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RRIINNGGKKAASSAANN  EEKKSSEEKKUUTTIIFF  

  

DDaallaamm  rraannggkkaa  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkiinneerrjjaa  SSaattuuaann  KKeerrjjaa  PPeerraannggkkaatt  DDaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  

SSeemmaarraanngg  TTaahhuunn  22001133  aaggaarr  kkee  ddeeppaann  ddaappaatt  mmeellaakkssaannaakkaann  ddaann  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkiinneerrjjaa    ddeennggaann  

lleebbiihh  pprroodduukkttiiff,,  eeffeekkttiiff,,  eeffiissiieenn  ddaann  pprrooffeessiioonnaall  ddeennggaann  mmeennggeeddeeppaannkkaann    pprriinnssiipp  ttrraannssppaarraannssii  

ddaann  aakkuunnttaabbeell  kkiinneerrjjaa  mmaakkaa  ppeellaappoorraann  iinnii  ddiihhaarraappkkaann  mmaammppuu  mmeennjjaaddii  ccaappaaiiaann  kkiinneerrjjaa    ddaallaamm  

rraannggkkaa  mmeewwuujjuuddkkaann  vviissii  ppeemmbbaanngguunnaann  JJaannggkkaa  MMeenneennggaahh  KKaabbuuppaatteenn  SSeemmaarraanngg  ttaahhuunn  22001133  

yyaanngg  mmeennggaaccuu  ppaaddaa  ppeennccaappaaiiaann  ttaarrggeett,,  ddeennggaann  ppeellaakkssaannaaaann  mmiissii  ppeemmbbaanngguunnaann  yyaanngg  

ddiiiimmpplleemmeennttaassiikkaann  mmeennjjaaddii  ttuujjuuaann    ddaann  ssaassaarraann  ssttrraatteeggiiss  ddaaeerraahh  ttaahhuunn  22001133..  

BBeerriikkuutt  iinnii  mmeerruuppaakkaann  rriinncciiaann  ccaappaaiiaann  kkiinneerrjjaa  ssaassaarraann  ssttrraatteeggiiss  ddaaeerraahh  KKaabbuuppaatteenn  

SSeemmaarraanngg  TTaahhuunn  22001133    sseessuuaaii  ddeennggaann  mmiissii  ddaann  ttuujjuuaann  ppeemmbbaanngguunnaann  ::  

MMIISSII  11  

MMeenniinnggkkaattkkaann  kkuuaalliittaass  SSDDMM  yyaanngg  bbeerriimmaann  ddaann  bbeerrttaaqqwwaa  kkeeppaaddaa  ttuuhhaann  YYMMEE,,  

bbeerrbbuuddaayyaa  sseerrttaa  mmeenngguuaassaaii  iillmmuu  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  tteekknnoollooggii  

  

  TTuujjuuaann  11    MMeenniinnggkkaattnnyyaa  DDeerraajjaatt  KKeesseehhaattaann  MMaassyyaarraakkaatt  

  

