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MODUL II 
PENDOKUMENTASIAN CAGAR BUDAYA 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pentingnya kegiatan pendokumentasian Cagar Budaya ini didasarkan atas hakikat data 

arkeologi pada umumnya, dan Cagar Budaya pada khususnya yang terbatas baik 

kualitas maupun kuantitasnya.  Keterbatasan dari data itu menuntut kita melakukan  

dokumentasi apapun bentuk, ukuran, dan kondisinya. 

 

Pendokumentasian merupakan upaya pencatatan dan perekaman dalam rangka 

pelestarian Cagar Budaya pada saat ditemukan atau pada saat didokumentasikan.  

Mengingat hakikat data yang terbatas itu, maka dalam kegiatan pendokumentasian 

perlu dilakukan secara terperinci dan menyeluruh informasi Objek Cagar Budaya untuk 

berbagai keperluan dan kepentingan di masa depan. 

 

Dalam kegiatan pendokumentasian Cagar Budaya itu tercakup dokumentasi secara 

verbal (deskripsi/narasi) dan dokumentasi secara piktorial (gambar, foto, dan video) 

pada semua jenis Objek Cagar Budaya baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, 

maupun kawasan. 

   

1.2. Tujuan   

Melalui pelatihan ini peserta mengetahui tentang prinsip dan pendokumentasian, serta 

memahami dokumentasi piktorial dan verbal Cagar Budaya. 

 

1.3. Metode  

Ceramah, diskusi, dan praktik 

 

1.4. Sarana   

Laptop, LCD, dan alat peraga 

 

1.5. Waktu   

a. 180 menit materi pendeskripsian (4 sesi ceramah dan diskusi) 

b. 180 menit materi pemotretan (2 sesi ceramah dan 2 sesi praktek) 

c. 405 menit materi pengukuran dan penggambaran (5 sesi ceramah dan 4 sesi 

praktek) 
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BAB 2 

PENDOKUMENTASIAN CAGAR BUDAYA 

 

2.1 Pengertian dan Prinsip Pendokumentasian 

2.1.1 Pengertian  

a. Pendokumentasian adalah proses, cara, pembuatan dokumen. 

b. Dokumen adalah hasil perekaman data yang bertujuan untuk menyajikan 

informasi atau membuktikan tentang sesuatu hal  serta menjadi sumber 

informasi. 

c. Dokumentasi adalah serangkaian kegiatan pengumpulan, pemilihan, 

pengolahan dan penyimpanan informasi yang berkenaan dengan pembuatan 

dokumen. 

d. Dokumen piktorial adalah dokumen hasil perekaman data yang meliputi 

pembuatan sketsa, gambar (tampak, potongan, detail, elevasi, prespektif, 

isonometri/aksonometri), denah, peta, foto, abklatsch serta rekaman video 

tentang objek dan kondisi yang terkait dengan objek. Yang dimaksud dengan 

gambar dalam tulisan ini adalah “citra yang dihasilkan dengan tangan”, yang 

berbeda dengan “citra yang dihasilkan dengan fotografi”. 

e. Perekaman data jenis ini sangat penting artinya untuk menampilkan data 

secara visual, baik tentang fisik objek beserta lingkungannya maupun untuk 

menampilkan detil atau kondisi spesifik dari objek yang didata. Khusus untuk 

Kegiatan pemotretan, memerlukan diperlukan catatan khusus tentang proses 

pemotretannya yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan bahan dan 

peralatan yang digunakan, serta teknik dan kondisi iklim pada saat 

pemotretan. 

f. Dokumen verbal adalah hasil rekaman berupa uraian kata-kata yang 

menjelaskan suatu objek secara terperinci. 

