerrbbiiccaarraa  kkeeppaaddaa  
oorraanngg--oorraanngg  mmiissaallnnyyaa  ppeemmeerriinnttaahh..  SSaammaa  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu  
kkeejjaaddiiaann  ddii  ttaannjjuunngg,,  ssaammaa  ddeennggaann  kkiittaa  ddii  bbaayyaann..  PPaaddaa  wwaakkttuu  
ttuurruunn  bbiibbiitt  kkaann  kkiittaa  ppoottoonngg  aayyaann  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  ssllaammeett  
eemmbbuullaann  iittuu  ddiiaannggggaapp  ssiirriikk..  KKeebbeerraattaann..  YYookk  iittuu  kkaann  ddii  ssaannaa  kkiittaa  
bbeerrssiihhkkaann  kkeemmuuddiiaann  kkiittaa  bbeerriikkaann  ddooaa  sseellaammaatt,,  ttuujjuuaannnnyyaa  kkiittaa  
mmoohhoonn  kkeeppaaddaa  yyaanngg  mmaahhaa  kkuuaassaa  ssuuppaayyaa  eemmbbuullaann  iinnii  tteettaapp  bbeessaarr  
ssuuppaayyaa  jjaannggaann  ssuurruutt  mmaakkaannyyaa  ttiiaapp--ttiiaapp  ttaahhuunn  kkiittaa  llaakkssaannaakkaann..  
kkiittaa  mmoohhoonn  mmeellaalluuii  ddooaannyyaa  kkiiaayyii  iinnii  kkiittaa  mmoohhoonn  kkeeppaaddaa  yyaanngg  
mmaahhaa  kkuuaassaa  aaggaarr  bbiibbiitt  aaiirrnnyyaa  kkiittaa  ttiiddaakk  kkeerriinngg..  DDii  ssaannaa  ssiihh  kkiittaa  
jjeellaasskkaann..  
OO  mmaammiikk  yyaanngg  jjeellaasskkaann  ppaaddaa  wwaakkttuu  iittuu??  
YYaa  mmaammiikk  kkaann  ddiiuunnddaanngg  ddii  ssaannaa..  IIttuu  kkaann  ddiiddeennddaa  kkaarreennaa  ggiillaa  
bbiibbiirr..  BBoolleehh  ssiihh  kkiittaa  bbiiccaarraa  ttaappii  jjaannggaann  kkaassaarr..  MMaammiikk  kkaann  
ddiiuunnddaanngg  kkee  bbaarraatt  iittuu,,  mmaammiikk  yyaanngg  bbiiccaarraa..  DDiiddeennddaa  ssaattuu  eekkoorr  
kkeerrbbaauu  iittuu…………....  
OO  iittuu  ddiiaannggggaapp  ssiirriikk……..  
YYaa……iittuu  kkaann  kkaallaauu  kkiittaa  ttiiddaakk  llaakkssaannaakkaann  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  aaiirrnnyyaa  
kkeecciill,,  eemmbbuullaannnnyyaa  ssuurruutt..  BBeessookk  iinnii  kkaammiiss  yyaanngg  aakkaann  ddaattaanngg  aaddaa  
jjuuggaa  ssllaammeett  oolloorr  ddii  mmaannddaallaa  jjuuggaa,,  ddii  llookkooqq  ssuunnaann  ggiirrii..  IIttuu  
ddiiuuppaaaaccaarraakkaann  ttiiaapp--ttiiaapp  ttaahhuunn…………  
KKaallaauu  ddii  ssiinnii  mmaammiikk,,  yyaanngg  ddiiaannggggaapp  ssiirriikk  iittuu,,  mmeennuurruutt  
kkeeppeerrccaayyaaaann  ddii  ssiinnii  bbaaggaaiimmaannaa  iittuu  mmaammiikk??  
YYookk  ssiirriikk  iittuu  kkaann  ppeerrbbuuaattaann  yyaanngg  jjeelleekk  ssiirriikk  iittuu..  bbuukkaann  
ppeerrbbuuaattaann  oorraanngg  IIssllaamm  llaahh  ssiirriikk  iittuu…………  
SSllaammeett  eemmbbuullaann  iittuu  sseennddiirrii  aappaa  ttuujjuuaannnnyyaa  mmiikk??  
TTuujjuuaannnnyyaa  kkaann,,  ddii  ssaannaa  kkaa  nnaaddaa  kkiiaayyiinnyyaa,,  sseebbeelluummnnyyaa  kkaa  nnaaddaa  
ppeennyyiillaaaannnnyyaa,,  ddii  ssaannaa  kkiittaa  mmoohhoonn  llaahh  mmeellaalluuii  ddooaa  kkiiaayyii  iinnii  aaggaarr  
eemmbbuullaann  iinnii  tteettaapp  ttiiddaakk  ssuurruutt  aaiirrnnyyaa  bbaahhkkaann  ttaammbbaahh  bbeessaarr  
aaiirrnnyyaa..  SSeekkiiaann  bbaannyyaakk  ssuubbaakk  sseekkiiaann  bbaannyyaakk  aayyaamm..  DDii  mmaannddaallaa  
iinnii  kkaann  ttiiddaakk  hhaabbiiss--hhaabbiiss  kkiittaa  ppaakkaaii  aaiirrnnyyaa..  KKaallaauu  eennggggaakk  kkiittaa  
uuppaaccaarraakkaann  kkaann  ssuuddaahh  ssiihh  hhiillaanngg  sseemmuuaa..  TTaappii  yyaakk  aarreennaa  iittuu  
hhuuttaann  aaddaatt,,  mmaauu  ttiiddaakk  mmaauu  kkiittaa  ppeelliihhaarraa,,  mmaakkaannyyaa  kkaann  
kkeelleebbiihhaann  kkiittaa  aaiirr  iittuu..  kkaallaauu  eemmbbuullaann  iittuu  kkiittaa  bbiiaarr  kkaann  ssaajjaa  
kkaann……..ccoobbaa  ddii  ssaannaa  ssiinnii  iittuu  kkaann  kkeerriinngg--kkeerriinngg  sseemmuuaa..  NNaammaannyyaa  
jjuuggaa  ppeessaann  oorraanngg  ttuuaa  dduulluu……..ttiiaapp--ttiiaapp  ttaahhuunn  kkiittaa  ddiiaaddaakkaann..  
KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkaallaauu  ssuuddaahh  lliimmaa  eennaamm  ttaahhuunn  iittuu  kkeerrbbaauu  
ddiippoottoonngg..  KKeemmuuddiiaann  kkaann  ddaarraahhnnyyaa  iittuu  kkaann  kkiittaa  aalliirrkkaann  ddii  aaiirr  
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sseebbaaggaaii  ssaanngguu  llaahh  aaggaarr  aaiirrnnyyaa  iittuu  tteettaapp  bbeessaarr..  BBuukkaann  ssiihh  kkiittaa  
ssiirriikk,,  ddiiaannggggaapp  mmaaccaamm--
mmaaccaamm…………………………………………………………………………....  
NNaappii  ttuujjuuaann  mmaammiikk  mmaassuukk  kkee  AAMMAANN  iinnii  mmaammiikk,,  mmoohhoonn  
mmaaaaff  kkaallaauu  tteerrllaalluu  pprriibbaaddii  nniikkee??  
NNaammaannyyaa  kkaarreennaa  AAMMAANN  iinnii  ppaayyuunngg  ddaarriippaaddaa  hhuukkuumm  aaddaatt  jjaaddii  
aappaa  ppuunn  ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  ssuulliitt  ddiippeeccaahhkkaann  kkiittaa  ssaammppaaiikkaann  kkee  
AAMMAANN..  IIttuu  ccoonnttoohhnnyyaa  sseehhiinnggggaa  mmaammiikk  ddiiuunnddaanngg  kkee  bbaarraatt  iittuu  
kkaann  uunnttuukk  mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  iinnii,,  uuppaaccaarraa  iinnii  ddiiaaddaakkaann  bbuukkaann  
bbaarruu--bbaarruu  jjaaddii  ssuuddaahh  ddaarrii  ssaawwaahh  iittuu  jjaaddii..  JJaaddii  iinnii  llaahh  kkeewwaajjiibbaann  
ssuubbaakk  uunnttuukk  mmeenngguurruussnnyyaa,,  lleennggkkaapp  ddeennggaann  kkiiaayyii--kkiiaayyiinnyyaa  
bbeerrddooaa  llaahh..  BBaannyyaakk  ddooaa  yyaanngg  ddiibbaaccaa  ssuuppaayyaa  aaiirr  iittuu  tteettaapp  
bbeerrttaammbbaahh  bbeessaarr..  JJaaddii  ddiiddeennddaa  llaahh  kkaarreennaa  ggiillaa  bbiibbiirr..  KKuurraanngg  
bbaagguuss  llaahh  ddiiddeennggaarr..  HHaarruuss  kkeerrbbaauu,,  mmaauu  ttiiddaakk  mmaauu  iittuu  hhaarruuss  
kkeerrbbaauu..  DDaann  jjuuggaa  iittuu  kkaann  mmeemmaanngg  ttaattaa  ccaarraa  ddaarrii  dduulluu  jjaannggaann  ssiihh  
ddiissaallaahh--ssaallaahhkkaann……kkeemmuuddiiaann  mmaammiikk  jjuuggaa  ppeerrnnaahh  kkee  DDPPRR  
ssuuppaayyaa  hhuukkuumm  aaddaatt  iinnii,,  aawwiikk--aawwiikk  iinnii  ddiippeerrddaakkaann  aaggaarr  kkuuaatt..  
TTaappii  nnyyaattaannyyaa,,  iinnii  kkaann  ddoosseenn--ddoosseenn  yyaanngg  kkoonnsseepp  bbaahhaassaannyyaa,,  
ttaappii  kkaann  DDPPRR  iittuu  yyaanngg  jjaannjjii--jjaannjjii  ttaappii  ssaammppaaii  sseekkaarraanngg  bbeelluumm  
kkeelluuaarr……..  
OO  bbeerraarrttii  bbeelluumm  kkeelluuaarr  sseekkaarrnngg  eennggggeehh……..  
BBeelluumm,,  ddiiaa  ssaanngggguupp  hhaarrii  iinnii  ddiikkeelluuaarrkkaann  ttaappii  eennggggaakk..  DDaann  jjuuggaa  
kkeennaappaa  mmaannddaallaa  iinnii  ddaappaatt  jjuuaarraa  kkeemmaarreenn,,  iittuu  kkaann  mmaalluu  ddiiaa  
kkeennaappaa  iittuu  eennggggaakk  ddiippeerrddaakkaann…………............  
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PPEENNGGAAMMAATTAANN  GGEESSTTUURR  WW  11  

  

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  MM..  SS  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--llaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  KKaammiiss,,  2233  JJuunnii  22001111  

WWaakkttuu  ::  1111..4455  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  BBeerruuggaaqq  mmiilliikk  wwaarrggaa  ddeessaa  LLoollooaann,,  KKeeccaammaattaann  BBaayyaann  

  

HHaassiill  PPeennggaammaattaann::  

11..  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  bbaattiikk  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  ddeennggaann  mmoottiiff  kkeemmbbaanngg--

kkeemmbbaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt  yyaanngg  ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  ppiinnggggaanngg  hhiinnggggaa  bbeettiiss  

