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)it". T'owJ an merLpdl,an .ardt.r oesd, .pto.a. Indo"F.id
nasa la u dan sekaliqus mempunyai peran penting untuk
perjalanar bargsa lndonesia ke depan. Salah satu lokasi
kebesaran kerajaan Majapahit terekam di wilayah jni,
Tro,,{ulan. [7]enjadi peniirq bagi generasi sekararg untuk
menjadi bagiar dari upaya pelestariannya, serta
mengernbargkan dengan sernangat kekirian.

Buku Parduan Model Pengembangan Dest nasi Budaya
Berbasis Ertrepreneurship iri akan rnenjadi sebuah realitas
hasil sebuah pene itian. Nartinya akan menjadipanduan tidak
hanya berlaku di Kawasan Budaya Trowulan saja, tetapi juqa
diharapkan mampu menjadl dasar dasar parduan yanq
ber aku di berbagai kawasan di lrdone5ia.

Terlrna kasih utamarya kepada Kopertis Wilayah Vll tawa
Tim!r Kemerterian Pendidikan dan Kebudayaan, Uriversitas
Ciputra. Komunitas dan insan irsan Budaya Trowulan dan
seluruh pihak yang teiah menjadi bagiai dari perjalarar
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Model Penqembanqan Brard Destinasi
Berbasis ldert tas (Budaya) Densan
Pendekater Entrepreneurial cacredtian
dalarn buku parduan ifi merupakan sa ah
satu luaran tahun pertama prrelltlar Hibah
Unqquan Persuruan lingsi yang berjudu
"PENGEMBANGAN POTENSi TROWULAN

SESAGAI DESTINASI WISATA BUDAYA
BERBASIS ENTREPRENEURSHIP.' Tujuan dar
pene itian lni adalah urtuk membantu
daerah/ deninasi wilata yans rnem lk
poiensi budaya untuk drpat membanqun
brand desrinasi yanq sesuai untuk daerah
tersebut secara utuh dar menyeluruh. Dalam

ha ni, brand dest nasl perlu dipahaml
sebaqa seb!ah strategi penqernbanqan
potensi luatu daer.h yanq d da amnya
mellputi slnerqi dan koordinasl dari berbaqai
pemanqku kepentlngan da am ranqka
menclptakan berbaqai produk dan jasa yanq

kreaiil dan bernllai jual namun terap
berpeqanq pada n ila i- nlla i idenlitEs lokal dari
sira!u daerah. Brand destlnasi lebih dari

sekedar logo guaru daerah dan berbagai

desa n komun kasi vlsua untuk rnendukung

tujuan prornosl dar suatu daerrh.

Kasur re brandlng Joqjakarta di tahun 2015

rnerupakan sebuah contoh evo usi br€rd
dettina5i yang menawarkan beberapa
pe ajaran rnenarik t€rkalt brand destlnas;.
Perubahar sloqan atau tagline dari "logja:
Never Endinq As a" rnenjadi Jogjai lstimewa"
yanq menqqunakan bahasa lndonesia

rnembartu membargun citra yarg lebih
rnudah dipaharni oleh nrasyarakat umr.rm

llt'r'rtllh ulilii rr :

karena secara afgsunq meigacu pada akar
budaya/ status Daerah stimewa logjakrrta.
Warna merah merupakan wrrra yang te ah

lama diasos a5lkan denqan warna Keraion
Joqja. Penqqunaan bentuk tlpograll yanq

dekat dengan cirl huruf lawa Honocoroko
dengan huruf keci pada oqo yang baru
menunjukkan sifat yanq non-eqa lier. Proses

r€ brardinq loqja telah berusaha me ibrikall
masyarrkat sedinl munqkin, ramun hany:
mealir program kompetlsi logo. Nrlengacu

pada buku panduan rnanual apl kasl brand
(GSl/l), penqqunaan posilioninq "lstirnewa/

beyond special' ternyata memi :ki peran yanq

ebih d?rl sekedar perny:taan status
Jogjakarta sebaqai sa ah satu dari dua
"Daerah lstimewa" dl ndonesia dimana
seoranq Rala berperan sebaqai Gubernur,
namun iuqa untuk menqekspresikan liwa/
semanqat drrl para penduduknya dalam
konteks penetapan dan pellerapan 9 proqram
pembaharurf standar norma soslal. Dengan