Perekaman data ini meliputi pencatatan setiap keterangan atau informasi 

tentang objek, serta seluruh keterangan yang terkait dengan objek 

peninggalan purbakala. Perekaman data secara verbal dapat dilakukan 

secara langsung di atas kertas/buku catatan, maupun dengan terlebih dahulu 

menyediakan format data sesuai dengan berbagai kepentingan/kebutuhan 

(biasanya disesuaikan dengan kepentingan pengolahan data secara 

digital/komputerisasi). 

g. Dokumen audio dihasilkan dengan merekam informasi dalam bentuk suara 

tentang objek melalui keterangan yang diperoleh dari informan. Perekaman 

data ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui  wawancara. Data 

yang direkam melalui kegiatan ini biasanya meliputi data atau keterangan 

tentang latar belakang sejarah dan informasi lisan yang berkaitan dengan 

objek. 

h. Dokumen audio visual dihasilkan melalui proses perekaman data yang 

merupakan perpaduan antara gambar dan suara. Perekaman data secara 

audiovisual dimaksudkan untuk menampilkan objek beserta kondisinya, baik 

kondisi fisik maupun lingkungannya. Selain itu, dapat menampilkan berbagai 

keterangan yang berkaitan dengan latar sejarah objek. 

 

 



29 

 

2.1.2 Tujuan  

Menyiapkan jawaban atas pertanyaan yang muncul ketika melakukan analisis 

cagar budaya di lapangan maupun di laboratorium. 

 

2.1.3 Prinsip Pendokumentasian  

a. Jelas dan informatif (mudah dibaca dan dipahami) 

b. Akurat 

c. Dapat dipertanggungjawabkan (secara ilmiah, hukum, dll) 

 

2.1.4 Pendokumentasian di lapangan 

a. Pendokumentasian di lapangan atau “recording in site” harus dilakukan 

secara objektif (sesuai dengan kondisi ketika pendokumentasian dilakukan). 

b. Data objek harus dicatat secara lengkap dan rinci. 

c. Dalam proses perekaman data, petugas tidak boleh memberikan opini 

terhadap benda yang direkamnya. 

d. Mencatat ukuran objek, waktu perekaman data, kondisi lingkungan, dan 

identitas petugas pencatat. 

e. Bentuk pendokumentasian: 

1) Pengukuran 

2) Penggambaran 

3) Pemetaan  

4) Pemotretan/fotografi 

2.1.5 Pendokumentasian di dalam ruangan (studio/museum) 

Dalam pendokumentasian di laboratorium/museum harus dimasukkan referensi 

berupa informasi yang sudah ada (kepustakaan, penelitian sebelumnya, dll). Bila 

dianggap perlu, dapat dilakukan analisis berdasarkan catatan sebelumnya untuk 

melengkapi data yang sudah ada. Pencatatatan harus dibuat lengkap dan teliti, 

serta harus selalu mencantumkan waktu pencatatan (tanggal, bulan, tahun, dan 

jam pencatatan). 

 

Catatan: 

Kegiatan perekaman data (baik pengukuran, penggambaran, pemotretan, maupun 

pemetaan) idealnya dilakukan secara periodik (sesuai dengan kebutuhan dan skala 

prioritas) dengan tujuan untuk mengetahui perubahan data yang terjadi (updating 

data). 

 

2.2 Bentuk Pendokumentasian  

2.2.1 Pendokumentasian Verbal 

2.2.1.1 Metode  

Pencatatan dalam bentuk naratif dengan mengacu pada hasil observasi 

lapangan, data kepustakaan, dan wawancara. 

2.2.1.2 Bahan dan alat 

a. Formulir isian pendataan Cagar Budaya 

b. Alat tulis (pensil, pulpen, penggaris, papan jalan/clipboard) 

c. Alat ukur (rollmeter, jangka sorong/calipher, kompas, altimeter, GPS) 

d. Alat perekam: 

a) Perekam audio (voice recorder) 
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b) Perekam visual (kamera) 

c) Perekam audio-visual (video/camcorder) 

 

2.2.1.3 Langkah kerja 

a. Menuliskan nama objek dengan nama yang tercatat dalam daftar/terbitan 

Belanda (OD, OV, BG, dll), atau data yang tertua yang dapat diketahui. 

Pada prinsipnya nama situs mengikuti nama lokasi penemuan, kecuali bila 

sudah dikenal nama lain di masyarakat setempat.  