NNOO  SSAASSAARRAANN  DDAAEERRAAHH  
CCAAPPAAIIAANN  

KKIINNEERRJJAA  

KKAATTEEGGOORRII  

11  TTeerrppeennuuhhiinnyyaa  jjaammiinnaann  kkeesseehhaattaann  bbaaggii  mmaassyyaarraakkaatt  

mmiisskkiinn  

114422,,5588  SSaannggaatt  BBaaiikk  

22  MMeenniinnggkkaattnnyyaa  aakksseess  kkeesseehhaattaann  mmaassyyaarraakkaatt  tteerrhhaaddaapp  

ppeellaayyaannaann  kkeesseehhaattaann  yyaanngg  bbeerrkkuuaalliittaass    

110000  BBaaiikk  

33  TTeerrwwuujjuuddnnyyaa  ppoollaa  hhiidduupp  bbeerrssiihh  ddaann  sseehhaatt  ppaaddaa  

mmaassyyaarraakkaatt  

111133,,5544  SSaannggaatt  BBaaiikk  

44  MMeenniinnggkkaattnnyyaa  ssaanniittaassii  lliinnggkkuunnggaann  ddaann  tteerrppeennuuhhiinnyyaa  

kkeebbuuttuuhhaann  aaiirr  bbeerrssiihh  

110000  BBaaiikk  

55  TTeerrppeennuuhhiinnyyaa  kkeebbuuttuuhhaann  ggiizzii  iibbuu  hhaammiill  ddaann  

mmeennyyuussuuii,,aannaakk  bbaalliittaa  sseerrttaa  aannaakk  sseekkoollaahh  ddaassaarr  

110000  BBaaiikk  

66  TTeerrwwuujjuuddnnyyaa  nnoorrmmaa  kkeelluuaarrggaa  kkeecciill  yyaanngg  bbeerrkkuuaalliittaass  

ddaann  sseejjaahhtteerraa  

8899,,55  BBaaiikk  

77  TTeerrwwuujjuuddnnyyaa  ssaarraannaa  pprraassaarraannaa  kkeesseehhaattaann  ddiiwwiillaayyaahh  

sseellaattaann  

00  --  
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  TTuujjuuaann  22    MMeewwuujjuuddkkaann  mmaassyyaarraakkaatt  cceerrddaass,,  kkrreeaattiiff,,  bbeerrbbuuddaayyaa,,  

bbeerrkkaarraakktteerr  ddaann  mmeenngguuaassaaii  iillmmuu  ppeennggeettaahhuuaann  tteekknnoollooggii  ddaann  

kkeettaaqqwwaaaann  

  

NNOO  SSAASSAARRAANN  DDAAEERRAAHH  
CCAAPPAAIIAANN  

KKIINNEERRJJAA  

KKAATTEEGGOORRII  

11  MMeenniinnggkkaattnnyyaa  aakksseess  ppeellaayyaannaann  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  

bbeerrkkuuaalliittaass  ddaann  bbeerrddaayyaassaaiinngg  ppaaddaa  sseemmuuaa  jjeennjjaanngg  

ppeennddiiddiikkaann  

110099,,22  SSaannggaatt  BBaaiikk  

22  MMeenniinnggkkaattnnyyaa  jjuummllaahh  ddaann  kkuuaalliittaass  ppeennddiiddiikkaann  bbaaiikk  

ffoorrmmaall  mmaauuppuunn  nnoonn  ffoorrmmaall  

9988,,55  BBaaiikk  

33  TTeerrsseeddiiaannnnyyaa  tteennaaggaa  ppeennddiiddiikkaann  ddaann  tteennaaggaa  

kkeeppeennddiiddiiddkkaann  yyaanngg  mmeemmeennuuhhii  kkoommppeetteennssii  yyaanngg  

mmeemmiilliikkii  iinntteelllleennggeennccee  qquuoottiieenntt  ((ddaayyaa  

ttaannggkkaapp)),,eemmoottiioonnaall  qquuoottiieenntt  ((kkeecceerrddaassaann  eemmoossiioonnaall)),,  

ssppiirriittuuaall  qquuoottiieenntt  ((kkeecceerrddaassaann  ssppiirriittuuaall))  

7722,,5599  CCuukkuupp  

44  TTeerrsseeddiiaannyyaa  sseekkoollaahh  sseekkoollaahh  kkeejjuurruuaann  yyaanngg  ssiinneerrggii  

ddeennggaann  kkeebbuuttuuhhaann  dduunniiaa  uussaahhaa  ddaann  dduunniiaa  iinndduussttrrii  

110000  BBaaiikk  

55  TTeerrsseeddiiaannnnyyaa  tteennaaggaa  kkeerrjjaa  tteerraammppiill  ddaann  bbeerrkkuuaalliittaass  

sseessuuaaii  kkeebbuuttuuhhaann  sseerrttaa  mmeemmiilliikkii  ddaayyaa  ssaaiinngg  

