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BBAABB  II  

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

AA..  LLaattaarr  BBeellaakkaanngg  MMaassaallaahh  

  PPeennddiiddiikkaann  mmeerruuppaakkaann  kkeebbuuttuuhhaann  hhiidduupp  sseelluurruuhh  mmaannuussiiaa  tteerrmmaassuukk  

ppeennddiiddiikkaann  aannaakk..  PPeennddiiddiikkaann  bbaaggii  aannaakk  ddaappaatt  ddiippeerroolleehh  mmeellaalluuii  

ppeennddiiddiikkaann  kkeelluuaarrggaa,,  sseekkoollaahh,,  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt..  PPeennddiiddiikkaann  kkeelluuaarrggaa  

mmeerruuppaakkaann  lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  ppeerrttaammaa--ttaammaa  ddiikkeennaall  aannaakk  ppaaddaa  mmaassaa  pprraa--

sseekkoollaahh..  OOrraanngg  ttuuaa  jjuuggaa  yyaanngg  bbeerrttaanngggguunngg  jjaawwaabb  sseeppeennuuhhnnyyaa  tteerrhhaaddaapp  

ppeennddiiddiikkaann  aannaakk..  

  MMaassaa  ppeennddiiddiikkaann  sseekkoollaahh  sseellaaiinn  mmeennjjaaddii  ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  oorraanngg  ttuuaa  

jjuuggaa  mmeennjjaaddii  ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  gguurruu  ddii  sseekkoollaahh,,  mmaakkaa  ppeerrlluu  kkeerrjjaassaammaa  

aannttaarraa  oorraanngg  ttuuaa  ddaann  ppeennddiiddiikk..  SSiikkaapp  aannaakk  tteerrhhaaddaapp  sseekkoollaahh  tteerruuttaammaa  aakkaann  

ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  ssiikkaapp  oorraanngg  ttuuaa  jjuuggaa,,  lleebbiihh--lleebbiihh  kkeeppeerrccaayyaaaann  oorraanngg  ttuuaa  

tteerrhhaaddaapp  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  mmeennggggaannttiikkaann  ttuuggaassnnyyaa  sseellaammaa  ddaallaamm  rruuaanngg  

sseekkoollaahh  ddiippeerrlluukkaann  jjuuggaa..  MMiissaallnnyyaa  mmeennggeennaaii  ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  ddaallaamm  

kkeesseellaammaattaann  aannaakk  ddii  sseekkoollaahh,,  mmeennggiinnggaatt  gguurruu  ddaann  oorraanngg  ttuuaa  mmuurriidd  

mmeemmppuunnyyaaii  ttuujjuuaann  uummuumm  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  ssaammaa  yyaaiittuu  mmeemmbbaannttuu  

ppeerrkkeemmbbaannggaann  mmuurriidd  sseebbaaiikk--bbaaiikknnyyaa..  

  SSeekkoollaahh  mmeerruuppaakkaann  lleemmbbaaggaa  ttrraannssiissii  aannttaarraa  kkeelluuaarrggaa  ddaann  

mmaassyyaarraakkaatt,,  sseekkoollaahh  mmeerruuppaakkaann  kkeellaannjjuuttaann  ddaarrii  ssiisstteemm  ppeennddiiddiikkaann  ddii  

ddaallaamm  kkeelluuaarrggaa  yyaanngg  mmaannaa  sseekkoollaahh  hheennddaakknnyyaa  mmeewwuujjuuddkkaann  pprroosseess  

ppeerraalliihhaann  sseeccaarraa  bbeerrttaahhaapp  tteerrhhaaddaapp  aannaakk,,  yyaaiittuu  ::  uunniitt  ssiisstteemm  kkeelluuaarrggaa  



mmeemmppeerrssiiaappkkaann  uunniitt  hhiidduupp  ddaallaamm  mmaassyyaarraakkaatt..  MMaakkaa  ddaallaamm  hhaall  iinnii  sseekkoollaahh  

mmeemmppuunnyyaaii  ttuuggaass  yyaanngg  ssaannggaatt  ssuulliitt  yyaaiittuu  mmeemmbbiinnaa  aannaakk  bbeerrkkeemmbbaanngg  ddaarrii  

nniillaaii--nniillaaii  kkeelluuaarrggaa  kkee  ssiisstteemm  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  lleebbiihh  lluuaass  ((TTeeaamm  

PPeennddiiddiikkaann  FFKKIIPP  UUNNSS,,  11998844::6622))..  

  PPeenniinnggkkaattaann  mmuuttuu  ppeennddiiddiikkaann  mmeerruuppaakkaann  ssaassaarraann  ppeemmbbaanngguunnaann  ddii  

bbiiddaanngg  ppeennddiiddiikkaann  nnaassiioonnaall  ddaann  mmeerruuppaakkaann  bbaaggiiaann  iinntteeggrraall  ddaarrii  uuppaayyaa  

ppeenniinnggkkaattaann  kkuuaalliittaass  mmaannuussiiaa  IInnddoonneessiiaa  sseeccaarraa  mmeennyyeelluurruuhh..  PPeemmeerriinnttaahh,,  

ddaallaamm  hhaall  iinnii  MMeenntteerrii  PPeennddiiddiikkaann  tteellaahh  mmeennccaannaannggkkaann  ““GGeerraakkaann  

PPeenniinnggkkaattaann  MMuuttuu  PPeennddiiddiikkaann””  ppaaddaa  ttaannggggaall  22  MMeeii  22000022;;  ddaann  lleebbiihh  

tteerrffookkuuss  llaaggii  sseetteellaahh  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  2200  TTaahhuunn  22000033  tteennttaanngg  

SSiissddiikknnaass  ddiiuunnddaannggkkaann..  PPaaddaa  ddiikkttuumm  mmeenniimmbbaanngg  ddiitteeggaasskkaann  bbaahhwwaa  ::  