Nama khusus yang diberikan oleh instansi (BPCB, Balar, Puslitbang 

Arkenas, Direktorat Tinggalan Purbakala, Dinas setempat, dll) perlu 

disesuaikan. 

b. Menuliskan lokasi administratif dan lokasi geografis objek dengan 

dilengkapi dengan batas-batas keruangan objek (lihat RPP Tentang 

Registrasi Cagar Budaya), dan dilengkapi dengan data koordinat. 

c. Menuliskan latar sejarah objek berdasarkan data kepustakaan dan 

wawancara (misal: sejarah pendirian bangunan, peristiwa, tokoh sejarah, 

makna penting suatu objek, dll). 

d. Menuliskan riwayat pelestarian objek berdasarkan data kepustakaan dan 

wawancara, meliputi riwayat penemuan/asal (ekskavasi arkeologi, warisan, 

pembelian, hibah, hadiah, sitaan, dan lain-lain), riwayat penelitian, riwayat 

pelindungan, riwayat pemugaran, konservasi, dan pekerjaan pelestarian 

lainnya. 

e. Mengisi formulir isian pendataan cagar budaya, yang meliputi: 

1) Jenis objek (benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan) 

2) Nama objek (nama lokal atau nama pemberian) 

3) Nama penemu 

4) Lokasi penemuan 

5) Nama pemilik/yang menguasai objek 

6) Status kepemilikan lahan (milik negara, milik penduduk, dll) 

7) Riwayat penemuan objek (ekskavasi, survey, pemugaran, laporan 

penduduk, warisan, pembelian, hibah, hadiah, sitaan, dan lain-lain) 

8) Keberadaan objek saat ini (masih “insitu” atau pernah dipindahkan) 

9) Kondisi objek (utuh, pecah, aus, roboh, dll) 

10) Bentuk objek (misalnya bulat, piramid, punden berundak, dll). 

11) Gaya (arsitektur, ikonografi, lukisan, motif hias gerabah dan keramik 

perhiasan, rock art, dll) 

12) Ukuran objek (panjang, lebar, tinggi, tebal, diameter, berat) 

13) Bahan (batu, bata, kayu, logam, kertas, daun rontal, kain dll) 

14) Warna 

15) Pemanfaatan objek saat didata 

 

Catatan:  

Khusus untuk lukisan harus dicantumkan juga nama pelukis, judul lukisan, 

medium atau bahan lukisan, tahun pembuatan, tempat penyimpanan, 

nomor inventaris, riwayat lukisan, dan asal usul kepemilikan. 
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2.2.2 Pendokumentasian Piktorial 

2.2.2.1 Pengukuran  

a. Objek pengukuran 

1) Benda (contoh: arca, lukisan, gerabah, keramik, dll) 

2) Struktur (contoh: candi, masjid, gereja, pura, bangunan kolonial, dll) 

3) Bangunan (contoh: makam, benteng, jembatan, tugu, dll) 

4) Lokasi/situs (contoh : situs candi Kedaton) 

5) Satuan ruang geografis/kawasan (contoh: Kawasan Percandian Muara 

Jambi) 

b. Metode pengukuran 

Pengukuran dapat dilakukan secara manual maupun digital. 

 

c. Pengukuran di darat 

1) Untuk benda, yang diukur adalah panjang, lebar, tinggi, tebal, dan 

diameter. 

2) Untuk bangunan, yang diukur adalah panjang, lebar, tinggi, luas, dan 

volume. 

3) Untuk struktur, yang diukur adalah panjang, lebar, tinggi, luas, dan 

volume. 

4) Untuk situs, yang diukur adalah luas, ketinggian dari permukaan laut 

(dpl), koordinat (geografis/UTM), kemiringan lahan (kontur), dan batas 

situs. 

5) Untuk kawasan, yang diukur adalah luas, ketinggian dari permukaan 

laut (dpl), koordinat (geografis/UTM), kemiringan lahan (kontur), dan 

batas kawasan. 

 

d. Pengukuran di air (sungai, laut, danau, rawa) 

1) Pengukuran dilakukan dengan berpedoman dari permukaan air 

sehingga untuk mengukur di dasar perairan cukup dilakukan dengan 

melihat alat pengukur kedalaman (depth-gauge) yang terkait dengan 

tabung selam.  

2) Unsur-unsur pengukuran: kedalaman dan koordinat (geografis/UTM).  