110000  BBaaiikk  

66  TTuummbbuuhhnnyyaa  ssiikkaapp  ddaann  ppeerriillaakkuu  kkeewwiirraauussaahhaaaann  

mmaassyyaarraakkaatt  sseehhiinnggggaa  mmaammppuu  mmeenncciippttaakkaann  llaappaannggaann  

kkeerrjjaa  

8822  BBaaiikk  

77  TTeerrwwuujjuuddnnyyaa  ssiinneerrggiittaass  aannttaarraa  ppeemmeerriinnttaahh,,  lleemmbbaaggaa  

ssoocciiaall  kkeemmaassyyaarraakkaattaann  ddaann  kkeeaaggaammaaaann  ddaallaamm  

ppeennddiiddiikkaann  bbuuddii  ppeekkeerrttii,,  bbuuddaayyaa  ddaann  aaggaammaa  

115555  SSaannggaatt  BBaaiikk  

  

MMIISSII  22  

MMeennggeemmbbaannggkkaann  pprroodduukk  uunngggguullaann  bbeerrbbaassiiss  ppootteennssii  llookkaall  ((IINNTTAANNPPAARRII))  yyaanngg  

ssiinneerrggii  ddaann  bbeerrddaayyaa  ssaaiinngg  sseerrttaa  bbeerrwwaawwaassaann  lliinnggkkuunnggaann  uunnttuukk  mmeenncciippttaakkaann  

llaappaannggaann  kkeerrjjaa  ddaann  ppeenniinnggkkaattaann  ppeennddaappaattaann  

  

  TTuujjuuaann  33  MMeenniinnggkkaattnnyyaa  kkeeggiiaattaann  uussaahhaa  eekkoonnoommii  ddaaeerraahh  ddeennggaann  

mmeemmaannffaaaattkkaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  llooccaall  

  

NNOO  SSAASSAARRAANN  DDAAEERRAAHH  
CCAAPPAAIIAANN  

KKIINNEERRJJAA  

KKAATTEEGGOORRII  

11  TTeerrwwuujjuuddnnyyaa  sseennttrraa//kkllaasstteerr  uussaahhaa  sskkaallaa  UUMMKKMM  ddeennggaann  

pprroodduukk  kkhhaass  ddaaeerraahh  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  ddaayyaa  ssaaiinngg  

117733,,55  SSaannggaatt  BBaaiikk  

22  TTeerrwwuujjuuddnnyyaa  kkaawwaassaann  iinndduussttrrii  yyaanngg  mmeennyyeerraapp  tteennaaggaa  

kkeerrjjaa  llooccaall  

111199  SSaannggaatt  BBaaiikk  

33  MMeenniinnggkkaattnnyyaa  aakksseess  ppeettaannii  tteerrhhaaddaapp  ssaarraannaa  

pprroodduukkssii,,mmooddaall  ddaann  ppeemmaassaarraann  

    

44  TTeerrwwuujjuuddnnyyaa  ddiivveerrssiiffiikkaassii  uussaahhaa  ppeerrttaanniiaann  ,,  mmeennuujjuu  

aaggrroobbiissnniiss,,  aaggrrooiinndduussttrrii  ddaann  aaggrroo  wwiissaattaa  ddaallaamm  rraannggkkaa  

9944,,66  BBaaiikk  
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NNOO  SSAASSAARRAANN  DDAAEERRAAHH  
CCAAPPAAIIAANN  