kata la n 'istimewa" diharapkan dapat
rnenjadi tuj!ran peringkatar kualitas dan
standar per lakLr kehldupa. soslal
rnasyarakat. Dengan meryadarl bahwa brand
yang baru harLrs d m liki o eh para pemangku

kEpentingan, pemerlntah dan tlrn desalner
brand menciptakan seb ua h deparlernen

yang berf!ngs
nensosialisasikan brand yang baru te6ebut
dErgan menciptakar serargkaian program/
kegiatan aktivasi brand "logjat Gumgregah"
dlnara para pendLrduk lokal dapat
berinteraksi dengan brard yarg baru, bahkan
mengisplrasl aktivllas keh dupan masyarakat.



Tim pere iti ingin menegaskan bahwa kunci
keberhasilan dari proses penqernbangan

brand destinasi adalah keter ibatan para

pemangku kepentingar drlam setiap
tahapan. Proses pengembanqan brand

destinasi merupakar sebuah proses berulanql
slklus yang dinamis dan bukan statis yang

sangat mirip dengan proses pembentukan
ldentlta! individu ataupun suatu organisasi.

0ieh karera tu, modei pengembrrgan brand

destlnasi yanq dius!rlkar rnenggunakar
keranqka teori proses pembentukan identitas
drri Kavaratzis dan Hatch i20131. N,4enqatLl

pada rnodel penqernbanqar ideniitzs
iersebut, rnodel yanq diusulkan oleh tim

pendekatar entrepreneursh p yang iuga
dinamls dan bersifat siklus d€ngar
rnenrpetimbargkar keseimbanqan antara

sis nterrai (po a plkir dan tindakan seorang

enir€preneuI] dan sirl eksternal {penciptaar
blsnis yang inovatif berda!arkan keingiran
dan kebutlhar pasar) sehingga

keseimbangan ptinsp 'supply ond denond/
''Morket push don pull seca? alarn dapat

pene iti mengintegraslkan

INTERNAL

@
EKSTERNAL

ffii@
Baqan 1. Baqaimana b'aid deninasi menyerup!i pioses pcmbeniul€n identitas





Analisa sumberdaya internal untuk
merumuskan visi dan strategi

Memperkuat atau r.engubah
visi dan strategi berdrsrrkan

keinginan dan kebutuhan pasar

Menqukur dan mengevaluasi

visi dan strategi dengan// vtst oan straregl oengan

l./ studi komparasi terhadap destinasi lain

\l-

Adaptasi
visi dan
interaksi

dan penyesuaian

strategi berdasarkar
dengan pasar

Baqan 2. Baqa mana pendekatun enirepren.urshlpd ntcqrasikan dalan pro5e! pembentukan ldentitrr



Anallsa sumberdaya iniernal untuk

merumuskan visi dan strateqi

Memperkuat atau mengubah

visi dar strategi berdasarkan

keinqinan dan kebutuhan pasar

Siklus
"Design fh inking"
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Adaptasi dan penyesLlaian

visl dan strateqi berdasarkan

interaksi dengan pasar

yrrg mrncu d:n irt.ar5i

studr

Peta EmPaii

Mergukur dan mengevaiuasi

visi dan strategi denqan

komparasi terhadap destinasi la in

B..qr.3. Mod: ti..qem iqan lrm.. drnlia5 buda13 ir.rbisjrnrtpretr'uEhip d3i alilvita5 didaLimtrv:





Dalam diagram ini, tim peneliti nrenyarankan
adanya sinergi dan kotaborasi atas dasar
kesepahaman antara akademisi, masvarakat
lokal. entrepreneur lokat, pengunjunq,
praktisi ,ndustri pariwisata, dan pemerintah
loka. Dalam koitels pengembangan porensi
wisata budaya, atademis d.n oara oat.r
budzya loka hendaknya menl'embatrni
sinergi dan Iomunitasi antara pemerintrh
dan penduduk tokal datam hat pembentukan
kebijakan daerah serta nrendukung
proqram-pr0gram pemberdayaan masyarakat
yanq dapat melahirkan para penqusaha lokal
yang merniliki identiias lokat yanq kuat. para
pengusaha ioi al inrlah yang alar menqetota
sumberdaya daerrh, bark a am mauoun
budaya dan mewadahi terjadrnya inter;ksl