3) Pengukuran selanjutnya dilakukan dari datum point (titik yang dijadikan 

sebagai titik kontrol).  

4) Peralatan yang digunakan: kamera kedap air (underwater camera), 

alat tulis kedap air, GPS Sounder, tape measurement, Remotely 

Operated Vehicles (ROV), Sonar (side-scan atau multi beam), 

magnetometer. 

5) Tenaga pengukur adalah penyelam yang bersertifikat. 

 

e. Bahan dan alat 

1) Pengukuran manual: 

a) Teodolit 

b) Autolevel (alat penyipat datar) 

c) Payung (sebagai pelindung teodolit) 

d) Rollmeter  

e) Penggaris 
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f) Jangka sorong (kaliper) 

g) Benang  

h) Bandul/lot/”unting-unting” 

i) Waterpas tukang 

j) Alat tulis 

k) Papan jalan (clipboard) 

l) Blangko isian pengukuran 

m) Kompas 

 

2) Pengukuran digital 

a) 3D Laser Scanner 

b) Distometer (digital meter) 

c) GPS 

 

f. Langkah kerja pengukuran 

1) Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pengukuran sesuai 

dengan kebutuhan. 

2) Membersihkan kotoran atau hal-hal yang mengganggu pada objek 

yang akan diukur, jika diperlukan. 

3) Melakukan pengukuran objek sesuai data yang dibutuhkan. 

4) Mengisi blangko pengukuran sesuai data yang diperoleh. 
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2.2.2.2 Penggambaran 

 

a. Jenis penggambaran: 

1) Sketsa 

Merupakan gambar yang dikerjakan secara sederhana dalam sebuah 

kegiatan penelitian lapangan. Sketsa dapat digambar dengan cepat 

untuk merekam ide-ide yang sulit dikemukakan fotografi, misalnya 

dalam menunjukkan hubungan di antara dua fenomena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Gambar berskala. 

Merupakan gambar yang dikerjakan secara teknis melalui pengukuran 

yang detil dan teliti untuk menghasilkan gambar yang benar secara 

skalatis dan merupakan bentuk penyempurnaan dari sketsa yang telah 

dibuat sebelumnya. 

 
 

 

 

Contoh:  
Sketsa Ukuran Replika 
Bokor Emas Koleksi 
Museum Nasional.  

Contoh:  
Gambar Candi Siwa 
Prambanan tampak Timur 
Skala 1:100 cm.  
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b. Jenis gambar: 

1) Denah, yaitu gambaran tampak atas yang dapat menunjukkan 

hubungan horisontal antar objek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Seksi/potongan 

 
Contoh: Gambar Seksi/Potongan Situs Gunung Padang, Cianjur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Type a quote from the document or 

the summary of an interesting point. 

You can position the text box 

anywhere in the document. Use the 

Text Box Tools tab to change the 

formatting of the pull quote text 

box.] 

Contoh: Denah Candi Siwa, Prambanan 
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3) Profil, yaitu gambar yang hanya menggambarkan bagian luarnya saja 

 

4) Tampak muka (elevation drawing), biasanya berupa fasad pada 

bangunan, contoh: 

 

 
 

Contoh:  

Profil Bokor Emas Koleksi 

Museum Nasional 
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5) Gambar detil dalam skala yang lebih besar pada bagian-bagian 

tertentu yang dianggap perlu, contoh: 

 

 
 

6) Perspektif, yaitu pandangan tiga dimensi dengan dua titik hilang, 

sehingga benda di bagian belakang akan lebih kecil daripada benda di 

depannya. 

7) Isometri/aksonometri, yaitu pandangan tiga dimensi tanpa titik hilang, 

sehingga memiliki skala yang sama pada ketiga sisi. 

 

c. Bahan dan alat penggambaran: 

1) Milimeter block 

2) Kertas kalkir 

3) Alat tulis (pensil, pulpen, penggaris, papan jalan) 

4) Alat gambar (meja gambar, rapido, software penggambaran) 
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d. Langkah kerja penggambaran: 

1) Membuat gambar berskala sesuai kebutuhan berdasarkan sketsa 

yang telah dibuat di lapangan. 