KKIINNEERRJJAA  

KKAATTEEGGOORRII  

mmeenniinnggkkttkkaann  nniillaaii  ttaammbbaahh  pprroodduukk  ddaann  ddaayyaa  ttaarriikk  uussaahhaa  

sseeccttoorr  ppeerrttaanniiaann  

55  DDiitteerraappkkaannnnyyaa  tteekknnoollooggii  tteeppaatt  gguunnaa  bbeerrwwaawwaassaann  

lliinnggkkuunnggaann  ddaallaamm  rraannggkkaa  ppeennggeemmbbaannggaann  jjeenniissddaann  

kkuuaalliittaass  pprroodduukk  iinndduussttrryy  llooccaall  

110000  BBaaiikk  

66  BBeerrkkeemmbbaannggnnyyaa  iinndduussttrrii  ppaarriiwwiissaattaa    yyaanngg  bbeerrbbaassiiss  

mmaassyyaarraakkaatt  ddaann  bbuuddaayyaa  llooccaall  

9966  BBaaiikk  

77  TTuummbbuuhhkkeemmbbaannggnnyyaa  kkeelloommppookk  uussaahhaa  pprroodduukkttiiff  bbaaddaann  

uussaahhaa  mmiilliikk  ppeettaannii  ddaann  lleemmbbaaggaa  kkeeuuaannggaann  mmiikkrroo  aannttaarraa  

llaaiinn  mmeellaalluuii  kkeemmiittrraaaann  bbiissnniiss  ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann  

pprrooggrraamm  ttaanngggguunnggjjaawwaabb  ssoocciiaall  ppeerruussaahhaaaann  ((  ccoorrppoorraattee  

ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ))  

110000  SSaannggaatt  BBaaiikk  

  

MMIISSII  33    

MMeenncciippttaakkaann  ppeemmeerriinnttaahhaann  yyaanngg  kkaattaalliissttiikk  ddaann  ddiinnaammiiss  ddeennggaann  mmeennggeeddeeppaannkkaann  

pprriinnssiipp  ggoooodd  ggoovveerrnnaannccee  ddiidduukkuunngg  kkeelleemmbbaaggaaaann  yyaanngg  eeffeekkttiiff  ddaann  kkiinneerrjjaa  aappaarraattuurr  

yyaanngg  kkoommppeetteenn,,  sseerrttaa  ppeemmaannffaaaattaann  tteekknnoollooggii  iinnffoorrmmaassii 

  

  TTuujjuuaann  44    MMeewwuujjuuddkkaann  ppeellaakkssaannaaaann  ppeemmeerriinnttaahhaann,,  ppeellaayyaannaann  mmaassyyaarraakkaatt  

ddaann  ppeemmbbaanngguunnaann  yyaanngg  eeffeekkttiiff  eeffeessiieenn  ddaann  aakkuunnttaabbeell  

  

NNOO  SSAASSAARRAANN  DDAAEERRAAHH  
CCAAPPAAIIAANN  

KKIINNEERRJJAA  

KKAATTEEGGOORRII  

11  MMaannttaappnnyyaa  aaddmmiinnssiittrraassii  ppeemmeerriinnttaahhaann  ddaallaamm  

ppeenneerraappaann  iinnffoorrmmaassttiioonn  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  

((  IICCTT  ))  mmeellaalluuii  eelleeccttrroonniicc  ggoovveerrnnmmeenntt  ddaallaamm  rraannggkkaa  

ppeenniinnggkkaattaann  kkuuaalliittaass,,ppeemmeerraattaaaann  ppeellaayyaannaann  ppuubblliicc  ddaann  

ppeemmbbaanngguunnaann  ssyysstteemm  ddaattaa((ddaattaa  bbaassee))  

110000  BBaaiikk  

22  MMeenniinnggkkaattnnyyaa  ddiissiipplliinn,,kkoommppeetteennssii  ddaann  pprrooffeessiioonnaalliissmmee  

aappaarraattuurr  ppeemmeerriinnttaahh,,sseehhiinnggggaa  rreeddppoonnssiiff  tteerrhhaaddaapp  

ppeerruubbaahhaann  ppaarraaddiiggmmaa  ppeemmeerriinnttaahhaann  

7733,,33  CCuukkuupp  

33  MMeenniinnggkkaattaannyyaa  kkaappaassiittaass  kkeelleemmbbaaggaaaann  ddaann  

kkeettaattaallaakkssaannaaaann  ssaattuuaann  kkeerrjjaa  ppeerraannggkkaatt  ddaaeerraahh  