22..  KKaaiinn  mmeerraahh  ttuuaa  ddeennggaann  mmoottiiff  kkoottaakk  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  jjuuggaa  ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  

ppiinnggggaanngg  hhiinnggggaa  ppaahhaa  

33..  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  bbaattiikk  lleennggaann  ppaannjjaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  

44..  LLeennggaanngg  bbaajjuu  dduugguulluunngg  sseekkiittaarr  1100  ccmm  ddaarrii  ttaannggaann    

55..  KKaaiinn  bbaattiikk  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt  jjuuggaa  ddiilliilliittkkaann  ddii  bbaaggiiaann  kkeeppaallaa  ssuubbjjeekk  

66..  SSuubbjjeekk  dduudduukk  bbeerrssiillaa  ddaann  bbeerrssaannddaarr  ddii  ssaallaahh  ssaattuu  ttiiaanngg  bbeerruuggaakk  

77..  SSaayyaa  sseennddiirrii  mmeennggaammbbiill  ppoossiissii  dduudduukk  ddii  ddeeppaann  ssuubbjjeekk  

88..  IInnttoonnaassii  ssuuaarraa  tteerrddeennggaarr  ssaannggaatt  lleemmaahh  sseehhiinnggggaa  ssaayyaa  hhaarruuss  

mmeennccoonnddoonnggkkaann  ttuubbuuhh  aaggaakk  kkee  ddeeppaann  

99..  KKeettiikkaa  wwaawwaannccaarraa  bbeerrllaannggssuunngg  ssuubbjjeekk  sseeddaanngg  mmeennyyiirriihh  

1100..  MMuulluutt  ssuubbjjeekk  bbeerrwwaarrnnaa  mmeerraahh    

1111..  DDiiaannttaarraa  kkeedduuaa  bbiibbiirr  ssuubbjjeekk  tteerrsseelliipp  sseegguummppaall  tteemmbbaakkaauu  

1122..  SSeesseekkaallii  ssuubbjjeekk  mmeennggaammbbiill  tteemmbbaakkaauu  ddaarrii  mmuulluuttnnyyaa  ddaann  mmeennggggoossookk--

ggoossookkkkaannnnyyaa  ppaaddaa  ggiiggii  bbaaggiiaann  ddeeppaann  

1133..  SSuubbjjeekk  mmeemmbbuuaanngg  tteemmbbaakkaauu  ddaann  mmeennyyaallaakkaann  sseebbaattaanngg  rrookkookk  mmeerreekk  ssuurryyaa  

yyaanngg  ssaayyaa  ttaawwaarrkkaann  

1144..  SSuubbjjeekk  mmeenngghhiissaapp  rrookkookk  yyaanngg  tteerrsseelliipp  ddii  ttaannggaann  sseebbeellaahh  kkiirrii  ddii  sseellaa--sseellaa  

wwaawwaannccaarraa  bbeerrllaannggssuunngg  

1155..  SSuubbjjeekk  sseesseekkaallii  mmeennggaanngggguukk--aanngggguukk  
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PPEENNGGAAMMAATTAANN  GGEESSTTUURR  WW  22  

 

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  MM..  SS  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--LLaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  KKaammiiss,,  3300  JJuunnii  22001111  

WWaakkttuu  ::  1111..2222  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  BBaayyaann  TTiimmuurr  

  

HHaassiill  PPeennggaammaattaann::  

11..  SSuubbjjeekk  mmeennyyaammbbuutt  kkeeddaattaannggaann  ddaann  mmeemmppeerrssiillaakkaann  ssaayyaa  dduudduukk  ddii  bbeerruuggaaqq  

yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii  bbaaggiiaann  bbeellaakkaanngg  rruummaahh  ssuubbjjeekk  

22..  SSaayyaa  mmeennggaammbbiill  ppoossiissii  dduudduukk  mmeenngghhaaddaapp  uuttaarraa,,  sseemmeennttaarraa  ssuubbjjeekk  

mmeennggaammbbiill  ppoossiissii  dduudduukk  mmeenngghhaaddaapp  sseellaattaann  ddaann  bbeerrssaannddaarr  ddii  ssaallaahh  ssaattuu  

ttiiyyaanngg  bbeerruuggaaqq  bbaaggiiaann  tteennggaahh  

33..  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  bbaattiikk  ppaannjjaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt  ddaann  bbaajjuu  bbaattiikk  

lleennggaann  ppaannjjaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  

44..  DDii  sseerraammbbii  rruummaahh  sseebbeelleehh  rruummaahh  ssuubbjjeekk  ttaammppaakk  aannaakk  ppeerreemmppuuaann  ssuubbjjeekk  

sseeddaanngg  mmeenneennuunn  

55..  KKeeggiiaattaann  mmeenneennuunn  tteerrsseebbuutt  mmeenngghhaassiillkkaann  ssuuaarraa  yyaanngg  tteerrddeennggaarr  tteerraattuurr  

66..  ‘‘TTOOKK,,  TTOOKK,,  TTOOKK’’  kkiirraa--kkiirraa  sseeppeerrttii  iittuu  bbuunnyyiinnyyaa    

77..  SSuubbjjeekk  mmeennuunnjjuukkkkaann  kkaaiinn  hhaassiill  tteennuunnaann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  oolleehh  llaakkii--llaakkii  ddaann  

ppeerreemmppuuaann  

88..  DDii  aattaass  bbeerruuggaaqq  jjuuggaa  tteerrddaappaatt  bbaarraanngg--bbaarraanngg  yyaanngg  sseeppeerrttiinnyyaa  ssuuddaahh  ttiiddaakk  

tteerrppaakkaaii  sseeppeerrttii  TTVV,,  bbeebbeerraappaa  kkaarrdduuss,,  ppeerrlleennggkkaappaann  rruummaahh  ttaannggggaa,,  

mmiinniiaattuurree  kkaappaall  kkaayyuu  yyaanngg  bbaaggiiaann--bbaaggiiaannnnyyaa  ssuuddaahh  ttiiddaakk  uuttuuhh  llaaggii,,  ddaann  

llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa  

99..  SSaayyaa  ddaann  ssuubbjjeekk  dduudduukk  bbeerrssiillaa  

1100..  PPoossiissii  ttaannggaann  ssuubbjjeekk  bbeerrttuummppuu  ppaaddaa  kkeedduuaa  ppaahhaa    

1111..  KKeedduuaa  jjaarrii  ttaannggaann  ssaalliinngg  bbeerrtteemmuu  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinn  
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1122..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkeedduuaa  ttaannggaann  ddiilleettaakkkkaann  ddii  aattaass  ppaahhaa  sseebbeellaahh  kkaannaann  

ddeennggaann  ppoossiissii  ttaannggaann  kkaannaann  mmeennggggeennggggaamm  ttaannggaann  kkiirrii  

1133..  IInnttoonnaassii  ssuuaarraa  ssuubbjjeekk  tteerrddeennggaarr  ssaannggaatt  lleemmaahh  sseehhiinnggggaa  bbeebbeerraappaa  kkaallii  ssaayyaa  

hhaarruuss  mmeennccoonnddoonnggkkaann  bbaaddaann  uunnttuukk  mmeennddeennggaarr  lleebbiihh  jjeellaass  ssuuaarraa  ssuubbjjeekk  

1144..  SSuubbjjeekk  jjuuggaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  mmeennccoonnddoonnggkkaann  bbaaddaannnnyyaa  kkee  ddeeppaann,,  llaalluu  

bbeerrssaannddaarr  llaaggii  kkee  ttiiaanngg  bbeerruuggaaqq  

1155..  KKeettiikkaa  bbeerrbbiiccaarraa  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  ttaannggaann  sseebbeellaahh  

kkaannaann  

1166..  PPaannddaannggaann  ssuubbjjeekk  kkee  aarraahh  ssaayyaa  yyaanngg  dduudduukk  tteeppaatt  ddiihhaaddaappaannnnyyaa  

1177..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  mmeennggaarraahhkkaann  ppaannddaannggaann  kkeetteemmppaatt  llaaiinn    

1188..  SSuubbjjeekk  mmeennggaammbbiill  ddaauunn  ssiirriihh,,  kkaappuurr,,  ddaann  bbuuaahh  ppiinnaanngg  ddaarrii  tteemmaappaaiinnyyaa  

yyaanngg  ssuuddaahh  tteerrsseeddiiaa  ddii  bbeerruuggaaqq  

1199..  SSeeoorraanngg  ppeemmbbeekkeell  aaddaatt  ddaattaanngg  mmeenneemmuuii  ssuubbjjeekk  kkeettiikkaa  wwaawwaannccaarraa  sseeddaanngg  

bbeerrllaannggssuunngg  

2200..  PPeemmbbeekkeell  aaddaatt  mmeenngguunnddaanngg  ssuubbjjeekk  ddaattaanngg  kkee  kkaammppuu  uunnttuukk  mmeemmbbiiccaarraakkaann  

kkaassuuss  ppeenneebbaannggaann  ddii  ssaallaahh  ssaattuu  hhuuttaann  aaddaatt  

2211..  SSuubbjjeekk  mmeennaawwaarrkkaann  kkaappuurr,,  ppiinnaanngg,,  ddaann  ddaauunn  ssiirriihh  kkeeppaaddaa  ppeemmbbeekkeell  

2222..  KKaammii  kkeemmuuddiiaann  bbeerrssaallaammaann  sseetteellaahh  ssaayyaa  bbeerrppaammiittaann    
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PPEENNGGAAMMAATTAANN  GGEESSTTUURR  WW  33  

 

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  MM..  SS  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--LLaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  JJuummaatt,,  11  JJuullii  22001111  

WWaakkttuu  ::  1177..1100  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  ssuubbjjeekk,,  BBaayyaann  TTiimmuurr  

  

HHaassiill  PPeennggaammaattaann::  

11..  SSaayyaa  ddaann  ssoorraanngg  tteemmaann  ddaarrii  BBaayyaann  ddiippeerrssiillaakkaann  dduudduukk  oolleehh  ssuubbjjeekk  

22..  SSuubbjjeekk  mmeennggaammbbiill  ppoossiissii  dduudduukk  mmeennggaahhaaddaapp  kkee  sseelleettaann  ddaann  bbeerrssaannddaarr  ddii  

ssaallaahh  ssaattuu  ttiiaanngg  bbeerruuggaaqq  bbaaggiiaann  tteennggaahh  

33..  SSaayyaa  sseennddiirrii  dduudduukk  bbeerrssiillaa  mmeenngghhaaddaapp  uuttaarraa,,  sseeddaannggkkaann  tteemmaann  ssaayyaa  dduudduukk  

mmeenngghhaaddaapp  bbaarraatt,,  ddii  ssaammppiinngg  kkaammii  bbeerrdduuaa  

44..  SSuuaarraa  aannaakk  ppeerreemmppuuaann  ssuubbjjeekk  yyaanngg  sseeddaanngg  mmeenneennuunn  mmaassiihh  tteerrddeennggaarr  

55..  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  bbaattiikk  ppaannjjaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt  ddaann  kkaaooss  oobblloonngg  

bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  

66..  MMuulluutt  ssuubbjjeekk  bbeerrwwaarrnnaa  mmeerraahh  kkaarreennaa  sseeddaanngg  mmeennyyiirriihh,,  bbeeggiittuu  jjuuggaa  ddeennggaann  

aaiirr  lluuddaahhnnyyaa  

77..  SSeegguummppaall  tteemmbbaakkaauu  jjuuggaa  tteerrsseelliipp  ddii  kkeedduuaa  bbiibbiirrnnyyaa,,  yyaanngg  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  

ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeemmbbeerrssiihhkkaann  ggiiggii  bbaaggiiaann  ddeeppaann  

88..    SSuuaarraa  ssuubbjjeekk  ccuukkuupp  tteerrddeennggaarr  jjeellaass  ddeennggaann  iinnttoonnaassii  sseeddaanngg  

99..  PPoossiissii  ttaannggaann  ssuubbjjeekk  bbeerrttuummppuu  ppaaddaa  kkeedduuaa  ppaahhaa  ddaann  jjaarrii  ttaannggaann  kkaannaann  ddaann  

kkiirrii  ssaalliinngg  bbeerrtteemmuu  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinn  

1100..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkeedduuaa  ttaannggaann  ddiilleettaakkkkaann  ddii  aattaass  ppaahhaa  sseebbeellaahh  kkaannaann  

ddeennggaann  ppoossiissii  ttaannggaann  kkaannaann  mmeennggggeennggggaamm  ttaannggaann  kkiirrii  

1111..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkeedduuaa  ttaannggaann  jjuuggaa  ddiilleettaakkkkaann  ddii  aattaass  ppeerruutt  ddaann  ddiiaattuurr  

sseeppeerrttii  oorraanngg  bbeerrsseeddeekkaapp  

1122..  SSuubbjjeekk  mmeennyyaallaakkaann  sseebbaattaanngg  rrookkookk  yyaanngg  ssuuddaahh  ssaayyaa  sseeddiiaakkaann  sseebbeelluummnnyyaa  
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1133..  SSeesseekkaallii  ssuubbjjeekk  mmeenngghhiissaapp  rrookkookknnyyaa  ddii  sseellaa--sseellaa  ppeemmbbiiccaarraaaann  

1144..  SSuubbjjeekk  aakkttiiff  ddaallaamm  ppeemmbbiiccaarraaaann,,  tteettaappii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkeelluuaarr  ddaarrii  aappaa  

yyaanngg  ddiittaannyyaakkaann  

1155..  SSeesseekkaallii  ssuubbjjeekk  mmeennccoonnddoonnggkkaann  bbaaddaannnnyyaa  kkee  ddeeppaann  

1166..  KKeettiikkaa  bbeerrbbiiccaarraa  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  ttaannggaann  kkeedduuaa  

ttaannggaannnnyyaa  
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PPEENNGGAAMMAATTAANN  GGEESSTTUURR  WW  44  

 

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  MM..  SS  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--LLaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  MMiinngggguu,,  33  JJuullii  22001111  

WWaakkttuu  ::  1177..1188  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  BBaayyaann  TTiimmuurr  

    

HHaassiill  PPeennggaammaattaann::  

11..  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  bbaattiikk  ppaannjjaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt  ddeennggaann  mmoottiiff  

kkeemmbbaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  

22..  BBaajjuu  kkeemmeejjaa  bbeerrwwaarrnnaa  bbiirruu  mmuuddaa  mmeemmbbuunnggkkuuss  bbaaddaannnnyyaa,,  ddeennggaann  lleennggaann  

bbaajjuu  yyaanngg  ddiissiissiinnggkkaann  aattaauu  ddiigguulluunngg  hhiinnggggaa  ssiikkuu  

33..  SSuubbjjeekk  mmeennggaammbbiill  ppssoossiissii  dduudduukk  ddii  tteemmppaatt  bbiiaassaa  ddaann  mmeennggaahhaaddaapp  sseellaattaann,,  

bbeerrhhaaddaapp--hhaaddaappaann  ddeennggaann  ssaayyaa  yyaanngg  dduudduukk  mmeenngghhaaddaapp  kkee  aarraahh  uuttaarraa  

44..  PPoossiissii  ttaannggaann  bbeerraaddaa  ddii  aattaass  ppeerruutt  ddeennggaann  ppoossiissii  bbeerrsseeddeekkaapp  

55..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkeedduuaa  ttaannggaann  ddii  lleettaakkkkaann  ddii  aattaass  ppaahhaa  sseebbeellaahh  kkaannaann  

66..  SSuuaarraa  ssuubbjjeekk  tteerrddeennggaarr  ccuukkuupp  jjeellaass  ddeennggaann  iinnttoonnaassii  ssuuaarraa  yyaanngg  rreennddaahh  

77..  SSuubbjjeekk  mmeennyyaallaakkaann  rrookkookk  yyaanngg  ssuuddaahh  ssaayyaa  sseeddiiaakkaann  

88..  RRookkookk  sseellaalluu  tteerrsseelliipp  ddii  aannttaarraa  jjaarrii  tteelluunnjjuukk  ddaann  jjaarrii  tteennggaahh  ttaannggaann  kkiirrii  

yyaanngg  ddiiaannggkkaatt  sseettiinnggggii  bbaahhuu,,  sseemmeennttaarraa  ttaannggaann  kkaannaannnnyyaa  ddiilleettaakkkkaann  ddii  aattaass  

ppeerruutt  

99..  PPaannddaannggaann  ssuubbjjeekk  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  mmeennggaarraahh  kkee  tteemmppaatt  llaaiinn  ssaammbbiill  

mmeenngghhiissaapp  rrookkookknnyyaa  ddaallaamm--ddaallaamm    

1100..  SSuubbjjeekk  sseerriinngg  mmeenngguullaanngg--uullaanngg  bbeebbeerraappaa  kkaalliimmaatt,,  ddaann  mmeemmbbeerriikkaann  

tteekkaannaann--tteekkaannaann  tteerrtteennttuu  

1111..  SSuubbjjeekk  lleebbiihh  bbaannyyaakk  bbeerrssaannddaarr  ppaaddaa  ttiiaanngg  bbeerruuggaaqq  
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PPEENNGGAAMMAATTAANN  GGEESSTTUURR  WW  55  

 

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  MM..  SS  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--LLaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  KKaammiiss,,  2288  JJuullii  22001111  

WWaakkttuu  ::  1166..4433  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  BBaayyaann  TTiimmuurr  

 
  

HHaassiill  PPeennggaammaattaann::  

11..  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  bbaattiikk  ppaannjjaanngg  ddaann  kkaaooss  oobblloonngg  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  

ddaann  bbaaggiiaann  lleennggaann  bbeerrwwaarrnnaa  bbiirruu  ttuuaa  

22..  PPaaddaa  bbaaggiiaann  ddeeppaann  kkaaooss  yyaanngg  ddiikkeennaakkaann  ssuubbjjeekk  tteerrppaammppaanngg  ffoottoo  sseerrttaa  

nnoommoorr  uurruutt  sseeoorraanngg  ccaalloonn  ddaallaamm  ssuuaattuu  ppeemmiilliihhaann  

33..  SSuubbjjeekk  dduudduukk  bbeerrssiillaa  mmeenngghhaaddaapp  kkee  aarraahh  sseellaattaann,,  sseeddaannggkkaann  ssaayyaa  dduudduukk  

ddiihhaaddaappaannnnyyaa  mmeenngghhaaddaapp  uuttaarraa  

44..  PPoossiissii  ttaannggaann  ssuubbjjeekk  bbeerrttuummppuu  ppaaddaa  kkeedduuaa  ppaahhaa    

55..  KKeedduuaa  jjaarrii  ttaannggaann  ssaalliinngg  bbeerrtteemmuu  ssaattuu  ssaammaa  llaaiinn  

66..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  kkeedduuaa  ttaannggaann  ddiilleettaakkkkaann  ddii  aattaass  ppaahhaa  sseebbeellaahh  kkaannaann  

ddeennggaann  ppoossiissii  ttaannggaann  kkaannaann  mmeennggggeennggggaamm  ttaannggaann  kkiirrii  

77..  IInnttoonnaassii  ssuuaarraa  ssuubbjjeekk  tteerrddeennggaarr  ccuukkuupp  jjeellaass  ddeennggaann  iinnttoonnaassii  ssuuaarraa  ddaattaarr  

88..  SSuubbjjeekk  jjuuggaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  mmeennccoonnddoonnggkkaann  bbaaddaannnnyyaa  kkee  ddeeppaann,,  llaalluu  

bbeerrssaannddaarr  llaaggii  kkee  ttiiaanngg  bbeerruuggaaqq  

99..  KKeettiikkaa  bbeerrbbiiccaarraa  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  ttaannggaann  sseebbeellaahh  

kkaannaann  

1100..  PPaannddaannggaann  ssuubbjjeekk  kkee  aarraahh  ssaayyaa  yyaanngg  dduudduukk  tteeppaatt  ddiihhaaddaappaannnnyyaa  

1111..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  mmeennggaarraahhkkaann  ppaannddaannggaann  kkeetteemmppaatt  llaaiinn    

1122..  KKeettiikkaa  wwaawwaannccaarraa  bbeerrllaannggssuunngg  sseeoorraanngg  ppeemmbbeekkeell  aaddaatt  ddaattaanngg  

mmeenngguunnjjuunnggii  ssuubbjjeekk  
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1133..  SSuubbjjeekk  mmeemmppeerrssiillaakkaann  ppeemmbbeekkeell  uunnttuukk  iikkuutt  dduudduukk  ddii  bbeerruuggaaqq  ddeennggaann  

kkaammii  

1144..  SSuubbjjeekk  bbeerrppiinnddaahh  kkee  ssiissii  bbaaggiiaann  tteennggaahh  bbeerruuggaaqq    

1155..  PPeemmbbeekkeell  dduudduukk  bbeerrhhaaddaappaann  ddeennggaann  ssaayyaa  

1166..  PPeemmbbeekkeell  mmeenngggguunnaakkaann  ssaarruunngg  bbeerrwwaarrnnaa  aabbuu--aabbuu  ddeennggaann  mmoottiiff  kkoottaakk--

kkoottaakk  ddaann  kkeemmeejjaa  lleennggaann  ppeennddeekk  yyaanngg  jjuuggaa  bbeerrwwaarrnnaa  aabbuu--aabbuu  

1177..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  ppeemmbbeekkeell  mmeemmbbaannttuu  mmeennjjeellaasskkaann  ppeerrttaannyyaaaann--ppeerrttaannyyaaaann  

yyaanngg  ssaayyaa  aajjuukkaann  

1188..  PPeemmbbeekkeell  jjuuggaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  mmeennaammbbaahh  kkeetteerraannggaann  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  

ssuubbjjeekk  

1199..  IInnttoonnaassii  ppeemmbbeekkeell  sseeddiikkiitt  tteerrbbaattaa--bbaattaa,,  ddaann  ttaammppaakk  mmeemmiikkiirrkkaann  kkaattaa  yyaanngg  

aakkaann  ddiiuuccaappkkaann    

2200..  SSaayyaa  mmeennaawwaarrkkaann  rrookkookk  kkeeppaaddaa  ppeemmbbeekkeell  

2211..  SSeetteellaahh  bbeebbeerraappaa  llaammaa  kkaammii  mmeennggoobbrrooll,,  ssaayyaa  kkeemmuuddiiaann  bbeerrppaammiittaann  
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PPEENNGGAAMMAATTAANN  GGEESSTTUURR  WW  66  

 

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  RR..  GG  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--LLaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  JJuummaatt,,  77  OOkkttoobbeerr  22001111  

WWaakkttuu  ::  2200..  1144  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  KKaarraannggssaallaahh  