SSiisstteemm  ppeennddiiddiikkaann  nnaassiioonnaall  hhaarruuss  mmaammppuu  mmeennjjaammiinn  ppeemmeerraattaaaann  
kkeesseemmppaattaann  ppeennddiiddiikkaann,,  ppeenniinnggkkaattaann  mmuuttuu  sseerrttaa  rreelleevvaannssii  mmaannaajjeemmeenn  
ppeennddiiddiikkaann  uunnttuukk  mmeenngghhaaddaappii  ttaannttaannggaann  sseessuuaaii  ddeennggaann  ttuunnttuuttaann  
ppeerruubbaahhaann  kkeehhiidduuppaann  llookkaall,,  nnaassiioonnaall,,  ddaann  gglloobbaall  sseehhiinnggggaa  ppeerrlluu  ddiillaakkuukkaann  
ppeemmbbaahhaarruuaann  ppeennddiiddiikkaann  sseeccaarraa  tteerreennccaannaa,,  tteerraarraahh,,  ddaann  
bbeerrkkeessiinnaammbbuunnggaann..  
      

  MMeennyyaaddaarrii  hhaall  tteerrsseebbuutt,,  ppeemmeerriinnttaahh  tteellaahh  mmeellaakkuukkaann  ppeennyyeemmppuurrnnaaaann  

ssiisstteemm  ppeennddiiddiikkaann  ddaarrii  mmooddeell  sseennttrraalliissaassii  kkee  ddeesseennttrraalliissaassii..  JJiikkaa  

sseebbeelluummnnyyaa  mmaannaajjeemmeenn  ppeennddiiddiikkaann  mmeerruuppaakkaann  wweewweennaanngg  ppuussaatt  ddeennggaann  

ppaarraaddiiggmmaa  ttoopp--ddoowwnn,,  mmaakkaa  ddeennggaann  bbeerrllaakkuunnyyaa  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  

2222  ddaann  2255  TTaahhuunn  11999999  mmeennggeennaaii  oottoonnoommii  ddaaeerraahh  kkeewweennaannggaann  bbeerrggeesseerr  

ppaaddaa  ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh  kkoottaa  ddaann  kkaabbuuppaatteenn  ddeennggaann  ppaarraaddiiggmmaa  bbuuttttoomm--uupp  

yyaanngg  aannttaarraa  llaaiinn  ddaallaamm  wwuujjuudd  ppeemmbbeerrddaayyaaaann  sseekkoollaahh  mmeellaalluuii  SScchhooooll  



BBaasseedd  MMaannaaggeemmeenntt  ((SSBBMM))  iinnii  mmeerruuppaakkaann  ppaarraaddiiggmmaa  bbaarruu  mmaannaajjeemmeenn  

ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  mmeemmbbeerriikkaann  oottoonnoommii  lluuaass  ppaaddaa  sseekkoollaahh  ddaann  ppeelliibbaattaann  

mmaassyyaarraakkaatt  ddaallaamm  kkeerraannggkkaa  kkeebbiijjaakkaann  ppeennddiiddiikkaann  nnaassiioonnaall..    

DDeewwaassaa  iinnii  dduunniiaa  kkiittaa  sseellaalluu  ddiittaannddaaii  oolleehh  ppeerruubbaahhaann--ppeerruubbaahhaann  

yyaanngg  ssaannggaatt  cceeppaatt  ddaann  bbeerrssiiffaatt  gglloobbaall..  HHaall  iinnii  ddiiaakkiibbaattkkaann  oolleehh  

ppeerrkkeemmbbaannggaann  iillmmuu  ddaann  tteekknnoollooggii  yyaanngg  aammaatt  cceeppaatt,,  tteerruuttaammaa  bbiiddaanngg  

kkoommuunniikkaassii  ddaann  eelleekkttrroonniikkaa  ppeerrkkeemmbbaannggaann  ddiibbiiddaanngg  iinnii  tteellaahh  

mmeennggaakkiibbaattkkaann  rreevvoolluussii  iinnffoorrmmaassii,,  sseejjuummllaahh  bbeessaarr  iinnffoorrmmaassii  hhaammppiirr  

mmeennggeennaaii  sseemmuuaa  bbiiddaanngg  kkeehhiidduuppaann  ddaarrii  sseemmuuaa  tteemmppaatt,,  tteennttaanngg  sseemmuuaa  

aassppeekk  ddaann  kkeeggiiaattaann  tteellaahh  tteerrhhiimmppuunn,,  tteerroollaahh,,  tteerrssiimmppaann,,  tteerrsseebbaarrkkaann,,  ddaann  

sseeccaarraa  tteerrbbuukkaa  sseettiiaapp  ssaaaatt  ddaappaatt  ddiiaakksseess,,  ddiibbaaccaa  ddaann  ddiissaakkssiikkaann  oolleehh  

hhaammppiirr  sseettiiaapp  oorraanngg  tteerruuttaammaa  mmeellaalluuii  iinntteerrnneett,,  mmeeddiiaa  cceettaakk  ddaann  tteelleevviissii..  

RReevvoolluussii  iinnffoorrmmaassii  tteellaahh  mmeennyyeebbaabbkkaann  dduunniiaa  kkiittaa  sseemmaakkiinn  tteerrbbuukkaa,,  

mmeenngghhiillaanngg  bbaattaass--bbaattaass  ggeeooggrraaffii,,  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  yyuurriiddiiss,,  ppoolliittiiss  mmaauuppuunn  

ssoossiiaall  bbuuddaayyaa,,  mmaassyyaarraakkaatt  gglloobbaall,,  mmaassyyaarraakkaatt  tteekknnoollooggiiss  aattaauu  mmaassyyaarraakkaatt  

iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  tteerrbbuukkaa  ddaann  bbeerruubbaahh  ssaannggaatt  cceeppaatt  tteerrsseebbuutt  

mmeemmbbeerriikkaann  ttuunnttuuttaann,,  ttaannttaannggaann  bbaahhkkaann  aannccaammaann  bbaarruu,,  mmaannuussiiaa--mmaannuussiiaa  

