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Permatasari فً طٕيثأا تٍظار . ػهى انُثاخ اإلشًُ انُفط طٕيثأا انًٕاد انُثاذٍح 3102، ظًٍهح. ، 

ياالَط.  UINاألطزٔؼح. لظى األؼٍاء، كهٍح انؼهٕو ٔانركُٕنٕظٍا،  .(NTB) رٌعُظً غزب َٕطا ذٍُعارا

 .انًشزف انصاًَ: يُظًح انؼًم ضذ انعٕع .Minarno ،M.Pd إٌكٕ تٕدي .H انًشزف األٔل: انذكرٕر

Nasichuddinياظظرٍز ، 

ثأاكهًاخ انثؽس: انُثاذاخ انطثٍح ٔانُفط طٕي . 

ٔلذ ػزف اطرخذاو انشٌٕخ انُثاذٍح كًادج خاو فً طٕيثأا نفرزج طٌٕهح يٍ لثم انشؼة يٍ يؽافظح 

ٔلذ ٔرشد ْذِ انؼًهٍح يٍ ظٍم إنى ظٍم، ٔنكٍ، ال ٌٕظذ ؼانٍا ْذا  .(NTB)انغزتٍح يٍ طٕيثأا َٕطا ذٍُعارا 

اذاخ انًظرخذيح كًادج خاو انُفط طٕيثأا يٍ انرمهٍذ تذأ ذزاظغ ػُّ، ٔنذنك، يٍ انًٓى ظذا نؽفز يؼزفح َٕع انُث

لثم طٕيثأا. ذٓذف ْذِ انذراطح إنى ذؽذٌذ َٕع انعٓاس انُثاخ، ٔيصاَغ ذعٍٓش انعٓاس، يغ انؼهى انُثاذاخ 

 .انًصادر، ٔانؽفاظ ػهى انًؼارف انًؽهٍح )انًؼارف األصهٍح( ٔذُٕع انُثاذاخ انطثٍح فً طٕيثأا تٍظار

. ٔٔضؼد انؼٍُح يٍ شالز يُاطك، ًْٔ يُطمح 3103ٍٕ ذًٕس ألغظطض ٔلذ أظزي انثؽس فً ٌٕن

Badasاتْٕاٌ   PEA ، يُطمح طٕيثأا، ٔتزكح انًماطؼح. ٌرضًٍ ْذا انثؽس يُٓط انثؽس انٕصفً االطركشافً

( ثاذٍح انًشاركح اشَُٕثاذٍح ذمٍٍى( طزٌمح انًظػ يغ انمٕٓج، ٔذمٍُاخ انًماتهح تائغ طٕيثأا فً اطرخذاو األَٕاع انُ

انًشاركٍٍ، ٔظًٍؼٓى ػهى انصاَغ ٔانثائغ يٍ  21انُفط ٔانًٕاد انخاو طٕيثأا انُفط. ػٍُح انثؽس تاطرخذاو 

 .طٕيثأا انُفط. ٌٔرى اخرٍار انؼٍُح تاطرخذاو أطهٕب انًؼاٌُح ْادف

كماػذج نصُاػح انُفط  32َٕػا يٍ انُثاذاخ ذُرًً إنى فايٍهٍا  95أظٓزخ انُرائط ٔظٕد ٌظرخذو 

٪ يٍ انشَعثٍم، 011طٕيثأا يٍ لثم طٕيثأا تٍظار فً طٕيثأا. ٔاألَٕاع انُثاذٍح األتزس انرً ٌظرخذيٓا َظثح 

، انؽشائش انطٌٕهح، ٔانمزَفم، فزاَعٍثاًَ ٔظٕس انُٓذ ٔانفهفم ٔانمزفح sagalokaٔانكشتزج، ٔانًٕرٌُغا، 

ٔLOTE  ،األٔتاص شعزLOTE اد األرض، ٔانزٌاغ انخشة، انشًز، انثؽز، انثاَذاٌ، ٔانطفٍهٍاخ، أٔذ

صٕنعاٌ انخشة، انهًٌٍٕ، انفهفم ٔاألػشاب، ٔخشة انظاض. أظٓشج انُثاذاخ ذظرخذو يٕاد خاو انُفط طٕيثأا ْٕ 

انعذر، ٔانهؽاء ٔاألٔراق ٔانصًار ٔانثذٔر ٔظذٔر، ٔدرَاخ غذائٍح. أظٓشج انًؽطح األكصز اطرخذايا ْٕ ظذر 

انذي ْٕ انطزٌك، يمطؼح إنى لطغ، ٔغظهٓا ٔذعفٍفٓا، ل. ٔضغ ظًٍغ األظٓشج  ٪. ذعٍٓش يصُغ ظشء انعٓاس46

فً انشٌد ػهى انُار انذي ذى يضاءج. يصادر يٍ األَٕاع انُثاذٍح انًكَٕاخ انُفط طٕيثأا تٍظار فً طٕيثأا 

انشزاء ٪ يٍ ػًهٍح06٪، ٔ 02٪ يٍ انُثاذاخ انثزٌح، انُثاذاخ انًشرٔػح تُظثح 23رٌعُظً انذي ْٕ تمذر   