  

HHaassiill  PPeennggaammaattaann::  

11..  SSuubbjjeekk  mmeemmppeerrssiillaakkaann  ssaayyaa  dduudduukk  ddii  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ddeeppaann  

rruummaahh  ssuubbjjeekk  

22..  PPaaddaa  ssiissii  bbeerrgguuaaqq  sseebbeellaahh  uuttaarraa  ddiittuuttuuppii  ddeennggaann  bbeeddeegg  aattaauu  aannyyaammaann  

bbaammbbuu,,  ddaann  ddii  ssaannaa  tteerrppaammppaanngg  bbeebbeerraappaa  ffoottoo,,  ddaann  ssoouuvveenniirr    

33..  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  ssaarruunngg  ddaann  kkeemmeejjaa  lleennggaann  ppeennddeekk  bbeerrwwaarrnnaa  ppuuttiihh  

kkeeaabbuu--aabbuuaann  

44..  SSuubbjjeekk  mmeennggaammbbiill  ppoossiissii  dduudduukk  bbeerrssiillaa  mmeenngghhaaddaapp  sseellaattaann  

55..  TTaannggaann  sseebbeellaahh  kkiirrii  ddiilleettaakkkkaann  ddii  aattaass  ppaahhaa  kkiirrii,,  yyaanngg  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  jjuuggaa  

ddiilleettaakkkkaann  ddii  aattaass  lluuttuutt  

66..  TTaannggaann  kkaannaann  ssuubbjjeekk  bbiiaassaannyyaa  aakkttiiff  kkeettiikkaa  ssuubbjjeekk  bbeerrbbiiccaarraa,,  ttaappii  tteerrkkaaddaanngg  

ssuubbjjeekk  jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  kkeedduuaa  ttaannggaannnnyyaa  

77..  SSuuaarraa  ssuubbjjeekk  ccuukkuupp  llaannttaanngg  ddeennggaann  iinnttoonnaassii  ssuuaarraa  yyaanngg  kkeerraass  

88..  SSuubbjjeekk  llaannggssuunngg  mmeennjjaawwaabb  ppeerrttaannyyaaaann  yyaanngg  ssaayyaa  aajjuukkaann,,  ttaappii  tteerrkkaaddaanngg  

ttaammppaakk  ssaammbbiill  bbeerrppiikkiirr  

99..  TTeerrkkaaddaanngg  ssuubbjjeekk  mmeemmbbeerrii  tteekkaannaann  tteerrtteennttuu  kkeettiikkaa  bbeerrbbiiccaarraa  

1100..  PPaannddaannggaann  ssuubbjjeekk  lluurruuss  kkee  ddeeppaann,,  kkee  aarraahh  ssaayyaa  

1111..  SSuubbjjeekk  mmeemmppeerrssiillaakkaann  ssaayyaa  uunnttuukk  mmeemmiinnuumm  kkooppii  yyaanngg  sseebbeelluummnnyyaa  

ddiibbuuaattkkaann  oolleehh  iissttrrii  ssuubbjjeekk  

1122..  DDii  sseellaa--sseellaa  ppeemmbbiiccaarraaaann  ssuubbjjeekk  mmeenngghhiissaapp  rrookkookk  ddeennggaann  mmeerreekk  gguuddaanngg  

ggaarraamm  bbeerrwwaarrnnaa  mmeerraahh  ssaammbbiill  mmeennyyeerruuppuutt  kkooppii  mmiilliikknnyyaa  
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1133..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  ssuubbjjeekk  tteerrbbaattuukk--bbaattuukk  ddaann  sseesseekkaallii  mmeennggooaamm  

1144..  SSeetteellaahh  wwaawwaannccaarraa  bbeerrllaannggssuunngg  ccuukkuupp  llaammaa,,  mmaattaa  ssuubbjjeekk  ttaammppaakk  llaayyuu  ddaann  

sseeddiikkiitt  mmeemmeerraahh  

1155..  MMeelliihhaatt  ssuubbjjeekk  ttaammppaakk  lleellaahh  ddaann  bbuuttuuhh  iissttiirraahhaatt  ssaayyaa  kkeemmuuddiiaann  bbeerrppaammiittaann  
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PPEENNGGAAMMAATTAANN  GGEESSTTUURR  WW  77  

 

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  MM..  SS  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--llaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  SSaabbttuu,,  88  OOkkttoobbeerr  22001111  

WWaakkttuu  ::  1166..5544  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  BBaayyaann  TTiimmuurr  

  

HHaassiill  PPeennggaammaattaann::  

11..  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  sseeppeerrttii  bbiiaassaa,,  kkaaiinn  bbaattiikk  ppaannjjaanngg  yyaanngg  

ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  ppiinnggggaanngg  hhiinnggggaa  bbeettiiss  ddaann  bbaaggiiaann  uujjuunnggnnyyaa  ddiibbeennttuukk  

mmeerruunncciinngg  

22..  WWaawwaannccaarraa  ddiillaakkuukkaann  ddii  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii  bbeellaakkaanngg  rruummaahh  ssuubbjjeekk  

33..  KKaammii  dduudduukk  bbeerrssiillaa  ddaann  ssaalliinngg  bbeerrhhaaddaappaann  

44..  SSaayyaa  mmeenngghhaaddaapp  uuttaarraa,,  sseeddaannggkkaann  ssuubbjjeekk  mmeenngghhaaddaapp  sseellaattaann  

55..  SSaallaahh  ssaattuu  mmeennaannttuu  ssuubbjjeekk  sseeddaanngg  mmeenngghhaalluusskkaann  bbeebbeerraappaa  bbaallookk  kkaayyuu  

ddeennggaann  mmeessiinn    

66..  JJaarraakknnyyaa  kkuurraanngg  lleebbiihh  11,,55  mm  ddaarrii  bbeerruuggaaqq,,  sseehhiinnggggaa  ssuuaarraa  mmeessiinn  ppeenngghhaalluuss  

kkaayyuu  mmeenngghhaassiillkkaann  kkeebbiissiinnggaann  

77..  SSuuaarraa  ssuubbjjeekk  yyaanngg  lleemmaahh  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  tteerrddeennggaarr  ttiiddaakk  jjeellaass  ddaann  ssaammaarr--

ssaammaarr  

88..  SSuubbjjeekk  jjuuggaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  mmeennccoonnddoonnggkkaann  bbaaddaannnnyyaa  kkee  ddeeppaann,,  tteettaappii  

lleebbiihh  bbaannyyaakk  bbeerrssaannddaarr  ddii  ssaallaahh  ssaattuu  ttiiaanngg  bbeerruuggaaqq  bbaaggiiaann  tteennggaahh  

99..  IInnttoonnaassii  ssuuaarraa  ssuubbjjeekk  ddaattaarr,,  tteettaappii  ppaaddaa  kkaalliimmaatt--kkaalliimmaatt  tteerrtteennttuu  ssuubbjjeekk  

mmeemmbbeerriikkaann  tteekkaannaann  ssaammbbiill  mmeennccoonnddoonnggkkaann  bbaaddaanngg  kkee  ddeeppaann  

1100..  SSuubbjjeekk  llaannggssuunngg  mmeennjjaawwaabb  ppeerrttaannyyaaaann--ppeerrttaannyyaaaann  yyaanngg  ssaayyaa  aajjuukkaann  

1111..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  ssuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  kkeedduuaa  ttaannggaannnnyyaa  uunnttuukk  mmeennjjeellaasskkaann  

sseessuuaattuu  
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PPEENNGGAAMMAATTAANN  GGEESSTTUURR  WW  88  

  

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  RR..  GG  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--LLaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  RRaabbuu,,  1122  OOkkttoobbeerr  22001111  

WWaakkttuu  ::  1199..  4422  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  KKaarraannggssaallaahh  

  
  

HHaassiill  PPeennggaammaattaann::  

11..  SSuubbjjeekk  mmeemmppeerrssiillaakkaann  ssaayyaa  dduudduukk  ddii  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ddeeppaann  

rruummaahh  ssuubbjjeekk  

22..  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  ssaarruunngg  ddaann  kkeemmeejjaa  lleennggaann  ppeennddeekk    

33..  SSuubbjjeekk  mmeennggaammbbiill  ppoossiissii  dduudduukk  bbeerrssiillaa  mmeenngghhaaddaapp  sseellaattaann  

44..  TTaannggaann  sseebbeellaahh  kkiirrii  ddiilleettaakkkkaann  ddii  aattaass  ppaahhaa  kkiirrii  

55..  TTaannggaann  kkiirrii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  jjuuggaa  ddiilleettaakkkkaann  ddii  aattaass  lluuttuutt  

66..  TTaannggaann  kkaannaann  ssuubbjjeekk  bbiiaassaannyyaa  aakkttiiff  kkeettiikkaa  ssuubbjjeekk  bbeerrbbiiccaarraa,,  ttaappii  tteerrkkaaddaanngg  

ssuubbjjeekk  jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  kkeedduuaa  ttaannggaannnnyyaa  

77..  SSuuaarraa  ssuubbjjeekk  ccuukkuupp  llaannttaanngg  ddeennggaann  iinnttoonnaassii  ssuuaarraa  yyaanngg  kkeerraass  

88..  SSuubbjjeekk  llaannggssuunngg  mmeennjjaawwaabb  ppeerrttaannyyaaaann  yyaanngg  ssaayyaa  aajjuukkaann,,  ttaappii  tteerrkkaaddaanngg  

ttaammppaakk  ssaammbbiill  bbeerrppiikkiirr  

99..  SSuubbjjeekk  eennggggaann  mmeennjjeellaasskkaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  ppeerrttaannyyaaaann--

ppeerrttaannyyaaaann  tteerrtteennttuu  

1100..  TTeerrkkaaddaanngg  ssuubbjjeekk  mmeemmbbeerrii  tteekkaannaann  tteerrtteennttuu  kkeettiikkaa  bbeerrbbiiccaarraa  

1111..  PPaannddaannggaann  ssuubbjjeekk  lluurruuss  kkee  ddeeppaann,,  kkee  aarraahh  ssaayyaa  yyaanngg  dduudduukk  bbeerrssiillaa  

mmeenngghhaaddaapp  uuttaarraa  

1122..  SSuubbjjeekk  mmeemmppeerrssiillaakkaann  ssaayyaa  uunnttuukk  mmeemmiinnuumm  kkooppii  yyaanngg  sseebbeelluummnnyyaa  

ddiibbuuaattkkaann  oolleehh  iissttrrii  ssuubbjjeekk  
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1133..  DDii  sseellaa--sseellaa  ppeemmbbiiccaarraaaann  ssuubbjjeekk  mmeenngghhiissaapp  rrookkookk  ddeennggaann  mmeerreekk  ddjjii  ssaamm  

ssooee  yyaanngg  ssuuddaahh  ssaayyaa  sseeddiiaakknn  sseebbeelluummnnyyaa  ssaammbbiill  mmeennyyeerruuppuutt  kkooppii  

mmiilliikknnyyaa  

1144..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  ssuubbjjeekk  tteerrbbaattuukk--bbaattuukk  ddaann  sseesseekkaallii  mmeennggooaamm  

1155..  SSuubbjjeekk  ttaammppaakk  mmeennaarriikk  nnaaffaass  ddaallaamm--ddaallaamm,,  ssaammbbiill  mmeemmeeggaanngg  ddaaddaannyyaa  