yyaanngg  hhiidduupp  ddii  aabbaadd  iinnii  ddiittuunnttuutt  uunnttuukk  bbeerruussaahhaa  ttaahhuu  bbaannyyaakk  ((kknnoowwiinngg  

mmuucchh)),,bbeerruussaahhaa  bbeerrbbuuaatt  bbaannyyaakk  ((ddooiinngg  mmuucchh)),,  bbeerruussaahhaa  mmeennccaappaaii  

kkeeuunngggguullaann  ((bbeeiinngg  eexxcceelllleennccee)),,  bbeerruussaahhaa  mmeennjjaalliinn  hhuubbuunnggaann  ddaann  

kkeerrjjaassaammaa  ddeennggaann  oorraanngg  llaaiinn  ((bbeeiinngg  mmoorraallllyy)),,  mmaannuussiiaa--mmaannuussiiaa  uunngggguull  

bbeerrmmoorraall  ddaann  ppeekkeerrjjaa  kkeerraass  iinniillaahh  yyaanngg  mmeennjjaaddii  ttuunnttuuttaann  ddaarrii  mmaassyyaarraakkaatt  



gglloobbaall,,  mmaannuussiiaa--mmaannuussiiaa  ddeemmiikkiiaann  aakkaann  mmaammppuu  bbeerrkkoommppeettiissii,,  bbuukkaann  ssaajjaa  

ddeennggaann  sseessaammaa  wwaarrggaa  ddaallaamm  ssuuaattuu  ddaaeerraahh,,  wwiillaayyaahh  aattaauuppuunn  nneeggaarraa  tteettaappii  

jjuuggaa  ddeennggaann  wwaarrggaa  nneeggaarraa  ddaann  bbaannggssaa  llaaiinnnnyyaa..  

  DDaassaarr--ddaassaarr  ppeennggeemmbbaannggaann  mmaannuussiiaa  uunngggguull  bbeerrmmoorraall  ddaann  ppeekkeerrjjaa  

kkeerraass  ddiibbeerriikkaann  ddii  sseekkoollaahh,,  ppeennggeemmbbaannggaann  sseellaannjjuuttnnyyaa  bbeerrllaannggssuunngg  

ddiimmaassyyaarraakkaatt  ddaann  ddii  lliinnggkkuunnggaann--lliinnggkkuunnggaann  ppeekkeerrjjaaaann,,  sseekkoollaahh  mmeemmaanngg  

ttiiddaakk  mmaammppuu  mmeenncceettaakk  mmaannuussiiaa--mmaannuussiiaa  tteerrsseebbuutt,,  tteettaappii  mmeemmbbeerriikkaann  

llaannddaassaannnnyyaa,,  ddaassaarr--ddaassaarrnnyyaa,,  eemmbbrriioonnyyaa  uunnttuukk  ddiikkeemmbbaannggkkaann  lleebbiihh  

llaannjjuutt,,  ppeennggeemmbbaannggaann  mmaannuussiiaa--mmaannuussiiaa  uunngggguull  bbeerrmmoorraall  ddaann  ppeekkeerrjjaa  

kkeerraass  bbeerrllaannggssuunngg  ddaallaamm  pprroosseess  llaammaa,,  hhaammppiirr  sseeppaannjjaanngg  hhaayyaatt,,  tteettaappii  

ddaassaarr--ddaassaarrnnyyaa  ddiibbeerriikkaann  ddaann  ddiikkeemmbbaannggkkaann  ddaallaamm  pprroosseess  ppeennddiiddiikkaann  

tteerruuttaammaa  sseekkoollaahh..  

SSeekkoollaahh  mmeenneennggaahh  jjeennjjaanngg  SSMMPP//MMTTss  ddaann  SSMMAA//MMAA  mmeemmppuunnyyaaii  

ppeerraannaann  yyaanngg  ssaannggaatt  ppeennttiinngg  ddaallaamm  mmeemmbbeerriikkaann  ddaassaarr--ddaassaarr  bbaaggii  

ppeennggeemmbbaannggaann  kkeeccaakkaappaann  kkeerrjjaa,,  SSMMPP//MMTTss  ddaann  SSMMAA//MMAA  mmeemmbbeerriikkaann  

ddaassaarr--ddaassaarr  bbaaggii  ppeennggeemmbbaannggaann  kkeeccaakkaappaann  aakkaaddeemmiiss  ddaann  kkeeccaakkaappaann  

hhiidduupp  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  uummuumm,,  ppeennddiiddiikkaann  jjeennjjaanngg  SSMMPP//MMTTss  ddaann  SSMMAA//MMAA  

sseennddiirrii  bbeerrppeerraann  mmeemmbbeerriikkaann  kkeeuunngggguullaann,,  mmoorraall  ddaann  kkaarraakktteerr  ppeekkeerrjjaa  

kkeerraass,,  ppaaddaa  bbiiddaanngg  ssttuuddii  ddaann  jjeennjjaannggnnyyaa,,  ppaarraa  ssiisswwaa  SSMMPP//MMTTss  bbiissaa  

mmeennccaappaaii  kkeeuunngggguullaann  ppeenngguuaassaaaann  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  kkeeccaakkaappaann  ddaallaamm  

bbiiddaanngg  ssttuuddii  ddaann  mmaattaa  ppeellaajjaarraann  yyaanngg  ddiippeellaajjaarriinnyyaa,,  mmeerreekkaa  ttiiddaakk  bboolleehh  

sseekkeeddaarr  ttaahhuu  aattaauu  kkeennaall  tteettaappii  hhaarruuss  ffaahhaamm  ddaann  mmaahhiirr  mmeenngggguunnaakkaannnnyyaa,,  



kkeeccaakkaappaann  ddaann  kkeemmaahhiirraann  ssaajjaa  mmaassiihh  bbeelluumm  ccuukkuupp,,  sseebbaabb  hhaarruuss  ddiiiikkuuttii  

ddeennggaann  mmoottiiff,,  kkeemmaauuaann,,  sseemmaannggaatt,,  tteekkaadd  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaannnnyyaa  aarrttiinnyyaa  

ssiisswwaa  bbiissaa  mmeellaakkuukkaann  sseessuuaattuu  tteettaappii  ttiiddaakk  mmaauu  mmeellaakkuukkaannnnyyaa,,  kkeemmaahhiirraann  

ddaann  kkeemmaauuaann  iinniippuunn  hhaarruuss  ddiiddaassaarrii  ddeennggaann  kkuuaatt,,  mmaahhiirr  ddaann  mmaauu  

mmeennggeerrjjaakkaann  hhaall  ––  hhaall  yyaanngg  bbaaiikk,,  aattaauu  ddeemmii  kkeebbaaiikkaann,,  bbaaiikk  bbaaggii  ddiirriinnyyaa,,  

oorraanngg  llaaiinn  aattaauu  mmaassyyaarraakkaatt  ppaaddaa  uummuummnnyyaa..  