Eaqana.Slnergiantarpemangkukepeniinqan

ant€ra pendudul dengan para perguniung.
U srnrlah para penduduk sebagai penyedia
tasa maupun produl kreat I dapzt
nrenciptalan bersama/ co creore
penqalaman wisata yanq unik meialui
interuksi dengan para penqunjung, sepertj
yarg tergambar daiam foto perrrkahan yanq
"istimewa di Joqia oada h.trnr;
pendahuluan. pata priltist indusrri
pariwisata diharrpkan dapat rnend Lr ku ng
terjadinya interalsi sosjai yanq bera0am
denqan memahami peta keinqinan dan
kebutuhan berbagai konsumen dan
nrenqkomunikasikannya kepada pemerintah
gura nrenjadi pertimbangan dalam
pembentukar kebijakan dan juqa mendukunq
dalam hal pemasaran gtobal.
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Bagan 5. Siklus p.nclptaai bisn s baru berd6a,kan teorlEtrectuotion

keputusan diambil berdasarkrr surnber daya
yarg dinriliki dar keruglan yang dap€t
ditanggung.

Seringkal kegagalan proses pergembangan
brand destlnasi terletak pada pendekatan
yarg bersifat statis dan "Tap dawn", di.lana
brand destinasi silihat sebagai sebuah usaha

untuk mengkornunikasikan identitas suatu
tempat, namun hanya memperhitungkan
ldentitas sebaqai hasil akhir dari sebuah
proses pengambilan keputusan yang dibuai
oleh seseorrng aiau suatu entiias yarg
seakan mampu merqqambarkar identitas

'bottom upi lJntuk itri tim perelti harus
memberdayakan masyarakat beserta para

pemangku kepentingar yang terllbat dergan
pola pikir entrepreneurial, inovasi, dan
kepemirirpiran, agar brand destinasi
dikembanqkan o eh masyarakat dengan
sendirinya, dan bersifat berkelanjutantanpa
berqantunq pada peran dan keberadaan tim
peneliti. Hal lniah yang dimaksud dengan
prin\ip "Pilot in the plone."

Model penqembanqan brand destinasi
budaya berbasis enirepreneur iri berharap

agar pemberdayaar erirepreneurshlp dapat
rnewujudkan masyaraka! yarg mandirl dan

beltarggung jawab terhadap !umberdaya
alam dan budaya yanq dimiljki. Setiap e emen
riasyarakat memilikl keperilngar dan
potensi yang berbeda, sehirgga dapat pula

nenciptakan beragam bisnis uniuk
segmentasi pasar yang spesiflk dar beraqarn,

ramur herdakrya memillki kesepahaman

dalam v;sidan straiegi brand desiirrsl.

tempat tersebut, memilah-milah
elemen-e emer terkait, dan merangkainya
sedemlkian rupa seh ngq, dapat
dikornunikasikan dengan mudah dan
terorganisir Pendekatan co-creatior da lam
pengembangan bra nd destinaslyarg berbasis
ide'rtltas (budaya) harus dipahami secara
nrenyelurlrh sebagai sebuah proses yarg
dirarnis, natural, dan merLrpakar gerakan





Pergu njuas

/}

^@'
Entrepreneu.

lokal

Baqah 6 Kcsepahaman anta. pemanqlu kepent nqan dahm membertuk b'aid de*inasi

''Brcnd Meoning" {EMl nrenqacu pada un k. Keprlbadlan brand dan brand asos;2si

persep!i domlnan terhadap suat! brand yanq ada ah du€ komponer utarna dalar.
ada dl berak para pernargku kepertlngan. m€rnbentuk'BMl
l: r -'rLp".ar .o 

'sep .eo'd1 r p e

yang peltama ka i rnuncu dalam berak "Brdnd Equity" (BE) ada ah kewai ban dan

stakeho der srat nremlklrkan suatu brard dan a5et rill dan atau aset tldak berwuiud ya.g
menrbertuk suatu slkap atau perasaan dalsm terkrlt dengrr brand. UntLrk mendukufg

diri stakehoder, seria terkait dengar cltra kesuksesan prosesbrard desiinasl,'BE'haius
atau reputasl suat! orqanisas atau destinasi. rnemlllkl tlga elenren:

Ada tiqa kategor 'BM : l) Percerved guolityl kua itas Vanq
l) ,4ttribures: adalah elemen-€ ernen yanq dipersepsikan

secara deskriptif membentuk kalakteristik 2) Layoltyl kesetlaan,
dar suatu produk atau .las3, 3l Word of tnauth

(esetlran yang dimaksud ada ah komitm€n
untuk nrembeli lagi atau merekomendasikan

sebuah prod!k atau ja!a. Kesetlaai terhadap
suatu brand 3da ah intl dari 'BEl Kualtas
yang diperseps kan juqa merupakrn hal yang

penting karena ha ini bukrn saia

mengqanrbarkan aspek tuiuan kual ias tetapi
juga eva uas sublektlf dari stakeholder.
"Word of mouth sanqat relevan dalsm bland
destirasl dar jasa karena kesarnaar wuiud
intirya yrrg bersifat iidak berwujud.

2) Benef,rs; ada ah niiai nl al intrirslk yanq

rne ekat pada atrlbut airibut suatu
prod u k atau jasa,

3) Attitudes; ada ah eva uasi meryelLrruh

dar; korsunren t€rkalt derg.n nilai-lti all
dea isme intrinslk kofsurnen

Asoslasi brand adalah seqaia sesuatu yang

terkait/ b€rhubungan denqan fgatan akan

suatu brand sehlrgga suaiu brand

rnemerlukan kredibi ;ias aqar dapat
dlpercaya.'B[.4' haruslah kuai disuka] dai





"Biasanya bapak/ ibu berwlsata kem;r!?"
Gur:kan kata 'pa ing/ ier..'1 Mls,

"dinrar:kah bap;k/ lb! TERakh I kall

berllbur? atau Apa yang pallrg ibu suka

dar prodLrk iri?" Pertanyaa,r yarg spesiflk
akan menrberlkan iawaban yang tidak
arnb qu.

3. Galilah cer ta dan emosi, rn sa

"Bagalrnana perasazn bapak/ ibu setelah

nrenglkutl acara...?"
LJb:h ah ka imai .egatif rneniad; saran
y3r!l positil menggun3kan kala

baga rnara seandainyr/jika..-" ata! "apa

yang Anda harap dapat d perbaiki dari ?

J.rgan menrbLrat pertalryaan yang ter a u

panjang d:n berb€ it.
langan rnengarahkai ata! menawarkan

Peta ernpatl da irn 'HCD' d:pat dlqurakan
unt!rk mernetakan dan rienqkateqorikan
hasl temuan, sepertiyang d vlsualkan dl atas

dengar kertas yang berwarna-warni, dlrnana

tiap warna yanq sanrr dapat dike ompokkan

di dalarn kategor yanq sama. Kuadran "Soy"

d2 arn peta empatl dlisl denqan kuiipar
komertar slauPUn jawaban Prra
penqunlunq. Kurdran 'Do" diisi denqan hasll

observasi terhadap tindakan dan peri aku

penqunjung. Kuadr?n "Fee/" berisi pera5aa'r

yang dlalanri o eh penquniung. Ha ini drpat
diketahui dergan menqarnatl bahasa t!buh,
nada suara, drn pernil han kata-kirta.
Kradtan "fhink" berlsl hasi arallsa k ta

terhad:p apa ya,rg zda di benak penqunjunq

2.
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2.

4.

Anallsa kompetiior yang meliputi, antara
lalr l
a) Mengetahui kua itas desain identitas

dan media komurikasi serta promosi

dari bra nd destinssi kornpetitor
bi Nlempelajarl strategi brand destinasi

dari daerah lain/ negara ain

cl Meripelajarl janji yanq ditawarkan
da,r citra destinasi kompetiior

d) N4ernpelajari performa dari brand

destinasi kompetitor
el lVempelajari tujuan atau rencana dari

brand destinasi kompetitor
f) Ilempe ajari kekuatan dar kelemahan

dari brand destirasi kompetitor
ql Mempe ajari keunikan perga aman

wisata yang dialami oleh pengunjunq
darl brand destinasi kompetitor

Anallsa pasar yang meliputi, artara lain:
a) [/empelajari trend wisat, yarg !edang