1166..  SSuubbjjeekk  kkeemmuuddiiaann  mmaassuukk  kkee  ddaallaamm  rruummaahh  ddaann  kkeemmbbaallii  mmeemmaabbaawwaa  

sseemmaaccaamm  aallaatt  uunnttuukk  mmeemmbbaannttuu  ppeerrnnaappaassaann  bbaaggii  ppeennyyaakkiitt  aassmmaa  

1177..  SSuubbjjeekk  mmeemmaassuukkkkaann  ddaann  mmeenneekkaann  aallaatt  iittuu  kkee  mmuulluuttnnyyaa  

1188..  SSeetteellaahh  wwaawwaannccaarraa  bbeerrllaannggssuunngg  ccuukkuupp  llaammaa,,  mmaattaa  ssuubbjjeekk  ttaammppaakk  llaayyuu  ddaann  

sseeddiikkiitt  mmeemmeerraahh  

1199..  MMeelliihhaatt  ssuubbjjeekk  ttaammppaakk  lleellaahh  ddaann  bbuuttuuhh  iissttiirraahhaatt  ssaayyaa  kkeemmuuddiiaann  bbeerrppaammiittaann  

  



552 
 

PPEENNGGAAMMAATTAANN  GGEESSTTUURR  WW  99  

 

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  MM..  SS  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--llaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  MMiinngggguu,,  1166  OOkkttoobbeerr  22001111  

WWaakkttuu  ::  1199..  4455  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  BBaayyaann  TTiimmuurr  

  

HHaassiill  PPeennggaammaattaann::  

11..  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  sseeppeerrttii  bbiiaassaa,,  kkaaiinn  bbaattiikk  ppaannjjaanngg  yyaanngg  

ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  ppiinnggggaanngg  hhiinnggggaa  bbeettiiss  ddaann  bbaaggiiaann  uujjuunnggnnyyaa  ddiibbeennttuukk  

mmeerruunncciinngg  

22..  JJaakkeett  kkaattuunn  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  mmeemmbbuunnggkkuuss  ttuubbuuhhnnyyaa  

33..  WWaawwaannccaarraa  ddiillaakkuukkaann  ddii  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii  bbeellaakkaanngg  rruummaahh  ssuubbjjeekk  

44..  KKaammii  dduudduukk  bbeerrssiillaa  ddaann  ssaalliinngg  bbeerrhhaaddaappaann  

55..  SSaayyaa  mmeenngghhaaddaapp  uuttaarraa,,  sseeddaannggkkaann  ssuubbjjeekk  mmeenngghhaaddaapp  sseellaattaann  

66..  SSuuaarraa  hhuujjaann  ddaann  sseesseekkaallii  ppeettiirr  yyaanngg  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  kkeerraass  tteerrddeennggaarr  ddii  sseellaa--

sseellaa  ppeemmbbiiccaarraaaann  kkaammii  

77..  SSuuaarraa  ssuubbjjeekk  yyaanngg  lleemmaahh  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  tteerrddeennggaarr  ttiiddaakk  jjeellaass  ddaann  ssaammaarr--

ssaammaarr  

88..  SSuubbjjeekk  jjuuggaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  mmeennccoonnddoonnggkkaann  bbaaddaannnnyyaa  kkee  ddeeppaann,,  tteettaappii  

lleebbiihh  bbaannyyaakk  bbeerrssaannddaarr  ddii  ssaallaahh  ssaattuu  ttiiaanngg  bbeerruuggaaqq  bbaaggiiaann  tteennggaahh  

99..  IInnttoonnaassii  ssuuaarraa  ssuubbjjeekk  ddaattaarr,,  tteettaappii  ppaaddaa  kkaalliimmaatt--kkaalliimmaatt  tteerrtteennttuu  ssuubbjjeekk  

mmeemmbbeerriikkaann  tteekkaannaann  ssaammbbiill  mmeennccoonnddoonnggkkaann  bbaaddaanngg  kkee  ddeeppaann  

1100..  SSuubbjjeekk  llaannggssuunngg  mmeennjjaawwaabb  ppeerrttaannyyaaaann--ppeerrttaannyyaaaann  yyaanngg  ssaayyaa  aajjuukkaann  

1111..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  ssuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  kkeedduuaa  ttaannggaannnnyyaa  uunnttuukk  mmeennjjeellaasskkaann  

sseessuuaattuu  

1122..  TTeerrkkaaddaanngg  jjaawwaabbaann  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  ssuubbjjeekk  ttiiddaakk  sseessuuaaii  ddeennggaann  yyaanngg  ssaayyaa  

ttaannyyaakkaann  
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1133..  MMiimmiikk  mmuukkaa  ssuubbjjeekk  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ttaammppaakk  sseerriiuuss  kkeettiikkaa  mmeennjjeellaasskkaann  hhaall--

hhaall  tteerrtteennttuu  

1144..  SSuubbjjeekk  mmeennyyaallaakkaann  rrookkookk  ddeennggaann  mmeerreekk  ssuurryyaa  yyaanngg  ssuuddaahh  ssaayyaa  sseeddiiaakkaann  

sseebbeelluummnnyyaa  

1155..  SSuubbjjeekk  mmaassuukk  kkee  ddaallaamm  rruummaahh  ddaann  mmeemmbbaawwaakkaann  kkooppii  ssuussuu  

1166..  SSeetteellaahh  wwaawwaannccaarraa  bbeerrllaannggssuunngg  ccuukkuupp  llaammaa  ddaann  mmaallaamm  sseemmaakkiinn  llaarruutt  ssaayyaa  

kkeemmuuddiiaann  bbeerrppaammiittaann  
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PPEENNGGAAMMAATTAANN  GGEESSTTUURR  WW  1100  

  

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  RR..  GG  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--LLaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  RRaabbuu,,  1199  OOkkttoobbeerr  22001111  

WWaakkttuu  ::  1199..  4422  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  KKaarraannggssaallaahh  

  
  

HHaassiill  PPeennggaammaattaann::  

11..  SSuubbjjeekk  mmeemmppeerrssiillaakkaann  ssaayyaa  dduudduukk  ddii  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ddeeppaann  

rruummaahh  ssuubbjjeekk  

22..  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  ssaarruunngg  ddaann  kkeemmeejjaa  lleennggaann  ppeennddeekk    

33..  RRaammbbuutt  ssuubbjjeekk  ttaammppaakk  bbaassaahh  kkaarreennaa  hhaabbiiss  mmaannddii  

44..  SSuubbjjeekk  mmeennggaammbbiill  ppoossiissii  dduudduukk  bbeerrssiillaa  mmeenngghhaaddaapp  sseellaattaann  

55..  TTaannggaann  sseebbeellaahh  kkiirrii  ddiilleettaakkkkaann  ddii  aattaass  ppaahhaa  kkiirrii  

66..  TTaannggaann  kkiirrii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  jjuuggaa  ddiilleettaakkkkaann  ddii  aattaass  lluuttuutt  

77..  TTaannggaann  kkaannaann  ssuubbjjeekk  bbiiaassaannyyaa  aakkttiiff  kkeettiikkaa  ssuubbjjeekk  bbeerrbbiiccaarraa,,  ttaappii  tteerrkkaaddaanngg  

ssuubbjjeekk  jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  kkeedduuaa  ttaannggaannnnyyaa  

88..  SSuuaarraa  ssuubbjjeekk  ccuukkuupp  llaannttaanngg  ddeennggaann  iinnttoonnaassii  ssuuaarraa  yyaanngg  kkeerraass  

99..  SSuubbjjeekk  llaannggssuunngg  mmeennjjaawwaabb  ppeerrttaannyyaaaann  yyaanngg  ssaayyaa  aajjuukkaann  

1100..  TTeerrkkaaddaanngg  ssuubbjjeekk  mmeemmbbeerrii  tteekkaannaann  tteerrtteennttuu  kkeettiikkaa  bbeerrbbiiccaarraa  

1111..  PPaannddaannggaann  ssuubbjjeekk  lluurruuss  kkee  ddeeppaann,,  kkee  aarraahh  ssaayyaa  yyaanngg  dduudduukk  bbeerrssiillaa  

mmeenngghhaaddaapp  uuttaarraa  

1122..  DDii  sseellaa--sseellaa  ppeemmbbiiccaarraaaann  ssuubbjjeekk  mmeenngghhiissaapp  rrookkookk  ddeennggaann  mmeerreekk  ddjjii  ssaamm  

ssooee  yyaanngg  ssuuddaahh  ssaayyaa  sseeddiiaakknn  sseebbeelluummnnyyaa  ssaammbbiill  mmeennyyeerruuppuutt  kkooppii  

mmiilliikknnyyaa  

1133..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  ssuubbjjeekk  tteerrbbaattuukk--bbaattuukk  ddaann  sseesseekkaallii  mmeennggooaamm  

1144..  SSuubbjjeekk  ttaammppaakk  mmeennaarriikk  nnaaffaass  ddaallaamm--ddaallaamm,,  ssaammbbiill  mmeemmeeggaanngg  ddaaddaannyyaa  
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1155..  DDiisseellaa--sseellaa  ppeemmbbiiaarraaaann  kkaammii,,  llaammuu  mmaattii,,  kkeemmuuddiiaann  ssuubbjjeekk  mmeennyyuurruuhh  

iissttrriinnyyaa  mmeennyyaallaakkaann  llaammppuu  tteeppllookk  

1166..  SSeetteellaahh  wwaawwaannccaarraa  bbeerrllaannggssuunngg  ccuukkuupp  llaammaa,,  mmaattaa  ssuubbjjeekk  ttaammppaakk  llaayyuu  ddaann  

sseeddiikkiitt  mmeemmeerraahh  

1177..  MMeelliihhaatt  ssuubbjjeekk  ttaammppaakk  lleellaahh  ddaann  bbuuttuuhh  iissttiirraahhaatt  ssaayyaa  kkeemmuuddiiaann  bbeerrppaammiittaann  
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PPEENNGGAAMMAATTAANN  GGEESSTTUURR  WW  1111  

 

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  MM..  SS  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--llaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  RRaabbuu,,  2266  OOkkttoobbeerr  22001111  

WWaakkttuu  ::  2200..1155  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  BBaayyaann  TTiimmuurr  

  

HHaassiill  PPeennggaammaattaann::  

11..  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkaaiiaann  sseeppeerrttii  bbiiaassaa,,  kkaaiinn  bbaattiikk  ppaannjjaanngg  yyaanngg  

ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  ppiinnggggaanngg  hhiinnggggaa  bbeettiiss  ddaann  bbaaggiiaann  uujjuunnggnnyyaa  ddiibbeennttuukk  

mmeerruunncciinngg  

22..  JJaakkeett  kkaattuunn  bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  mmeemmbbuunnggkkuuss  ttuubbuuhhnnyyaa  

33..  WWaawwaannccaarraa  ddiillaakkuukkaann  ddii  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii  bbeellaakkaanngg  rruummaahh  ssuubbjjeekk  

44..  KKaammii  dduudduukk  bbeerrssiillaa  ddaann  ssaalliinngg  bbeerrhhaaddaappaann  

55..  SSaayyaa  mmeenngghhaaddaapp  uuttaarraa,,  sseeddaannggkkaann  ssuubbjjeekk  mmeenngghhaaddaapp  sseellaattaann  