MMuuttuu  ppeennddiiddiikkaann  aattaauu  mmuuttuu  sseekkoollaahh  sseerriinnggkkaallii  tteerrttuujjuu  ppaaddaa  mmuuttuu  

lluulluussaann,,  tteettaappii  hhaall  iittuu  mmeerruuppaakkaann  kkeemmuussttaahhiillaann  ppeennddiiddiikkaann  aattaauu  sseekkoollaahh  

mmeenngghhaassiillkkaann  lluulluussaann  yyaanngg  bbeerrmmuuttuu,,  kkaallaauu  ttiiddaakk  mmeellaalluuii  pprroosseess  

ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  bbeerrmmuuttuu  ppuullaa,,  lleebbiihh  llaannjjuutt  jjuuggaa  mmeerruuppaakkaann  kkeemmuussttaahhiillaann,,  

tteerrjjaaddii  pprroosseess  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  bbeerrmmuuttuu  kkaallaauu  ttiiddaakk  ddiidduukkuunngg  oolleehh  ffaakkttoorr  

––  ffaakkttoorr  ppeennuunnjjaanngg  pprroosseess  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  bbeerrmmuuttuu  ppuullaa,,  pprroosseess  

ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  bbeerrmmuuttuu  hhaarruuss  ddiidduukkuunngg  oolleehh  ssuummbbeerr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  

((gguurruu,,aaddmmiinniissttrraattoorr,,  kkoonnsseelloorr,,  ttaattaa  uussaahhaa))  yyaanngg  bbeerrmmuuttuu,,  ssaarraannaa  pprraassaarraannaa  

ppeennddiiddiikkaann,,  ffaassiilliittaass  ddaann  ssuummbbeerr  bbeellaajjaarr  yyaanngg  mmeemmaaddaaii,,  bbiiaayyaa  yyaanngg  

mmeennccuukkuuppii,,  mmaannaajjeemmeenn  yyaanngg  tteeppaatt  ddaann  lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  mmeenndduukkuunngg..  

MMuuttuu  ppeennddiiddiikkaann  bbeerrssiiffaatt  mmeennyyeelluurruuhh,,  mmeennyyaannggkkuutt  sseemmuuaa  kkoommppoonneenn,,  

ppeellaakkssaannaa  ddaann  kkeeggiiaattaann  ppeennddiiddiikkaann  aattaauu  sseerriinngg  ddiisseebbuutt  mmuuttuu  ttoottaall  ((TToottaall  

QQuuaalliittyy))..  SSeessuuaattuu  yyaanngg  ttiiddaakk  mmuunnggkkiinn,,  hhaassiill  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  bbeerrmmuuttuu  

ddaappaatt  ddiiccaappaaii  ddeennggaann  ssaattuu  kkoommppoonneenn  aattaauu  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  bbeerrmmuuttuu  ssaajjaa,,  

kkeeggiiaattaann  ppeennddiiddiikkaann  ccuukkuupp  kkoommpplleekkss,,  ssaattuu  kkeeggiiaattaann,,  kkoommppoonneenn,,  ppeellaakkuu,,  

wwaakkttuu,,  tteerrkkaaiitt  ddaann  mmeemmbbuuttuuhhkkaann  dduukkuunnggaann  ddaarrii  kkeeggiiaattnn  llaaiinnnnyyaa..  



PPrrooggrraamm  mmuuttuu  sseebbeennaarrnnyyaa  bbeerraassaall  ddaarrii  dduunniiaa  bbiissnniiss,,  bbaaiikk  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  

pprroodduukkssii  mmaauuppuunn  jjaassaa,,  mmuuttuu  mmeerruuppaakkaann  pprrooggrraamm  uuttaammaa,,  sseebbaabb  

kkeellaannggggeennggaann  ddaann  kkeemmaajjuuaann  uussaahhaa  ssaannggaatt  ddiitteennttuukkaann  oolleehh  mmuuttuu  sseessuuaaii  

ddeennggaann  ppeerrmmiinnttaaaann  ddaann  ttuunnttuuttaann  ppeenngggguunnaa..  PPeerrmmiinnttaaaann  ddaann  ttuunnttuuttaann  

ppeenngggguunnaa  pprroodduukk  ddaann  jjaassaa  llaayyaannaann  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  jjuuggaa  hhaarruuss  sseellaalluu  

ddiittiinnggkkaattkkaann,,  ddeewwaassaa  iinnii  mmuuttuu  bbuukkaann  hhaannyyaa  mmeennjjaaddii  mmaassaallaahh  ddaann  

kkeeppeedduulliiaann  ddaallaamm  bbiiddaanngg  bbiissnniiss,,  tteettaappii  jjuuggaa  ddaallaamm  bbiiddaanngg  ––  bbiiddaanngg  

llaaiinnnnyyaa,,  sseeppeerrttii  ppeemmeerriinnttaahhaann,,  llaayyaannaann  ssoossiiaall,,  ppeennddiiddiikkaann  bbaahhkkaann  bbiiddaanngg  

kkeeaammaannaann  ddaann  kkeetteerrttiibbaann  sseekkaalliippuunn..  