2) Mencantumkan skala garis dan numerik, serta legenda sesuai standar 

penggambaran, contoh skala: 

a. Skala Numerik 

Skala 1: 10 cm berarti 1 cm pada gambar sama dengan 10 cm di 

ukuran yang sebenarnnya 

 

b. Skala garis 

 

  
0         cm                  40 

Skala garis tersebut menggambarkan garis 4 cm dengan keterangan 40 

cm, sehingga skala tersebut berarti 1 cm pada gambar sama dengan 

10 cm di ukuran yang sebenarnnya 

 

2.2.2.3 Pemetaan 

Peta adalah gambaran dari unsur-unsur permukaan bumi pada bidang datar 

dengan skala tertentu dan melalui suatu sistem proyeksi. 

Pemetaan adalah sebuah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian 

data ke dalam peta baik yang bersifat analog maupun digital. 

Pemetaan cagar budaya adalah sebuah proses pengumpulan, pengolahan, 

dan penyajian data cagar budaya ke dalam peta baik yang bersifat analog 

maupun digital.  

 

a. Jenis peta berdasarkan skala 

1) Peta kadaster, yaitu peta yang memiliki skala antara 1 : 100 sampai 

dengan 1 : 5.000. Contoh: Peta hak milik tanah. Jenis peta ini biasa 

disebut juga peta teknis, banyak digunakan untuk kegiatan penelitian 

skala mikro. 

2) Peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala antara 1 : 5.000 

sampai dengan 1: 250.000. Contoh: Peta topografi 

3) Peta skala sedang, yaitu peta yang memiliki skala antara 1 : 250.000 

sampai dengan 1 : 500.000. Contoh: Peta kabupaten per provinsi. 

4) Peta skala kecil, yaitu peta yang memiliki skala antara 1 : 500.000 

sampai dengan 1 : 1.000.000. Contoh: Peta Provinsi di Indonesia. 

5) Peta geografi, yaitu peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1 : 

1.000.000. Contoh: Peta Indonesia dan peta dunia. 

 

b. Teknik pembuatan peta 

Pembuatan peta dapat dilakukan dengan cara terestrial, yaitu dengan cara 

pengukuran langsung di lapangan menggunakan teodolit dan BTM 

(Boussole Tranche Montagne) untuk kemudian digambar di kantor, atau 

langsung digambar di lapangan menggunakan plane table/planchet. 
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c. Alat pemetaan 

1) Teodolit 

 
 

2) BTM (Boussole Tranche Montagne) 

 
3) Total station 

 
 

4) Penyipat datar/auto level 

 
 

5) 3D Laser Scanner 
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6) Digital meter 

 
7) GPS (Global Positioning System) 

 
8) Kompas 

 
9) Waterpass  

 
10) Roll meter  

11) Alat tulis 

12) Peta rupa bumi 

13)           Blangko isian pengukuran 

 

d. Langkah kerja pemetaan 

1) Menentukan daerah yang akan dipetakan 

2) Membuat titik kontrol horisontal dan vertikal (metode poligon) 

3) Melakukan pengukuran dari titik kontrol ke titik objek 

4) Melakukan pemetaan: 

- membuat skala sesuai kebutuhan. 

- membuat dan menempatkan simbol-simbol yang mewakili data 

pada peta (layout) 

- membuat legenda (kolom keterangan pada peta) 
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2.2.2.4 Pemotretan  

Pemotretan adalah seni, pengetahuan, dan praktek untuk menghasilkan 

sebuah foto yang dapat menyajikan informasi yang original suatu objek tanpa 

mengurangi keindahan objek tersebut. 

 

1) Metode pemotretan: 

a) Pemotretan di dalam ruangan (indoor) adalah pemotretan yang 

dilakukan di dalam studio. 

b) Pemotretan di luar ruangan (outdoor) terdiri dari pemotretan di darat, 

pemotretan di udara dan pemotretan di bawah air. 