66..  SSuuaarraa  hhuujjaann  ddaann  sseesseekkaallii  ppeettiirr  yyaanngg  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  kkeerraass  tteerrddeennggaarr  ddii  sseellaa--

sseellaa  ppeemmbbiiccaarraaaann  kkaammii  

77..  SSuuaarraa  ssuubbjjeekk  yyaanngg  lleemmaahh  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  tteerrddeennggaarr  ttiiddaakk  jjeellaass  ddaann  ssaammaarr--

ssaammaarr  

88..  SSuubbjjeekk  jjuuggaa  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  mmeennccoonnddoonnggkkaann  bbaaddaannnnyyaa  kkee  ddeeppaann,,  tteettaappii  

lleebbiihh  bbaannyyaakk  bbeerrssaannddaarr  ddii  ssaallaahh  ssaattuu  ttiiaanngg  bbeerruuggaaqq  bbaaggiiaann  tteennggaahh  

99..  IInnttoonnaassii  ssuuaarraa  ssuubbjjeekk  ddaattaarr,,  tteettaappii  ppaaddaa  kkaalliimmaatt--kkaalliimmaatt  tteerrtteennttuu  ssuubbjjeekk  

mmeemmbbeerriikkaann  tteekkaannaann  ssaammbbiill  mmeennccoonnddoonnggkkaann  bbaaddaanngg  kkee  ddeeppaann  

1100..  PPaannddaannggaann  ssuubbjjeekk  kkee  aarraahh  ssaayyaa  yyaanngg  dduudduukk  tteeppaatt  ddiihhaaddaappaannnnyyaa  

1111..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  mmeennggaarraahhkkaann  ppaannddaannggaann  kkeetteemmppaatt  llaaiinn    

1122..  SSuubbjjeekk  llaannggssuunngg  mmeennjjaawwaabb  ppeerrttaannyyaaaann--ppeerrttaannyyaaaann  yyaanngg  ssaayyaa  aajjuukkaann  

1133..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  ssuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  kkeedduuaa  ttaannggaannnnyyaa  uunnttuukk  mmeennjjeellaasskkaann  

sseessuuaattuu  
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1144..  TTeerrkkaaddaanngg  jjaawwaabbaann  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  ssuubbjjeekk  ttiiddaakk  sseessuuaaii  ddeennggaann  yyaanngg  ssaayyaa  

ttaannyyaakkaann  

1155..  MMiimmiikk  mmuukkaa  ssuubbjjeekk  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  ttaammppaakk  sseerriiuuss  kkeettiikkaa  mmeennjjeellaasskkaann  hhaall--

hhaall  tteerrtteennttuu  

1166..  SSuubbjjeekk  mmeennyyaallaakkaann  rrookkookk  ddeennggaann  mmeerreekk  ssuurryyaa  yyaanngg  ssuuddaahh  ssaayyaa  sseeddiiaakkaann  

sseebbeelluummnnyyaa  

1177..  SSuubbjjeekk  mmaassuukk  kkee  ddaallaamm  rruummaahh  ddaann  mmeemmbbaawwaakkaann  kkooppii  ssuussuu  

1188..  SSeetteellaahh  wwaawwaannccaarraa  bbeerrllaannggssuunngg  ccuukkuupp  llaammaa  ddaann  mmaallaamm  sseemmaakkiinn  llaarruutt  ssaayyaa  

kkeemmuuddiiaann  bbeerrppaammiittaann    



555588  
  

  

PPEENNGGAAMMAATTAANN  GGEESSTTUURR  WW  1122  

  

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  RR..  GG  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--LLaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  KKaammiiss,,  1100  NNoovveemmbbeerr  22001111  

WWaakkttuu  ::  2200..  1188  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  KKaarraannggssaallaahh  

  
  

HHaassiill  PPeennggaammaattaann::  

11..  SSaayyaa  ddaann  ssuubbjjeekk  dduudduukk  ddii  bbeerruuggaaqq  ssaammbbiill  mmeennuunngggguu  rriittuuaall  aaccaarraa  ppeerriiaappaann  

nnggiirriinngg  ssaarreeaatt  lleebbaarraann  ppeennddeekk  

22..  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  bbaattiikk  ppaannjjaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt,,  bbaajjuu  kkaaooss  

bbeerrkkeerraahh  bbeerrwwaarrnnaa  bbiirruu  ttuuaa,,  ddaann  ssaappuuqq  bbaattiikk  yyaanngg  jjuuggaa  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt,,  

sseellaarraass  ddeennggaann  kkaaiinn  aattaauu  kkeerreenngg  yyaanngg  ddiilliilliittkkaann  ddaarrii  ppiinnggggaanngg  hhiinnggggaa  bbeettiiss  

33..  TTaannggaann  sseebbeellaahh  kkiirrii  ddiilleettaakkkkaann  ddii  aattaass  ppaahhaa  kkiirrii  

44..  TTaannggaann  kkiirrii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  jjuuggaa  ddiilleettaakkkkaann  ddii  aattaass  lluuttuutt  

55..  TTaannggaann  kkaannaann  ssuubbjjeekk  bbiiaassaannyyaa  aakkttiiff  kkeettiikkaa  ssuubbjjeekk  bbeerrbbiiccaarraa,,  ttaappii  tteerrkkaaddaanngg  

ssuubbjjeekk  jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  kkeedduuaa  ttaannggaannnnyyaa  

66..  SSuuaarraa  ssuubbjjeekk  ccuukkuupp  llaannttaanngg  ddeennggaann  iinnttoonnaassii  ssuuaarraa  yyaanngg  kkeerraass  

77..  PPaannddaannggaann  ssuubbjjeekk  lluurruuss  kkee  ddeeppaann,,  kkee  aarraahh  ssaayyaa  yyaanngg  dduudduukk  bbeerrssiillaa  ddii  

ddeeppaannnnyyaa  

88..  DDii  sseellaa--sseellaa  ppeemmbbiiccaarraaaann  ssuubbjjeekk  mmeenngghhiissaapp  rrookkookk  ddeennggaann  mmeerreekk  gguuddaanngg  

ggaarraamm  kkrreetteekk  wwaarrnnaa  mmeerraahh  ssaammbbiill  mmeennyyeerruuppuutt  kkooppii  mmiilliikknnyyaa  

99..  KKaaddaanngg--kkaaddaanngg  ssuubbjjeekk  tteerrbbaattuukk--bbaattuukk  ddaann  sseesseekkaallii  mmeennggooaamm  

1100..  DDiisseellaa--sseellaa  ppeemmbbiiaarraaaann  kkaammii,,  ssuubbjjeekk  ttaammppaakk  ssiibbuukk  mmeennggkkoooorrddiinniirr  aaccaarraa  

ppeerriiaappaann  sseeppeerrttii  mmeennggeecceekk  aappaakkaahh  ppaarraa  uunnddaannggaann  ssuuddaahh  ddiippeessiillaaqq  aattaauu  

bbeelluumm  

1111..  SSeetteellaahh  mmeennggoobbrrooll  sseemmbbaarrii  mmeennuunngggguu  aaccaarraa,,  aakkhhiirrnnyyaa  ssuubbjjeekk  mmeemmuullaaii  

aaccaarraa  ppeerriiaappaann  



555599  
  

  

1122..  OObbrroollaann  kkaammii  ddiillaannjjuuttkkaann  ddiisseellaa--sseellaa  aaccaarraa  bbeerrllaannggssuunngg  

1133..  MMaattaa  ssuubbjjeekk  ttaammppaakk  mmuullaaii  ssaayyuu  ddaann  kkeemmeerraahhaann  kkaarreennaa  ppeennggaarruuhh  bbeerreemm  

yyaanngg  ddiimmiinnuummnnyyaa,,  nnaammuunn  ssuubbjjeekk  mmaassiihh  ssaaddaarr  ddaann  ssuuaarraannyyaa  mmaassiihh  

tteerrddeennggaarr  jjeellaass  

1144..  BBaauu  bbeerreemm  tteerrcciiuumm  ddaarrii  mmuulluutt  ssuubbjjeekk  kkeettiikkaa  bbeerrbbiiccaarraa,,  yyaanngg  jjuuggaa  

bbeerrccaammppuurr  ddeennggaann  bbaauu  mmeennyyaann  yyaanngg  mmeennyyeennggaatt  

1155..  SSeetteellaahh  aaccaarraa  sseelleessaaii  ssaayyaa  bbeerrppaammiittaann,,  ddiissaammppiinngg  ssuubbjjeekk  jjuuggaa  aaddaa  

uunnddaannggaann  uunnttuukk  mmeenngghhaaddiirrii  aaccaarraa  llaaiinn  



556600  
  

  

PPEENNGGAAMMAATTAANN  GGEESSTTUURR  WW  1133  

  

NNaammaa  IInnffoorrmmaann  ::  RR..  GG  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::  LLaakkii--LLaakkii  

PPeekkeerrjjaaaann  //  SSttaattuuss  ::  TTookkoohh  aaddaatt  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  JJuummaatt,,  1188  NNoovveemmbbeerr  22001111  

WWaakkttuu  ::  2200..  1188  WWIITTAA  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  RRuummaahh  SSuubbjjeekk,,  KKaarraannggssaallaahh  

  
  

HHaassiill  PPeennggaammaattaann::  

11..  SSuubbjjeekk  mmeemmppeerrssiillaakkaann  ssaayyaa  dduudduukk  ddii  bbeerruuggaaqq  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii  ddeeppaann  

rruummaahh  ssuubbjjeekk  

22..  SSuubbjjeekk  mmeenngggguunnaakkaann  ssaarruunngg  ddaann  kkaaooss  lleennggaann  ppaannjjaanngg  bbeerrwwaarrnnaa  ccookkllaatt    

33..  SSuubbjjeekk  mmeennggaammbbiill  ppoossiissii  dduudduukk  bbeerrssiillaa  sseeppeerrttii  bbiiaassaa  mmeenngghhaaddaapp  sseellaattaann  

44..  TTaannggaann  sseebbeellaahh  kkiirrii  ddiilleettaakkkkaann  ddii  aattaass  ppaahhaa  kkiirrii  

55..  TTaannggaann  kkiirrii  kkaaddaanngg--kkaaddaanngg  jjuuggaa  ddiilleettaakkkkaann  ddii  aattaass  lluuttuutt  

66..  TTaannggaann  kkaannaann  ssuubbjjeekk  bbiiaassaannyyaa  aakkttiiff  kkeettiikkaa  ssuubbjjeekk  bbeerrbbiiccaarraa,,  ttaappii  tteerrkkaaddaanngg  

ssuubbjjeekk  jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  kkeedduuaa  ttaannggaannnnyyaa  

77..  SSuuaarraa  ssuubbjjeekk  ccuukkuupp  llaannttaanngg  ddeennggaann  iinnttoonnaassii  ssuuaarraa  yyaanngg  kkeerraass  

88..  TTeerrkkaaddaanngg  ssuubbjjeekk  mmeemmbbeerrii  tteekkaannaann--tteekkaannaann  tteerrtteennttuu  ddaann  mmeemmbbeerrii  jjeeddaa  

kkeettiikkaa  bbeerrbbiiccaarraa  

99..  UUnnttuukk  ppeerrttaannyyaaaann--ppeerrttaannyyaaaann  tteerrtteennttuu  ssuubbjjeekk  mmeerreessppoonn  ssaammbbiill  tteerrttaawwaa  ddaann  

eennggggaann  mmeennjjaawwaabb  

1100..  PPaannddaannggaann  ssuubbjjeekk  lluurruuss  kkee  ddeeppaann,,  kkee  aarraahh  ssaayyaa  yyaanngg  dduudduukk  bbeerrssiillaa  

mmeenngghhaaddaapp  uuttaarraa  

1111..  DDii  sseellaa--sseellaa  ppeemmbbiiccaarraaaann  ssuubbjjeekk  mmeenngghhiissaapp  rrookkookknnyyaa  

 



556611  
  

  
  
  

LLaammppiirraann  1144  
  

PPeeddoommaann  OObbsseerrvvaassii    
ddaann  WWaawwaannccaarraa  

  



  
  

556622  
  

PPEEDDOOMMAANN  OOBBSSEERRVVAASSII  

  

TTeemmppaatt    ::  

OObbjjeekk  PPeennggaammaattaann  ::  

TTeekknniikk  PPeennccaattaattaann  ::  Immediate Recording 

  

NNoo..  HHaarrii  ddaann  
TTaannggggaall  

AAkkttoorr  //  
PPeellaakkuu  

IItteemm  PPeennggaammaattaann  HHaassiill  PPeennggaammaattaann  SSeettttiinngg  //  
rruuaanngg  

IInntteerrpprreettaassii  
//  KKooddiinngg  

11..  