BBaannyyaakk  mmaassaallaahh  mmuuttuu  yyaanngg  ddiihhaaddaappii  ddaallaamm  dduunniiaa  ppeennddiiddiikkaann,,  

sseeppeerrttii  mmuuttuu  lluulluussaann,,  mmuuttuu  ppeennggaajjaarraann,,  bbiimmbbiinnggaann  ddaann  llaattiihhaann  ddaarrii  gguurruu,,  

mmuuttuu  pprrooffeessiioonnaalliiiissmmee  ddaann  kkiinneerrjjaa  gguurruu,,  mmuuttuu--mmuuttuu  tteerrsseebbuutt  tteerrkkaaiitt  

ddeennggaann  mmuuttuu  mmaannjjeerriiaall  ppaarraa  ppiimmppiinnaann  ppeennddiiddiikkaann,,  kkeetteerrbbaattaassaann  ddaannaa,,  

ssaarraannaa  pprraassaarraannaa,,  ffaassiilliittaass  ppeennddiiddiikkaann,,  mmeeddiiaa,,  ssuummbbeerr  bbeellaajjaarr,,  aallaatt  ddaann  

bbaahhaann  llaattiihhaann,,  iikklliimm  sseekkoollaahh,,  lliinnggkkuunnggaann  ppeennddiiddiikkaann  sseerrttaa  dduukkuunnggaann  ddaarrii  

ppiihhaakk--ppiihhaakk  yyaanngg  tteerrkkaaiitt  ddeennggaann  ppeennddiiddiikkaann..  MMeemmaanngg  sseemmuuaa  kkeelleemmaahhaann  

mmuuttuu  ddaarrii  kkoommppoonneenn--kkoommppoonneenn  ppeennddiiddiikkaann  tteerrsseebbuutt  aakkhhiirrnnyyaa  bbeerruujjuunngg  

ppaaddaa  rreennddaahhnnyyaa  mmuuttuu  lluulluussaann..  

MMuuttuu  lluulluussaann  yyaanngg  rreennddaahh  ddaappaatt  mmeenniimmbbuullkkaann  bbeerrbbaaggaaii  mmaassaallaahh,,  

sseeppeerrttii  lluulluussaann  ttiiddaakk  ddaappaatt  mmeellaannjjuuttkkaann  ssttuuddii,,  ttiiddaakk  ddaappaatt  mmeennyyeelleessaaiikkaann  

ssttuuddiinnyyaa  ppaaddaa  jjeennjjaanngg  yyaanngg  lleebbiihh  ttiinnggggii,,  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiitteerriimmaa  ddiidduunniiaa  

kkeerrjjaa,,  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiitteerriimmaa  ddii  mmaassyyaarraakkaatt  ddaann  ttiiddaakk  pprroodduukkttiiff..  



SSeekkoollaahh  mmeenneennggaahh  uummuumm  ddaann  kkeejjuurruuaann  mmeerruuppaakkaann  ssaattuuaann--ssaattuuaann  

ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  bbeerrffuunnggssii  mmeennyyiiaappkkaann  lluulluussaannnnyyaa  mmeennccaappaaii  bbeebbeerraappaa  

ssaassaarraann,,  ssaassaarraann  ppeerrttaammaa  aaddaallaahh  llaannjjuuttaann  ssttuuddii,,  sseebbaaggaaii  pprrooggrraamm  

ppeennddiiddiikkaann  mmeenneennggaahh  uummuumm,,  SSMMPP//MMTTss  ddaann  SSMMAA//MMAA  mmeemmppeerrssiiaappkkaann  

lluulluussaannnnyyaa  uunnttuukk  mmeellaannjjuuttkkaann  ssttuuddii  kkeejjeennjjaanngg  yyaanngg  lleebbiihh  ttiinnggggii,,  yyaaiittuu  

SSeekkoollaahh  MMeenneennggaahh  ddaann  PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii,,  aaggaarr  ddaappaatt  mmeemmaassuukkii  ddaann  

bbeerrhhaassiill  ssttuuddii  ppaaddaa  jjeennjjaanngg  tteerrsseebbuutt,,  ppaarraa  ssiisswwaa  hhaarruuss  ddiibbeekkaallii  ddeennggaann  

ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  kkeeccaakkaappaann--kkeeccaakkaappaann  aakkaaddeemmiiss  yyaanngg  mmeennddaassaarrii  

ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  kkeeccaakkaappaann  aakkaaddeemmiiss  ddii  SSeekkoollaahhhh  MMeenneennggaahh  ddaann  

PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii,,  JJeennjjaanngg  ppeennddiiddiikkaann  MMeenneennggaahh  UUmmuumm  bbeelluumm  

mmeemmbbuuttuuhhkkaann  kkeemmaammppuuaann  kkeerrjjaa,,  kkeeccuuaallii  kkeettrraammppiillaann  ppiilliihhaann,,  mmeesskkiippuunn  

SSMMKK  ddiissiiaappkkaann  mmeemmaassuukkii  llaappaannggaann  kkeerrjjaa,,  lluulluussaannnnyyaa  jjuuggaa  ddiibbeerrii  

kkeesseemmppaattaann  uunnttuukk  mmeemmaassuukkii  ssttuuddii  tteerrtteennttuu  ddii  PPTT..  

SSaassaarraann  kkeedduuaa,,  aaddaallaahh  ppeerrkkeemmbbaannggaann  kkeepprriibbaaddiiaann  ppaarraa  ssiisswwaa,,  

sseekkoollaahh  mmeenneennggaahh  jjuuggaa  mmeemmppuunnyyaaii  ttuuggaass  ddaann  ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  ddaallaamm  

ppeennggeemmbbaannggaann  kkeepprriibbaaddiiaann  ssiisswwaa,,  mmeennggaarraahh  ppaaddaa  tteerrbbeennttuukknnyyaa  pprriibbaaddii  

yyaanngg  sseehhaatt,,  bbeerrmmoorraall,,  ddaann  mmaannddiirrii,,  yyaanngg  mmaammppuu  mmeemmeennuuhhii  ddaann  mmeenngguurruuss  

kkeebbuuttuuhhaann  ddiirriinnyyaa  ddaann  mmeennggeemmbbaannggkkaann  ppootteennssii  ddaann  kkeekkuuaattaann--

kkeekkuuaattaannnnyyaa..  