110000  BBaaiikk  

44  TTeerrcciippttaannyyaa  ttrraannssppaarraannssii  ddaallaamm  ppeellaakkssaannaaaann  

ppeemmbbaanngguunnaann  

111155,,33  SSaannggaatt  BBaaiikk  

55  MMeenniinnggkkaattnnyyaa  kkeemmaammppuuaann  mmaannaajjeemmeenn  ppeemmeerriinnttaahhaann  

ddaann  ppeemmbbaanngguunnaann  mmeellaalluuii  ppeerreennccaannaaaann  ddaann  

ppeennggaannggggaarraann  yyaanngg  rreessppoonnssiivvee  ggeennddeerr  ddaann  bbeerrbbaassiiss  

ddaattaa  ddaann  aarraahh  kkeebbiijjaakkaann  pprriioorriittaass  yyaanngg  ddiidduukkuunngg  

ppeennggeennddaalliiaann  ddaann  ppeennggaawwaassaann  sseeccaarraa  ooppttiimmaall  

9911,,66  BBaaiikk  

66  TTeerrwwuujjuuddnnyyaa  ttaattaa  kkeelloollaa  ppeemmeerriinnttaahhaann  yyaanngg  bbaaiikk  

mmeelliippuuttii  ssddmm  aappaarraattuurr,,ssyysstteemm  mmaannaajjeemmeenn  ddaann  

kkeelleemmbbaaggaaaann  

110000  BBaaiikk  
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NNOO  SSAASSAARRAANN  DDAAEERRAAHH  
CCAAPPAAIIAANN  

KKIINNEERRJJAA  

KKAATTEEGGOORRII  

77  TTeerrwwuujjuuddnnyyaa  ppeellaayyaannaann  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  bbeerrmmuuttuu  110000  BBaaiikk  

  

MMIISSII  44  

MMeennyyeeddiiaakkaann  iinnffrraassttrruukkttuurr  ddaaeerraahh  yyaanngg  mmeerraattaa  gguunnaa  mmeenndduukkuunngg  ppeenniinnggkkaattaann  

kkuuaalliittaass  ppeellaayyaannaann  ddaassaarr  ddaann  ppeerrcceeppaattaann  ppeemmbbaanngguunnaann  

  

  TTuujjuuaann  55  MMeenncciippttaakkaann  iikklliimm  yyaanngg  kkoonndduussiiff  bbaaggii  ppeellaakkssaannaaaann  

ppeemmbbaanngguunnaann  ddaann  iinnvveessttaassii  

  

NNOO  SSAASSAARRAANN  DDAAEERRAAHH  
CCAAPPAAIIAANN  

KKIINNEERRJJAA  

KKAATTEEGGOORRII  

11  TTeerrsseeddiiaannyyaa  DDookkuummeenn  TTaattaa  RRuuaannggaann  sseebbaaggaaii  AAccuuaann  

PPeemmaannffaaaattaann  RRuuaanngg  

6600  CCuukkuupp  

22  MMeenniinnggkkaattaannyyaa  ppeellaayyaannaann  ppeerriijjiinnaann  yyaanngg  tteerrttiibb,,tteeppaatt  

wwaakkttuu  ttrraannssppaarraann  ddaann  aakkuunnttaabbeell  

8844  BBaaiikk  

33  MMeenniinnggkkaattaannyyaa  kkeeaammaannaann  ddaann  bbuuddaayyaa  tteerrttiibb  

mmaassyyaarraakkaatt,,ppeenneeggaakkaann  kkeeaaddiillaann  sseerrttaa  ssuupprreemmaassii  

hhuukkuumm  

111188  SSaannggaatt  BBaaiikk  

44  TTeerrsseeddiiaannyyaa  rreegguullaassii  ddaann  pprroommoossii  yyaanngg  mmeenndduukkuunngg  

iinnvveessttaassii  

112200  SSaannggaatt  BBaaiikk  

  