22..  

33..  

  

44..  

    GGaammbbaarraann  ssuubbjjeekk  

AAkkttiivviittaass  SSuubbjjeekk  

KKeetteerrlliibbaattaann  ddaallaamm  SSoossiiaall--

KKeemmaassyyaarraakkaattaann  

HHuubbuunnggaann  ddeennggaann  mmaassyyaarraakkaatt  

WWeettuu  TTeelluu  ddaann  WWaakkttuu  LLiimmaa  

      

  



  
  

556633  
  

PPEEDDOOMMAANN  PPEENNGGAAMMAATTAANN  MMEETTAAPPHHOORR  

  

TTeemmppaatt    ::  

OObbjjeekk  PPeennggaammaattaann  ::  

TTeekknniikk  PPeennccaattaattaann  ::  Immediate Recording 

 

NNoo..  MMeettaapphhoorr  MMaakknnaa  IInntteerrpprreettaassii  

11..  

22..  

33..  

55..  

66..  

MMaassjjiidd  BBaayyaann  BBeelleeqq  
  
PPaakkssii  BBaayyaann  
  
MMaakkaamm  LLeelluuhhuurr  
  
LLoonnttaarr  
  
MMeettaapphhoorr  LLaaiinnnnyyaa  
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PPEEDDOOMMAANN  WWAAWWAANNCCAARRAA    

  

IIDDEENNTTIITTAASS  IINNFFOORRMMAANN  

11..  NNaammaa    ::  

22..  JJeenniiss  KKeellaammiinn    ::  

33..  UUmmuurr    ::  

44..  PPeekkeerrjjaaaann    ::  

55..  SSttaattuuss    ::  

66..  AAllaammaatt    ::  

HHaarrii  ddaann  TTaannggggaall  ::  
WWaawwaannccaarraa  
  

TTeemmppaatt  WWaawwaannccaarraa  ::  

  

  
  

  

NNoo..  IItteemm  PPeerrttaannyyaaaann  PPeennggaammaattaann  
GGeessttuurr  

IInntteerrpprreettaassii  
//  KKooddiinngg  

RRiiwwaayyaatt  HHiidduupp  ((BBiiooggrraappiiss))  
11..  
  

22..  
  

33..  
  

44..  
  

55..  
  

66..  
  

77..  
  

88..  

BBiissaakkaahh  AAnnddaa  mmeenncceerriittaakkaann  jjeennjjaanngg  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  
AAnnddaa  tteemmppuuhh??  
SSeejjaakk  kkaappaann  AAnnddaa  mmeennyyaaddaarrii  sseebbaaggaaii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  
TTeelluu??  
AAppaakkaahh  sseebbaaggaaii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  mmeerruuppaakkaann  
kkeeppuuttuussaann  AAnnddaa  sseeccaarraa  pprriibbaaddii??  
BBaaggaaiimmaannaa  ddeennggaann  oorraanngg  ttuuaa  AAnnddaa,,  aappaakkaahh  bbeelliiaauu  jjuuggaa  
ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu??  
BBaaggaaiimmaannaa  AAnnddaa  ddiibbeerrii  kkeeppeerrccaayyaaaann  sseebbaaggaaii  ppeemmuukkaa  
aaddaatt  WWeettuu  TTeelluu??  
KKaappaann  tteeppaattnnyyaa  AAnnddaa  mmeennggeettaahhuuii  kkeeggiiaattaann  ddaakkwwaahh  
yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  sseellaammaa  iinnii??  
HHaall  aappaakkaahh  yyaanngg  mmeennddoorroonngg  AAnnddaa  uunnttuukk  tteettaapp  mmeennjjaaddii  
ppeennggiikkuutt  WWeettuu  TTeelluu??  
BBaaggaaiimmaannaa  sseekkaarraanngg  AAnnddaa  mmeennyyiikkaappii  kkeeggiiaattaann  ddaakkwwaahh  
tteerrsseebbuutt??  

    

PPeemmaakknnaaaann  tteerrhhaaddaapp  WWeettuu  TTeelluu  
11..  
22..  
33..  
  

44..  
  

55..  
  

66..  
  
77..  
  

88..  

AAppaa  aarrttii  ddaarrii  iissttiillaahh  WWeettuu  TTeelluu  bbaaggii  AAnnddaa??  
BBaaggaaiimmaannaa  mmeennuurruutt  AAnnddaa  aajjaarraann  WWeettuu  TTeelluu  iittuu??  
AAppaakkaahh  aajjaarraann  WWeettuu  TTeelluu  sseennddiirrii  sseessuuaaii  ddeennggaann  
ppaannddaannggaann  hhiidduupp  AAnnddaa  sseeccaarraa  pprriibbaaddii??  
BBaaggaaiimmaannaa  mmeennjjaaddii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  mmeemmiilliikkii  aarrttii  
bbaaggii  AAnnddaa??  
AAppaakkaahh  AAnnddaa  mmeerraassaa  sseebbaaggaaii  bbaaggiiaann  ddaarrii  WWeettuu  TTeelluu  
sseeccaarraa  mmeennyyeelluurruuhh??  
AAppaakkaahh  AAnnddaa  mmeerraassaa  mmeennjjaaddii  bbaaggiiaann  ddaarrii  mmaassyyaarraakkaatt  
SSaassaakk  sseeccaarraa  uummuumm??  
SSeeccaarraa  uummuumm  bbaaggaaiimmaannaakkaahh  sseehhaarruussnnyyaa  ppeennggaannuutt  WWeettuu  
TTeelluu  bbeerrpprriillaakkuu  ddaallaamm  hhiidduupp  sseehhaarrii--hhaarriinnyyaa??  
SSeebbaaggaaii  ppeemmuukkaa  aaddaatt,,  bbaaggaaiimmaannaa  kkeeyyaakkiinnaann  AAnnddaa  
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99..  

  

tteerrhhaaddaapp  WWeettuu  TTeelluu  mmeennjjaaddii  ttoollookk  uukkuurr  ppeerriillaakkuu  AAnnddaa??  
BBaaggaaiimmaannaa  mmeennuurruutt  AAnnddaa  ppeemmaahhaammaann  mmaassyyaarraakkaatt  
SSaassaakk  sseeccaarraa  uummuumm  tteerrhhaaddaapp  iissttiillaahh  WWeettuu  TTeelluu??  
HHaall  yyaanngg  mmeemmbbeeddaakkaann  WWeettuu  TTeelluu  ddeennggaann  WWaakkttuu  LLiimmaa  

11..  
  
22..  
  
33..  
  
44..    
55..  

MMeennuurruutt  AAnnddaa,,  sseebbeennaarrnnyyaa  ddii  mmaannaa  lleettaakk  ppeerrbbeeddaaaann  
WWeettuu  TTeelluu  ddeennggaann  yyaanngg  llaaiinnnnyyaa??  
SSeeccaarraa  kkhhuussuuss,,  aappaa  yyaanngg  mmeemmbbeeddaakkaann  WWeettuu  TTeelluu  
ddeennggaann  WWaakkttuu  LLiimmaa??  
MMeennuurruutt  AAnnddaa  sseennddiirrii,,  aappaakkaahh  WWeettuu  TTeelluu  ddaann  WWaakkttuu  
LLiimmaa  iittuu  bbeerrbbeeddaa??  
BBaaggaaiimmaannaa  AAnnddaa  mmeennyyiikkaappii  ppeerrbbeeddaaaann  tteerrsseebbuutt??  
SSeeccaarraa  ssppeessiiffiikk,,  ddiimmaannaakkaahh  lleettaakk  ppeemmbbeeddaa  ppeerraayyaaaann  //  
rriittuuaall--rriittuuaall  kkeeaaggaammaaaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  WWeettuu  TTeelluu  
ddeennggaann  ppeerraayyaaaann//rriittuuaall  IIssllaamm  sseeccaarraa  uummuumm??  

    

EEvvaalluuaassii  tteerrhhaaddaapp  kkeeppeerrccaayyaaaann  WWeettuu  TTeelluu  
11..  
  
  

22..  
  

33..  
  

44..  
55..  
  

66..  
  

77..  
  

88..  
  

AAppaakkaahh  mmeennuurruutt  AAnnddaa  WWeettuu  TTeelluu  sseekkaarraanngg  mmeennggaallaammii  
ppeerruubbaahhaann,,  tteerruuttaammaa  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  kkeeggiiaattaann  ddaakkwwaahh  
yyaanngg  ddiillaakkuukkaann??  
AAppaakkaahh  mmeennuurruutt  AAnnddaa  WWeettuu  TTeelluu  yyaanngg  sseekkaarraanngg  ssaammaa  
ddeennggaann  WWeettuu  TTeelluu  dduulluu??  
AAppaakkaahh  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  sseeccaarraa  uummuumm  mmeerraassaa  bbeebbaass  
mmeellaakkuukkaann  rriittuuaall  kkeeaaggaammaaaann  yyaanngg  ddiiyyaakkiinniinnyyaa??  
BBaaggaaiimmaannaa  ddeennggaann  AAnnddaa,,  sseebbaaggaaii  ppeemmuukkaa  aaddaatt,,  aappaakkaahh  
AAnnddaa  mmeerraassaa  bbeebbaass  mmeellaakkssaannaakkaann  rriittuuaall--rriittuuaall  yyaanngg  
AAnnddaa  yyaakkiinnii??  
MMeennuurruutt  AAnnddaa  hhaall  bbaaiikk  aappaakkaahh  yyaanngg  tteerrkkaanndduunngg  ddaallaamm  
WWeettuu  TTeelluu??  
HHaall  ppoossiittiiff  aappaakkaahh  yyaanngg  AAnnddaa  rraassaakkaann  ddaarrii  ‘‘mmeennjjaaddii  
ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu’’??  
HHaall  nneeggaattiiff  aappaakkaahh  yyaanngg  AAnnddaa  rraassaakkaann  ddaarrii  ‘‘mmeennjjaaddii  
ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu’’??    
MMeennuurruutt  ppaannddaannggaann  AAnnddaa,,  aaddaakkaahh  hhaall  nneeggaattiiff  yyaanngg  
tteerrkkaanndduunngg  ddaallaamm  WWeettuu  TTeelluu??  