SSaassaarraann  kkeettiiggaa,,  aaddaallaahh  ppeennggeemmbbaannggaann  ssiisswwaa  sseebbaaggaaii  wwaarrggaa  

mmaassyyaarraakkaatt  aattaauu  NNeeggaarraa,,  ppaarraa  lluulluussaann  sseekkoollaahh  mmeenneennggaahh  sseellaaiinn  mmeemmiilliikkii  

pprriibbaaddii  yyaanngg  sseehhaatt  ddaann  mmaannddiirrii  sseerrttaa  mmaammppuu  mmeellaannjjuuttkkaann  ssttuuddii  ppaaddaa  



jjeennjjaanngg  yyaanngg  lleebbiihh  ttiinnggggii  aattaauu  bbeekkeerrjjaa,,  mmeerreekkaa  jjuuggaa  ddiihhaarraappkkaann  mmeennjjaaddii  

wwaarrggaa  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  bbeerrttaanngggguunngg  jjaawwaabb,,  bbiissaa  bbeekkeerrjjaassaammaa  ddeennggaann  

bbaaiikk  ddaann  hhiidduupp  ddaammaaii  ddeennggaann  wwaarrggaa  NNeeggaarraa  yyaanngg  llaaiinn..  

DDaallaamm  kkeehhiidduuppaann  sseehhaarrii--hhaarrii  sseerriinnggkkaallii  kkiittaa  mmeennddeennggaarr  oorraanngg  

mmeemmbbiiccaarraakkaann  mmaassaallaahh  kkuuaalliittaass,,  mmiissaallnnyyaa  mmeennggeennaaii  kkuuaalliittaass  sseebbaaggiiaann  

pprroodduukk  lluuaarr  nneeggeerrii,,  aappaa  sseessuunngggguuhhnnyyaa  kkuuaalliittaass  iittuu  mmeerruuppaakkaann  ppeerrttaannyyaaaann  

yyaanngg  ssaannggaatt  bbaannyyaakk  jjaawwaabbaannnnyyaa,,  kkaarreennaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  oorraanngg  

mmeemmppuunnyyaaii  ppeennggeerrttiiaann  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  tteennttaanngg  kkuuaalliittaass,,  kkoonnsseepp  kkuuaalliittaass  iittuu  

sseennddiirrii  ddiiaannggggaapp  sseebbaaggaaii  uukkuurraann  rreellaattiiff  kkeebbaaiikkaann  ssuuaattuu  pprroodduukk  aattaauu  jjaassaa  

yyaanngg  tteerrddiirrii  ddaarrii  kkuuaalliittaass  ddeessaaiinn  ddaann  kkuuaalliittaass  kkeesseessuuaaiiaann,,  kkuuaalliittaass  ddeessaaiinn  

mmeerruuppaakkaann  ffuunnggssii  ssppeessiiffiikkaassii  ssuuaattuu  pprroodduukk,,  sseeddaannggkkaann  kkuuaalliittaass  

kkeesseessuuaaiiaann  aaddaallaahh  ssuuaattuu  uukkuurraann  sseebbeerraappaa  jjaauuhh  ssuuaattuu  pprroodduukk  mmeemmeennuuhhii  

ssyyaarraatt  aattaauu  ssppeessiiffiikkaassii  kkuuaalliittaass  yyaanngg  ddiitteettaappkkaann,,  aakkaann  tteettaappii  aassppeekk  iinnii  

bbuukkaannllaahh  ssaattuu--ssaattuunnyyaa  aassppeekk  kkuuaalliittaass,,  TToottaall  QQuuaalliittyy  MMaannaaggeemmeenntt  ((TTQQMM))  

mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  kkoonnsseepp  kkuuaalliittaass  yyaanngg  lleebbiihh  lluuaass  ddaarrii  iittuu,,  TTQQMM  ttiiddaakk  

hhaannyyaa  mmeenneekkaannkkaann  ppaaddaa  aassppeekk  hhaassiill  tteettaappii  jjuuggaa  kkuuaalliittaass  mmaannuussiiaa  ddaann  

kkuuaalliittaass  pprroosseessnnyyaa  ((FFaannddyy,,000011;;  33))  

DDaassaarr  ppeemmiikkiirraann  TTQQMM  ssaannggaatt  sseeddeerrhhaannaa,,  bbaahhwwaa  ccaarraa  tteerrbbaaiikk  uunnttuukk  

ddaappaatt  bbeerrssaaiinngg  ddaann  uunngggguull  ddaallaamm  ppeerrssaaiinnggaann  gglloobbaall  aaddaallaahh  ddeennggaann  

mmeenngghhaassiillkkaann  kkuuaalliittaass  yyaanngg  tteerrbbaaiikk,,  ddaann  uunnttuukk  mmeenngghhaassiillkkaann  kkuuaalliittaass  

yyaanngg  tteerrbbaaiikk  ddiippeerrlluukkaann  uuppaayyaa  ppeerrbbaaiikkaann  bbeerrkkeessiinnaammbbuunnggaann  tteerrhhaaddaapp  

kkeemmaammppuuaann  mmaannuussiiaa,,  pprroosseess  ddaann  lliinnggkkuunnggaann,,  ccaarraa  tteerrbbaaiikk  aaggaarr  ddaappaatt  



mmeemmppeerrbbaaiikkii  kkeemmaammppuuaann  kkoommppoonneenn--kkoommppoonneenn  tteerrsseebbuutt  sseeccaarraa  

bbeerrkkeessiinnaammbbuunnggaann  aaddaallaahh  mmeenneerraappkkaann  TTQQMM..  