  TTuujjuuaann  66  MMeewwuujjuuddkkaann  iinnffrraassttrruukkttuurr  ppeemmbbaanngguunnaann  yyaanngg  bbeerrkkuuaalliittaass  ddaann  

mmeerraattaa  ddiisseelluurruuhh  wwiillaayyaahh  

  

NNOO  SSAASSAARRAANN  DDAAEERRAAHH  
CCAAPPAAIIAANN  

KKIINNEERRJJAA  

KKAATTEEGGOORRII  

11  TTeerrsseeddiiaannyyaa  ssaarraannaa  pprraassaarraannaa  ttrraannssppoorrttaassii  yyaanngg  

bbeerrkkuuaalliittaass  ddaann  mmeerraattaa  

8822,,6622  BBaaiikk  

22  TTeerrsseeddiiaannyyaa  jjaarriinnggaann  iirriiggaassii  ddaann  ssuummbbeerr  ssuummbbeerr  aaiirr  

uunnttuukk  ppeerrttaanniiaann  

4477,,4466  KKuurraanngg  

33  TTeerrsseeddiiaannyyaa  pprraassaarraannaa  oollaahhrraaggaa,,rruuaanngg  ppuubblliicc  ddaann  

rruuaanngg  tteerrbbuukkaa  hhiijjaauu  ddiippeerrkkoottaaaann  

9977,,55  BBaaiikk  

44  TTeerrsseeddiiaannyyaa  ssaarraannaa  ddaann  pprraassaarraannaa  aaiirr  bbeerrssiihh  yyaanngg  

mmeemmaaddaaii  

9988,,5533  BBaaiikk  

55  TTeerrsseeddiiaannyyaa  rruummaahh  llaayyaakk  hhuunnii  ddaann  rruummaahh  bbeerrssaanniittaassii  113388,,1155  SSaannggaatt  BBaaiikk  

66  TTeerrsseeddiiaannyyaa  ssaarraannaa  ddaann  pprraassaarraannaa  ppeennggeelloollaaaann  

ssaammppaahh  

111155,,55  SSaannggaatt  BBaaiikk  

77  TTeerrppeennuuhhiinnyyaa  kkeebbuuttuuhhaann  eenneerrggii  lliissttrriikk  9955,,99  BBaaiikk  

88  TTeerrppeennuuhhiinnyyaa  ssaarraannaa  ddaann  pprraassaarraannaa  ppeerrddaaggaannggaann  110022  SSaannggaatt  BBaaiikk  
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MMIISSII  55  

MMeennddoorroonngg  tteerrcciippttaannyyaa  ppaarrttiissiippaassii  ddaann  kkeemmaannddiirriiaann  mmaassyyaarraakkaatt,,  kkeesseettaarraaaann  ddaann  

kkeeaaddiillaann  ggeennddeerr  sseerrttaa  ppeerrlliinndduunnggaann  aannaakk    

DI SEMUA BIDANG PEMBANGUNAN  

  TTuujjuuaann  77  MMeewwuujjuuddkkaann  PPeerraann  sseerrttaa  ddaann  kkeemmaannddiirriiaann  mmaassyyaarraakkaatt  ddaallaamm  

ppeemmbbaanngguunnaann  ttaannppaa  mmeemmbbeeddaakkaann  ggeennddeerr  ddeennggaann  

mmeemmppeerrhhaattiikkaann  hhaaKK  hhaakk  aannaakk  

  