    

IInntteerraakkssii  ssoossiiaall,,  bbaaiikk  sseessaammaa  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  mmaauuppuunn  WWaakkttuu  LLiimmaa  
11..  
  

22..  
  

33..  
  

44..  
  

55..  
  

66..  
  

77..  
  
  
  

BBaaggaaiimmaannaa  ppeenneerriimmaaaann  mmaassyyaarraakkaatt  sseeccaarraa  uummuumm  ((IIssllaamm  
mmaayyoorriittaass))  tteerrhhaaddaapp  AAnnddaa  sseebbaaggaaii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu??  
BBaaggaaiimmaannaa  hhuubbuunnggaann  AAnnddaa  ddeennggaann  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  
bbuukkaann  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu??  
MMeennuurruutt  AAnnddaa,,  bbaaggaaiimmaannaa  ppeerrllaakkuuaann  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  
bbuukkaann  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  tteerrhhaaddaapp  AAnnddaa  sseeccaarraa  
pprriibbaaddii??  
MMeennuurruutt  AAnnddaa  bbaaggaaiimmaannaa  mmaassyyaarraakkaatt  sseessaammaa  ppeennggaannuutt  
WWeettuu  TTeelluu  mmeemmppeerrllaakkuukkaann  aannddaa??  
AAppaa  yyaanngg  AAnnddaa  ppiikkiirrkkaann  mmeennggeennaaii  ppeerrllaakkuuaann  oorraanngg  
tteerrhhaaddaapp  AAnnddaa,,  bbaaiikk  ddaarrii  sseessaammaa  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  
mmaauuppuunn  yyaanngg  bbuukkaann  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu??      
AAppaakkaahh  mmeennjjaaddii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  mmeennjjaaddii  
ppeenngghhaallaanngg  bbaaggii  AAnnddaa  uunnttuukk  mmeemmbbaanngguunn  iinntteerraakkssii  
ddeennggaann  oorraanngg  llaaiinn  yyaanngg  bbuukkaann  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu??  
BBaaggaaiimmaannaa  mmeennuurruutt  AAnnddaa  sseeccaarraa  pprriibbaaddii,,  aappaakkaahh  
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88..  
  

99..  
  

1100..  
  

1111..  

ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  llaaiinnnnyyaa  mmeennggaallaammii  hhaammbbaattaann  uunnttuukk  
mmeemmbbaanngguunn  rreellaassii  aattaauu  bbeerriinntteerraakkssii  ddeennggaann  oorraanngg  llaaiinn  
yyaanngg  bbuukkaann  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu??  
BBaaggaaiimmaannaa  ppeennddaappaatt  AAnnddaa  mmeennggeennaaii,,  bbiissaa  ddiikkaattaakkaann,,  
ppeerrppiinnddaahhaann  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  mmeennjjaaddii  WWaakkttuu  LLiimmaa..  
BBaaggaaiimmaannaa  hhuubbuunnggaann  AAnnddaa  ddeennggaann  mmeerreekkaa  yyaanngg  ssuuddaahh  
mmeennjjaaddii  ppeennggiikkuutt  WWaakkttuu  LLiimmaa??    
BBaaggaaiimmaannaa  mmeennuurruutt  AAnnddaa  ppeerrllaakkuuaann  ppeemmeerriinnttaahh,,  
mmuunnggkkiinn  tteerrmmaassuukk  kkeebbiijjaakkaann,,  sseellaammaa  iinnii  tteerrhhaaddaapp  AAnnddaa  
ddaann  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  sseeccaarraa  uummuumm??    
MMeennuurruutt  AAnnddaa,,  aaddaakkaahh  ppeerrllaakkuuaann  ppeemmeerriinnttaahh,,  sseeppeerrttii  
kkeebbiijjaakkaann--kkeebbiijjaakkaann  tteerrsseebbuutt,,  yyaanngg  mmeerruuggiikkaann  ppaarraa  
ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  sseeccaarraa  uummuumm??  
SSttrraatteeggii  uunnttuukk  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  iiddeennttiittaass  ssoossiiaall  WWeettuu  TTeelluu  

11..  
  
22..  
  
33..  
  
44..  

AAppaakkaahh  mmeennuurruutt  AAnnddaa  WWeettuu  TTeelluu  hhaarruuss  ddiippeerrttaahhaannkkaann  
kkeebbeerraaddaaaannnnyyaa??    
SSeeccaarraa  ssppeessiiffiikk,,  mmeennuurruutt  AAnnddaa  aappaa  yyaanngg  mmeennyyeebbaabbkkaann  
WWeettuu  TTeelluu  hhaarruuss  ddiippeelliihhaarraa  kkeebbeerraaddaaaannnnyyaa??  
MMeennuurruutt  AAnnddaa,,  sseeccaarraa  pprriibbaaddii,,  bbaaggaaiimmaannaakkaahh  
ssttrraatteeggii//ccaarraa  uunnttuukk  mmeemmppeerrttaahhaannkkaann  kkeebbeerraaddaaaann  WWeettuu  
TTeelluu??  
BBaaggaaiimmaannaakkaahh  uussaahhaa  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu  uunnttuukk  
mmeewwuujjuuddkkaann  ssttrraatteeggii  tteerrsseebbuutt??  

    

  

  
  

PPEEDDOOMMAANN  WWAAWWAANNCCAARRAA    
UUNNTTUUKK  MMEENNGGGGAALLII  MMAAKKNNAA  MMEETTAAFFOORR    

  

NNoo..  IItteemm  PPeerrttaannyyaaaann  IInntteerrpprreettaassii  
11..  
22..  

AAppaakkaahh  mmaakknnaa  mmaassjjiidd  BBaayyaann  BBeelleeqq  bbaaggii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu??  
MMeennggaappaa  mmaassjjiidd  tteerrsseebbuutt  tteettaapp  ddiippeerrttaahhaannkkaann  bbeennttuukk  ((kkoonnssttrruukkssii))  
bbaanngguunnaannnnyyaa??  

  

33..  
44..  

AAppaakkaahh  mmaakknnaa  PPaakkssii  BBaayyaann  bbaaggii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu??  
BBaaggaaiimmaannaakkaahh  cceerrmmiinnaann  nniillaaii--nniillaaii  PPaakkssii  BBaayyaann  tteerrsseebbuutt  bbaaggii  ppeennggaannuutt  
WWeettuu  TTeelluu  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  sseehhaarrii--sseehhaaii??  

  

55..  BBaaggaaiimmaannaakkaahh  mmaakkaamm  lleelluuhhuurr  mmeemmbbeerrii  aarrttii  bbaaggii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu??      
66..  AAppaa  mmaakknnaa  ppaakkaaiiaann  aaddaatt  bbaaggii  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ppeemmuukkaa  aaddaatt  WWeettuu  TTeelluu??    
77..  
88..  
99..  

AAppaa  mmaakknnaa  lloonnttaarr  bbaaggii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu??  
AAppaa  iissii  yyaanngg  tteerrmmuuaatt  ddaarrii  lloonnttaarr  tteerrsseebbuutt??  
AAppaakkaahh  lloonnttaarr  tteerrsseebbuutt  mmeennjjaaddii  ssuummeebbrr  aaccuuaann  ddaallaamm  bbeerrpprriillaakkuu  ddaann  
mmeellaakkssaannaakkaann  rriittuuaall--rriittuuaall  bbaaggii  ppeennggaannuutt  WWeettuu  TTeelluu??  

  

  



556677  
  

  
  
  

LLaammppiirraann  1155  
  

SSuurraatt  IIzziinn  PPeenneelliittiiaann  
  



  



  



  



  


	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN KEASLIAN PENELITIAN
	HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
	HALAMAN PENGESAHAN
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	PRAKATA
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	ABSTRACT
	BAB I PENDAHULUAN
	A.  Latar Belakang Masalah
	B.  Fokus Penelitian
	C.  Tujuan Penelitian
	D.  Manfaat Penelitian
	E.  Keasli an Penelitian

	BAB II LANDASAN TEORI
	A.  Identitas Sosial
	1.  Pengerti an Identitas Sosial
	2.  Elemen Pembentuk Identitas Sosial
	3.  Dinamika Identitas: Individu dan Kolektif
	4.  Strategi Mencapai Identitas Sosial Positif
	5.  Identitas Sosial dan Relasi Antarkelompok

	B.  Interaksi onis Simbolik dan Identitas Sosial
	C.  Pertanyaan Penelitian

	BAB III METODE PENELITIAN
	A.  Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian
	B.  Subjek Penelitian
	C.  Teknik Pengumpulan Data
Moleong  (2010)  menyatakan  bahwa  teknik  pe
	D.  Metode Analisis Data
	E.  Keabsahan Data Penelitian

	BAB IV 
PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN
	A.  Orientasi Kancah dan Persiapan Penel itian
	1.  Orientasi Kancah Penelitian
	2.  Persiapan Penelitian

	B.  Laporan Pelaksanaan penelitian
	C.  HASIL PENELITIAN
	1.  Informan 1
	a.  Biografi: Bertemu Subjek M.S
	b.  Menjadi Penganut Wetu Telu
	c.  Identifikasi Diri dan Model Interaksi Sosial
	d.  Refl eksi Sistem Ti ga Unsur
	e.  “Wetu Telu itu Ya Adat Bukan Agama”

	2.  Informan 2
	a.  Bi ografi: Mengenal Subjek R.G
	b.  Menjadi Penganut Wetu Telu
	c.  Interaksi dan Identifikasi yang Menjadi Keharusan
	d.  Memaknai Wetu Telu
	e.  Makna di balik Makna Wetu Telu: sebuah Konsep


	D. PEMBAHASAN
	1.  Konstruksi Identitas Sosial Tokoh Adat Wetu Telu 
	a.  Konstruksi Identi tas M.S
	b.  Konstruksi Identi tas R.G
	c.  Analisis Konstruksi Identitas Tokoh Adat Wetu Telu

	2.  Ekspresi Identitas Sosi al  Tokoh Adat Wetu Telu
	a.  Unsur-unsur Simbolik Identitas Sosial 
	b.  Wetu Telu:  Komunitas yang Unik

	3.  Strategi Tokoh Adat Wetu Telu Mempertahankan Identitas Sosial Positif
	a.  Representasi Semesta Simbolik Wetu Telu 
	b.  Reinterpretasi Makna Wetu Telu: Langkah Eksi stensial
	c.  Adat sebagai Citra Positif identitas Sosial
	d.  Upaya Eksternal Mempertahankan I dentitas

	4.  Dinamika Psikologi Identias Sosial Tokoh Adat Wetu Telu 
	a.  Minoritas Wetu Tel u
	b.  Multipel I dentitas Sosial
	c.  Optimalisasi Keunikan
	d.  Favoritisme Kelompok
	e.  Strategi Perubahan Sosial melalui Kreativitas



	BAB  V
KESIMPULAN DAN SARAN
	A.  Kesimpul an
	B.  Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	Lampiran
	Lampiran 1
	Lampiran 2
	Lampiran 3
	Lampiran 4
	Lampiran 5
	Lampiran 6
	Lampiran 7
	Lampiran 8
	Lampiran 9
	Lampiran 10
	Lampiran 11
	Lampiran 12
	Lampiran 13
	Lampiran 14
	Lampiran 15