TTQQMM  mmeerruuppaakkaann  kkoonnsseepp  mmaannaajjeemmeenn  mmooddeerrnn  yyaanngg  bbeerruussaahhaa  uunnttuukk  

mmeemmbbeerriikkaann  rreessppoonn  yyaanngg  cceeppaatt  tteerrhhaaddaapp  sseettiiaapp  ppeerruubbaahhaann  bbaaiikk  kkaarreennaa  

kkeekkuuaattaann  eekksstteerrnnaall  aattaauu  iinntteerrnnaall,,  ddiissaammppiinngg  iittuu  lleebbiihh  tteerrffookkuuss  ppaaddaa  

kkeeppuuaassaann  ppeellaannggggaann  ddeennggaann  mmeemmpprroodduukkssii  bbaarraanngg  ddaann  jjaassaa  sseebbaaiikk  

mmuunnggkkiinn..  

DDaallaamm  dduunniiaa  ppeennddiiddiikkaann  ppeenneerraappaann  TTQQMM  hhaarruuss  sseellaalluu  bbeerrttuujjuuaann  

uunnttuukk  mmeemmuuaasskkaann  ppeellaannggggaann,,  ddaallaamm  hhaall  iinnii  ppaarraa  ppeenngggguunnaa  lluulluussaann  

sseekkoollaahh  tteerrsseebbuutt  ddaann  jjuuggaa  hhaarruuss  sseellaalluu  mmeennjjaaggaa  pprroodduukk  sseekkoollaahh  tteerrsseebbuutt,,  

ddaallaamm  hhaall  iinnii  aaddaallaahh  ssiisswwaa,,  ppaaddaa  aawwaallnnyyaa  sseebbuuaahh  sseekkoollaahh  hhaarruuss  

mmeemmppuunnyyaaii  ssttaannddaarr  yyaanngg  bbaakkuu  ddaallaamm  mmeenneerriimmaa  ssiisswwaa  bbaarruu,,  kkeemmuuddiiaann  

mmeemmpprroosseessnnyyaa  mmeennjjaaddii  ssiisswwaa  sseeppeerrttii  yyaanngg  ddiiiinnggiinnkkaann    ddeennggaann  mmeemmbbeekkaallii  

gguurruu  ddaallaamm  pprroosseess  bbeellaajjaarr  mmeennggaajjaarr  ddaann  mmeennyyeeddiiaakkaann  ssaarraannaa  bbeellaajjaarr  

mmeennggaajjaarr  yyaanngg  mmeemmaaddaaii,,  sseehhiinnggggaa  ddiihhaarraappkkaann  lluulluussaann  sseekkoollaahh  tteerrsseebbuutt  

aakkaann  ddaappaatt  mmeemmuuaasskkaann  ppeellaannggggaann,,  yyaakknnii  ppeerruussaahhaaaann  yyaanngg  mmeemmbbuuttuuhhkkaann  

tteennaaggaa  kkeerrjjaa  jjuuggaa  ppeerrgguurruuaann  ttiinnggggii..  

MMaaddrraassaahh  TTssaannaawwiiyyaahh  NNeeggeerrii  SSuurraakkaarrttaa  IIII    mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  

MMTTss  NNeeggeerrii  ddii  bbaawwaahh  DDeeppaarrtteemmeenn  AAggaammaa  yyaanngg  bbeerrddiirrii  ppaaddaa  ttaahhuunn  11997788,,  

ddaann  mmeemmppuunnyyaaii  ssiisswwaa  rreellaattiiff  bbeessaarr  kkoonnssttaann  775500((ttuujjuuhh  rraattuuss  lliimmaa  ppuulluuhh))  

ssiisswwaa  sseettiiaapp  ttaahhuunnnnyyaa,,  kkuurriikkuulluumm  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  KKuurriikkuulluumm  



DDeeppaarrtteemmeenn  AAggaammaa  yyaanngg  mmeennggaaccuu  ppaaddaa  DDiikknnaass,,  bbuukkuu--bbuukkuu  yyaanngg  ddiippaakkaaii  

jjuuggaa  mmeenngggguunnaakkaann  ppaakkeett  ddaann  bbuukkuu  ppeennuunnjjaanngg  llaaiinnnnyyaa  yyaanngg  rreelleevvaann..  

KKeeggiiaattaann  ssiisswwaa  ddaallaamm  pprroosseess  bbeellaajjaarr  mmeennggaajjaarr  yyaanngg  ppaalliinngg  mmeennoonnjjooll  

aaddaallaahh  kkeeggiiaattaann  EExxttrraakkuurriikkuulleerr  sseeppeerrttii  PPrraammuukkaa,,  PPMMRR,,  QQiirroo’’aahh,,  KKeesseenniiaann  

((BBaanndd)),,  OOllaahh  RRaaggaa,,  ddaann  MMaaddrraassaahh  TTssaannaawwiiyyaahh  NNeeggeerrii  SSuurraakkaarrttaa  IIII  sseerriinngg  

mmeennddaappaatt  ppeenngghhaarrggaaaann  ((jjuuaarraa))  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann--kkeeggiiaattaann  tteerrsseebbuutt..  

VViissii  ppeennddiiddiikkaann  MMTTss  NNeeggeerrii  SSuurraakkaarrttaa  IIII  aaddaallaahh  ““  MMeewwuujjuuddkkaann  

ppeellaayyaannaann  ppeennddiiddiikkaann  IIssllaamm  yyaanngg  mmeenngghhaassiillkkaann  aannaakk--aannaakk  tteerrddiiddiikk,,  

tteerraammppiill,,  ddaann  bbeerraakkhhllaaqq  mmuulliiaa..  SSeeddaannggkkaann  MMiissii  PPeennddiiddiikkaann  MMTTss  NNeeggeerrii  

SSuurraakkaarrttaa    aaddaallaahh  ::  

11..  MMeennuummbbuuhhkkeemmbbaannggkkaann  ppeellaakkssaannaaaann  aajjaarraann  aaggaammaa  IIssllaamm  sseebbaaggaaii  

ppiijjaakkaann  ddaann  ssuummbbeerr  kkeeaarriiffaann  ddaallaamm  bbeerrttiinnddaakk..  