 

2) Alat pemotretan  

a) Pemotretan di darat 

- Kamera (analog dan digital SLR) 

- Lensa (normal, makro, zoom, wide angle, tele) 

- Filter lensa 

- Lampu kilat (blitz) 

- Reflektor 

- Tripod 

- Background drop (berbahan kain atau bahan lain) 

- Skala meter 

- Petunjuk arah (orientasi) 

- Kompas 

- GPS 

- Buku catatan dan blangko pemotretan 

 

b) Pemotretan di udara: 

- Kamera (analog dan digital SLR) 

- Lensa (normal, makro, zoom, wide angle, tele) 

- Filter lensa 

- Lampu kilat (blitz) 

- Reflektor  

- Kompas 

- GPS 

- Buku catatan dan blangko pemotretan 

- Balon udara 

- Pesawat udara 

- Pesawat remote control 

 

c) Pemotretan di air: 

- Kamera (analog dan digital SLR) 

- Lensa (normal, makro, zoom, wide angle, tele) 

- Filter lensa 

- Lampu kilat (blitz) 

- Reflektor  

- Skala meter 

- Petunjuk arah (orientasi) 
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- Kompas 

- GPS 

- Buku catatan dan blangko pemotretan 

- Peralatan selam 

- Underwater case 

- Underwater camera 

 

3) Sasaran pemotretan 

a) Cagar budaya bergerak (contoh: arca, gerabah, keramik, lukisan, dll)  

b) Cagar budaya tidak bergerak (bangunan, struktur, situs, kawasan 

cagar budaya) 

 

4) Langkah pemotretan 

a) Melakukan observasi bentuk, dimensi, situasi, dan kondisi objek. 

b) Menentukan sasaran pemotretan yang dikehendaki dengan 

memperhatikan kesatuan objek tersebut lingkungannya.  

c) Menentukan informasi yang akan ditonjolkan dalam foto secara detil 

(misalnya profil, hiasan, ornamen, kondisi keterawatan objek, dll), 

sesuai kebutuhan dan tujuan pemotretan. Dokumentasi foto dimulai 

dengan membuat foto keseluruhan (menggunakan teknik landscape 

dan natural dengan skala meter dan mencantumkan orientasi arah 

Utara). 

d) Mempertimbangkan lingkungan objek yang menjadi kesatuannya 

untuk direkam, kemudian memilih sudut pengambilan (angle) sesuai 

kriteria yang dikehendaki. 

e) Melakukan beberapa kali pemotretan (photoshot) jika diperlukan untuk 

menghasilkan hasil foto yang terbaik, ketika menggunakan kamera 

jenis analog. 
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Contoh Foto Cagar Budaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Benda Cagar Budaya tidak Bergerak 

Keterangan: Menhir di Situs Tugu Gede, 

 Cisolok, Pelabuhan Ratu  

 

Foto Benda Cagar Budaya Bergerak 

Keterangan: Arca Prasejarah yang ditemukan 

di Situs Tugu Gede, Cisolok, Pelabuhan Ratu  

 

Foto Struktur Cagar Budaya  

Keterangan:  

Candi Merak, G. Penanggungan, Jawa Timur  

 

Foto Bangunan Cagar Budaya  

Keterangan:  

Stasiun Solokota, Surakarta, Jawa Tengah  
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Contoh Blangko Pendokumentasian 

 

a. Untuk benda, struktur, dan bangunan 

 

Foto Objek Uraian  

 

 

 

 

 

1. Nama objek 

2. No. deskripsi 

3. Tempat penemuan 

4. Cara penemuan 

5. Bahan 

6. Ukuran 

7. Kondisi ketika ditemukan 

8. Waktu penemuan (jam, tanggal, bulan, tahun) 

9. No. dokumen foto 

10. Telah/belum diteliti: 

- Nama peneliti (terdahulu) 

- Pustaka yang memuat penelitiannya 

11. Deskripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Kawasan Cagar Budaya 
Keterangan: Terasiring Jatiluwih sebagai 
bagian dari Lansekap Budaya Bali 
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b. Untuk lukisan 

 

Foto Objek Uraian  

 

 

 

 

 

1. Judul lukisan 

2. Nama pelukis 

3. Media 

4. Ukuran 

5. Tahun pembuatan 

6. Tampat penyimpanan 

7. Tema  

8. Gaya 

9. Kondisi lukisan 

10. Riwayat lukisan 

11. Asal-usul kepemilikan 

12. No. foto 

13. Deskripsi 
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