berkembarg
bl l,4empelajarl ukurar potensi paer
cl N,,lempelajarl peltumbuhan ekonorn i

industri pariwisata
dl N.4ernpelajari tantangan pasar di masa

el N.,lempelajari faktor faktor kuncl

keberhasi an dari industri wlsata

f) I\ilempe ajari sistem distribusi terkait
industri wisaia budaya

Anallsa llnqkunqan yanq meliputi, antara

a) Perkembargan teknologi yang dapat

b) Kebiiakan pemerintah yarq akan
rnempengaruhi visi dan stralegi dari

c)

d)

daerah desiinasi

Skenario-skenario
dilakukan

informasi lebih

yang da pat

el

Diharapkan beberapa petaiyaan yang te ah

dipaparkan di atas dan peta empaii dapat
mernberlkan arahan dalarn melakukan

ana isa. Dalam tahap ini ada beberzpa "iooll'
la in yaig dapat dlpakai, baik sebai tambahan
ataupun sebagal metode pengganti dari
pertanyaar dlatas, misalnya pernetaar f2ktor
kunci keberhasiian dalan "Blue Aceon
Strotegy" at "fen types ofInnvotian".Sekali
agi iirn peneliti menekankan bahwa tujuan
tahap iri adalah urtuk merqukur kinerja visi.
strategi, dan implementasinya, "berkaca"
terhadap brand destinasi lairnya, baik lokal.
nasional, naupur global, menemukan

rnasalah spesifik atau kebutuhar dan

keinginan korsurien yang belum terja$rab,

dan mencari inspiras urtuk nantinya
memperkaya visi dar siraiegl brand destirasl
ditahap keemprt.





Baqan 7. Slk rs'Htnon-ftnteed dsi,En/ Aetiqn fhinkinq"

visi dan strategi brand destinasi suatu 4. Suka bereksperimen/ mencoba hal yang
baru dimana kesa ahan ada ah pelajaran
yang berharga dan merupakan hal yang

wajar.

Serara riil, rnetode 'HCD' sering dipakal
dalam konteks enirepreneurship urtuk:

Prose''HCD' membutuhkan kolaborasi antar
orang yanq r.emiliki kemampuan yang

berbeda/ beraqam. Dalam konieks brand
destinasi keberagaman ini dipandang sebagai
tantarqan dalam men.iptakan sinergi, akan
tetapi dalam proses 'HCD', keberaganran ini
dibutuhkan. Hal ini diwadahl dala?n "Crszy
orilt" sinerg daam bent!k komite brand
destinasi daerah. Setiap anggota dalarn
komite sebaiknya menri iki beberapa hal
dasar sebagai berikut agar rnetode 'HCD'

dapat diterapkan secara tepat dan efektif:
1. Enrpati untuk mellhat dari sudui pandanq

\/ang berbeda.
2. Kemampuan untLrk berpikir sirerg s dan

ko aboratif untuk mengenbanqkan ide
oranq ain

3. Sikap opiimis dan berpikirar positif/
terbuka, karena ide yang inovaiif
terkadanq berlawanan denqan asurnsi/ ide
yanq dimiliki atau ide yanq te ah

dipikirkan oleh oranq a in.

l. [4enqidentifikasi problem dan

apakah menguntuigkan secara

mengubahnya menjadi peiuang.

2. I!4eremukan keinginan dar kebutuhan
yang belum terjawab dan rnendukung
proses penciptaar solusl untuk nrenjawab
kebutuhan/ keinginan tersebut.

3. Dipakri sebagai metode untuk
rnemecahkar masalah

4. tMenemukan tltik ternu antara apa yang
diinqinkan, apa yrnq bisa ditawarkan, dan

perhitungan keuangan dan sLrmberdaya.
5. Empati memampLrkar kita untuk

meremukar sesuatu yang baru yang

dapat diterinra oleh pasar, daripada
terjebak dalam proses percipta;n sesuatu
yang baru dan kemudian bingung mencarl





5.

Petakan dan kategorikan akar masalah

tau kategori kebutuhan dan keinginan
pengunjung denqan menqgunakar ernpati

Cari solusi kreatif untuk tiap kategori akar
masalah atau kategorl kebutuhanl
keinginan yanq ada.