22..  MMeellaakkssaannaakkaann  ppeennddiiddiikkaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddaann  bbiimmbbiinnggaann  sseeccaarraa  eeffeekkttiiff  

sseehhiinnggggaa  ssiisswwaa  ddaappaatt  mmeennggeemmbbaannggkkaann  sseeccaarraa  ooppttiimmaall  sseemmuuaa  ppootteennssii  

ddaann  bbaakkaatt  yyaanngg  ddiimmiilliikkiinnyyaa..  

33..  MMeennggeemmbbaannggkkaann  sseemmaannggaatt  kkeeuunngggguullaann  ddaallaamm  bbeerrpprreessttaassii,,  

mmeewwuujjuuddkkaann  SSDDMM  yyaanngg  tteerrddiiddiikk,,  tteerraammppiill  ddaann  bbeerraakkhhllaaqq  mmuulliiaa..    

BB..  RRuummuussaann  MMaassaallaahh  

BBeerraawwaall  ddaarrii  llaattaarr  bbeellaakkaanngg  ddii  aattaass,,  mmaakkaa  rruummuussaann  mmaassaallaahh  ddaallaamm  

ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  ::  

11..  BBaaggaaiimmaannaakkaahh  iimmpplleemmeennttaassii  nniillaaii--nniillaaii  TTQQMM  ddii  MMTTss  NNeeggeerrii  

SSuurraakkaarrttaa  IIII    



22..  FFaakkttoorr  aappaakkaahh  yyaanngg  mmeenndduukkuunngg  ddaann  mmeenngghhaammbbaatt  iimmpplleemmeennttaassii  nniillaaii  --  

nniillaaii  TTQQMM  ddii  MMTTss  NNeeggeerrii  SSuurraakkaarrttaa  IIII..  

CC..  TTuujjuuaann  PPeenneelliittiiaann  

11..  MMeennggeettaahhuuii  nniillaaii--nniillaaii  TTQQMM  yyaanngg  tteellaahh  ddiitteerraappkkaann  ddii  MMaaddrraassaahh  

tteerrsseebbuutt..  

22..  MMeennggeettaahhuuii  hhaall--hhaall  yyaanngg  mmeenndduukkuunngg  ddaann  mmeenngghhaammbbaatt  aaddaannyyaa  

ppeenneerraappaann  nniillaaii--nniillaaii  TTQQMM  ddii  MMaaddrraassaahh  tteerrsseebbuutt..  

DD..  MMaannffaaaatt  PPeenneelliittiiaann  

  MMaannffaaaatt  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaa  ttiiggaa,,  yyaaiittuu  ::  

11..  BBaaggii  ppeenneelliittii  

aa..  SSeebbaaggaaii  ssaarraannaa  ppeenneerraappaann  tteeoorrii  ddii  bbaannggkkuu  ppeerrkkuulliiaahhaann  ddaallaamm  tteeoorrii  

pprraakkttiiss;;  

bb..  SSeebbaaggaaii  ssaarraannaa  ppeennggeemmbbaannggaann  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  iinnvveessttiiggaassii  

ppeerrmmaassaallaahhaann  nniillaaii--nniillaaii  TTQQMM  yyaanngg  tteellaahh  ddiitteerraappkkaann  ddii  MMTTss  

NNeeggeerrii  SSuurraakkaarrttaa  IIII;;  

cc..  SSeebbaaggaaii  bbeennttuukk  kkeeppeedduulliiaann  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  ppeenniinnggkkaattaann  kkuuaalliittaass  

ppeennddiiddiikkaann,,  tteerruuttaammaa  ppeennggeemmbbaannggaann  nniillaaii--nniillaaii  TTQQMM  ddii  MMTTss  

NNeeggeerrii  SSuurraakkaarrttaa  IIII..  

22..  BBaaggii  mmaassyyaarraakkaatt  

aa..  SSeebbaaggaaii  iinnffoorrmmaassii  mmeennggeennaaii  kkeebbiijjaakkaann--kkeebbiijjaakkaann  ddaallaamm  

mmeenniinnggkkaattkkaann  kkuuaalliittaass  ppeennddiiddiikkaann;;  



bb..  SSeebbaaggaaii  bbaahhaann  eevvaalluuaassii  bbaaggii  oorraanngg  ttuuaa  mmuurriidd  ddaallaamm  ppeennggeemmbbaannggaann  

nniillaaii--nniillaaii  TTQQMM  ddii  MMTTss  NNeeggeerrii  SSuurraakkaarrttaa  IIII..  

33..  BBaaggii  aakkaaddeemmiissii  

aa..  SSeebbaaggaaii  kkoonnttrriibbuussii  ppeemmiikkiirraann  mmeennggeennaaii  ppeenneelliittiiaann  ppeenneerraappaann  ddaann  

ppeennggeemmbbaannggaann  nniillaaii--nniillaaii  TTQQMM  ddii  MMTTss  NNeeggeerrii  SSuurraakkaarrttaa  IIII;;  

bb..  SSeebbaaggaaii  iinnppuutt  bbaaggii  ppeenneelliittii--ppeenneelliittii  llaaiinn  yyaanngg  mmeennyyeelliiddiikkii  kkuuaalliittaass  

ppeennddiiddiikkaann  ddii  lleemmbbaaggaa  ppeennddiiddiikkaann  ppaaddaa  uummuummnnyyaa;;  

cc..  SSeebbaaggaaii  bbaahhaann  ppeerrttiimmbbaannggaann  ddaallaamm  mmeennggkkaajjii  kkeebbeerrhhaassiillaann  aattaauuppuunn  

kkeeggaaggaallaann  ddaallaamm  ppeennggeemmbbaannggaann  ddaann  ppeellaakkssaannaaaann  nniillaaii--nniillaaii  TTQQMM  

ddii  MMaaddrraassaahh  bbaaggii  KKeeppaallaa  MMTTss  NNeeggeerrii  SSuurraakkaarrttaa  IIII..  

 