NNOO  SSAASSAARRAANN  DDAAEERRAAHH  
CCAAPPAAIIAANN  

KKIINNEERRJJAA  

KKAATTEEGGOORRII  

11  MMeenniinnggkkaattnnyyaa  ppeerraann  sseerrttaa  ddaann  ppaarrttiissiippaassii  mmaassyyaarraakkaatt  

ddaallaamm  pprroosseess  ppeemmbbaanngguunnaann  ddaaeerraahh  

9999,,2255  BBaaiikk  

22  11..  MMeenniinnggkkaattnnyyaa  ppeemmbbeerrddaayyaaaann  ppeerreemmppuuaann  ddaann  

ppeennyyaannddaanngg  mmaassaallaahh  ssoocciiaall  ddaallaamm  pprroosseess  

ppeemmbbaanngguunnaann  ddiisseeggaallaa  bbiiddaanngg  gguunnaa  ppeenniinnggkkaattaann  

kkuuaalliittaass  hhiidduupp  

113300  SSaannggaatt  BBaaiikk  

33  11..  MMeenniinnggkkaattnnyyaa  ppeemmeennuuhhaann  kkeebbuuttuuhhaann  tteerrhhaaddaapp  hhaakk  hhaakk  

aannaakk  mmeellaalluuii  ssiinneerrggiittaass  ppeemmeerriinnttaahh  mmaassyyaarraakkaatt  ddaann  

sswwaassttaa  

6677  KKuurraanngg  

44  MMeenniinnggkkaattnnyyaa  ppeemmbbeerrddaayyaaaann  kkeelleemmbbaaggaaaann  ddeessaa  ddaann  

mmaassyyaarraakkaatt  

9999  BBaaiikk  

  

MMIISSII  66  

MMeennddoorroonngg  tteerrcciippttaannyyaa  ppeennggeelloollaaaann  ssuummbbeerrddaayyaa  aallaamm  ddaann  lliinnggkkuunnggaann  hhiidduupp  

ddeennggaann  tteettaapp  mmeennjjaaggaa  kkeelleessttaarriiaannnnyyaa  

  

  TTuujjuuaann  88  MMeemmaannffaaaattkkaann  ssuummbbeerrddaayyaa  aallaamm  sseeccaarraa  gglloobbaall  ddaann  bbeerrkkeellaannjjuuttaann  

  

NNOO  SSAASSAARRAANN  DDAAEERRAAHH  
CCAAPPAAIIAANN  

KKIINNEERRJJAA  

KKAATTEEGGOORRII  

11  DDiitteerraappkkaannnnyyaa  tteekknnoollooggii  tteeppaatt  gguunnaa  ddaallaamm  uuppaayyaa  

ppeelleessttaattiiaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  aallaamm  

110000  BBaaiikk  

22  TTeerrwwuujjuuddnnyyaa  jjeejjaarriinngg  kkeerrjjaassaammaa  ddaallaamm  ppeennggeelloollaaaann  

ssuummbbeerr  ddaayyaa  aallaamm  ddaann  lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  bbeerrkkeellaannjjuuttaann  

110000  BBaaiikk  

33  TTeerrkkeennddaalliinnyyaa  ppeennggeelloollaaaann  ssuummbbeerr  ddaayyaa  aallaamm  ddaann  

kkeerruussaakkaann  lliinnggkkuunnggaann  

112200,,33  SSaannggaatt  BBaaiikk  

44  TTeerrwwuujjuuddnnyyaa  kkoonnsseerrvvaassii  llaahhaann  mmeellaalluuii  ppeennggeemmbbaannggaann  

hhuuttaann  rraakkyyaatt  

8844,,99  BBaaiikk  

55  MMeenniinnggkkaattnnyyaa  ppeenngggguunnaaaann  ppuuppuukk  oorrggaanniicc  ddaallaamm  

ppeennggeemmbbaannggaann  uussaahhaa  ppeerrttaanniiaann  

9999,,11  BBaaiikk  

66  TTeerrkkeennddaalliinnyyaa  ppeemmaannffaaaattaann  llaahhaann  uunnttuukk  ppeemmbbaanngguunnaann  

eekkoonnoommii  ddaann  iinnvveessttaassii  ddaaeerraahh  yyaanngg  sseessuuaaii  ddeennggaann    

RReennccaannaa  TTaattaa  RRuuaanngg  WWiillaayyaahh  ddaann  RReennccaannaa  DDeessaaiinn  TTaattaa  

RRuuaanngg  

8855  BBaaiikk  
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