Semoga model ini dapat
berguna bagi
penq€rnbangan brand
destinasi berbagai daerah
di ndonesia.

Buku panduan inl dlsusu n

oleh tim penelitiyang
terdlri dari:

Ketua Penelit;:

Freddy H. lstanto,
lAl, lr., l\.{T- Ars.,
Dekan Fak!ltas lndustri

lJniversitas CipuUa
E rna i :

f red.hands@ciputra.ac.id

6. Kembanqkan ide solusi hinqga menjadi
prototipe dan uji cobakan kepada

Pergunjunq.
7. Lak!kan uli coba yanq diobservasi dan

dapatkan kriiik dan saran darl penqquna.

8. Lihat kembali secara obl'eklif, apakah

solusi yang dlhasilkan sudah siap untuk
diimplementasikan atau maslh per u

penyenpurnaan, atau bahkan solusi

tersebut salah sehinqqa proses

identifikasi nrasalah perlu dilakukan laqi
atau diperbalki.

Hasil dari 'HCD'ditahap inl seharusrya dapai
memperkaya visi dan sirategi atau bahkan

memberikan arahan dar strategi baru baqi
pembentukan brard destinasi. Yanq penting
untuk dipahami adalah proses

penqembanqan brand d€stinasi ini
merupakan sebuah dlaloq interaktif yanq

terjadl secara naiural antara sisi intelna dan

eksterna. Loqo sebuah brand destinasi

bukanlah suaiu hasil akhir yang pasti, karena

brand destinasi akan terus berkembang dan

berevolLrsi. ayaknya suatu orqanisme yanq

hidup.

Anggota Peneliti:
Dr. Christian Herdinata,
sE., M.M.,
Yoha nes Somawiharja,
Itl.5c.,
l\lichael N. (u rniawa n,

s.sn.

Desain dan layout oleh:
C24designstudio
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intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201702359, 28 Juli 2017

II. Pencipta

 
Nama : HANDOKO ISTANTO,  Yohannes Somawiharja,  Christian Herdinata,

SE, MM,  dkk

 
Alamat : Woodland WL 5/31, Citraland RT 003/007 Made Sambikerep, Surabaya,

Jawa Timur, 60219

 Kewarganegaraan : Indonesia

III. Pemegang Hak Cipta   

 Nama :
HANDOKO ISTANTO,  Yohannes Somawiharja,  Christian Herdinata,
SE, MM,  dkk

 
Alamat : Woodland WL 5/31 Citraland RT 003/007 Made, Sambikerep, Surabaya,

Jawa Timur, 60219

 Kewarganegaraan : Indonesia

IV. Jenis Ciptaan : Buku

V. Judul Ciptaan : Model Pengembangan Brand Destinasi Budaya Berbasis
Entrepreneurship

VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk
pertama kali di wilayah Indonesia atau di
luar wilayah Indonesia

: 16 Juni 2017, di Surabaya

VII. Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1
Januari tahun berikutnya.

VIII. Nomor pencatatan : 03013

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau
bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari
Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta)



LAMPIRAN PENCIPTA

No Nama Alamat

1 HANDOKO ISTANTO Woodland WL 5/31, Citraland RT 003/007 Made Sambikerep

2 Yohannes Somawiharja Jl, Madrasah XI No. 9 A, RT 005/010 Cipinang Cempedak , Jatinegara

3 Christian Herdinata, SE, MM Mergoyoso 2/32 RT 007/010, Kedungdoro, Tegalsari

4 Michael Nathanael Kurniawan Bukit Palma Clasica H/8 No.12 Babat Jerawat Pakal

LAMPIRAN PEMEGANG

No Nama Alamat

1 HANDOKO ISTANTO Woodland WL 5/31 Citraland RT 003/007 Made, Sambikerep

2 Yohannes Somawiharja Jl. Madrasah XI No. 9 A RT 005/010 Cipinang Cempedak Jatinegara

3 Christian Herdinata, SE, MM Mergoyoso 2/32 RT 007/010 Kedungdoro, Tegalsari

4 Michael Nathanael Kurniawan Bukit Palma Clasica H/8 No.12 RT 007/005 Babat Jerawat Pakal
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