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 BAB 1

PENDAHULUAN 

1.1 Deskripsi Judul 

Untuk memberi pemahaman dan kejelasan tentang definisi dan 

maksud dari judul yang dipilih, maka setiap kata yang tersirat di dalam judul 

akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

a) Agrowisata 

Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan 

pertanian atau fasilitas terkait (misal silo dan kandang) yang menjadi 

daya tarik bagi wisatawan. Agrowisata memiliki beragam variasi, 

seperti labirin jagung, wisata petik buah, memberi makan hewan ternak, 

hingga restoran di atas laut. Agrowisata merupakan salah satu potensi 

dalam pengembangan industri wisata di seluruh dunia (Wikipedia, 

2016).  

b) Peternakan 

Usaha pemeliharaan ternak (hewan yang sengaja dipelihara sebagai 

sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu 

pekerjaan manusia) dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian 

secara umum (Wikipedia, 2016).  

c) Sragen 

Sragen adalah sebuah kebupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan 

ibukota terletak di kecamatan Sragen, sekitar 30 km sebelah timur kota 

Surakarta. Kabupaten Sragen berbatasan dengan kabupaten Grobogan 

di utara, kabupaten Karanganyar di selatan, kabupaten Ngawi di timur 

(Jawa Timur) dan kabupaten Boyolali di barat. Kabupaten Sragen 

disebut sebagai “Bumi Sukowati”, nama yang digunakan sejak masa 

kekuasaan Kasunanan Surakarta (Wikipedia, 2016). 

Berdasarkan paparan di atas, maka judul Agrowisata Peternakan di 

Sragen dapat disimpulkan sebagai suatu area pengelolaan dan perawatan 

hewan ternak, yang memberikan hasil produksi bermanfaat dan berfungsi 
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sebagai sarana wisata pendidikan yang menarik dan terletak di kabupaten 

Sragen, Jawa Tengah. 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Latar Belakang Perencanaan 

Ternak merupakan hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan 

sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil 

ikutannya yang terkait dengan pertanian (UU RI No.18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan). Peternakan adalah suatu usaha 

pemeliharaan dan pembiakkan hewan ternak untuk mendapat hasil dan 

manfaat dari kegiatan tersebut. Menurut ukuran dan bentuk tubuh hewan 

ternak digolongkan menjadi:  

a) Ternak besar : sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda. 

b) Ternak kecil : domba, kambing potong, kambing perah, babi. 

c) Ternak unggas : ayam potong, ayam petelur, itik potong, itik 

petelur. 

Sektor peternakan merupakan andalan utama sebagai penghasil 

bahan pangan hewani bergizi tinggi yang dibutuhkan untuk asupan nutrisi 

sehat bagi tubuh manusia. Penduduk Indonesia pada umumnya 

mengandalkan hasil ternak berupa daging dan telur (ayam dan itik), serta 

daging dan susu mamalia (sapi dan kambing). Sapi sebagai salah satu 

mamalia golongan ternak besar dimanfaatkan susu dan dagingnya melalui 

proses pemerahan dan pemotongan. Susu dan daging merupakan sumber 

kalsium dan protein tinggi dengan jumlah permintaan yang besar oleh 

masyarakat. 

Menurut Teguh Boediyana, Ketua Dewan Persusuan Nasional 

(DPN) saat ini rata-rata produksi susu sapi per hari hanya sekitar 1.600 

hingga 1.800 ton. Produksi ini hanya memenuhi 18% dari kebutuhan susu 

nasional. Data hasil sensus sapi dan kerbau yang dilaksanakan Badan Pusat 

Statistik (BPS) pada tahun 2011 bahwa populasi sapi perah sebanyak 

597.000 ekor termasuk sapi jantan. Berdasarkan sensus Pertanian yang 
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dilaksanakan BPS di tahun 2013 diperoleh data populasi sapi perah turun 

menjadi 444.000 ekor termasuk sapi jantan. Populasi sapi perah di Indonesia 

menurun drastis sehingga impor menjadi pilihan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri. Menurut perhitungan Asosiasi Industri Pengolahan 

Susu (AIPS) di tahun 2020 yang akan datang diperkirakan produksi susu 

segar dalam negeri hanya memenuhi sekitar 10% kebutuhan susu nasional. 

Di tahun 2020 dan tahun berikutnya, sekurang-kurangnya per tahun harus 

diimpor 5,9 juta ton setara susu segar dengan nilai sekitar Rp 30 triliun. 

Indonesia sebagai negara beriklim tropis yang relatif subur terutama 

wilayah Indonesia bagian barat memiliki potensi yang baik dalam 

perkembangbiakkan hewan ternak. Peternakan memiliki potensi wisata jika 

dikembangkan sesuai dengan tujuan dan sasarannya secara baik. Agrowisata 

peternakan yang edukatif dan rekreatif akan membantu memenuhi  

kebutuhan masyarakat yang mencari penyegaran sekaligus dapat menambah 

wawasan. Masyarakat akan mendapat ilmu tentang bagaimana proses 

pemeliharaan hewan ternak, aktivitas hewan ternak, pemerahan susu, dan 

pengolahan hasil ternak menjadi produk yang dapat dikonsumsi oleh 

manusia. Aktivitas di dalam Agrowisata Peternakan meliputi aktivitas pra 

produksi berupa pembibitan dan pakan ternak, kegiatan produksi berupa 

pemerahan dan pemotongan ternak, serta pasca produksi berupa aktivitas 

pasca panen hasil produksi ternak.  

1.2.2 Gambaran Umum Kabupaten Sragen 

Kabupaten Sragen  terletak di antara 110º45’ - 111º10’ bujur timur 

serta 7º15’ - 7º30’ lintang selatan.  Secara administratif luas wilayah 

kabupaten Sragen adalah 941,55 km
2   

dengan batas-batas wilayah 

kabupaten sebagai berikut:  

a) utara  : kabupaten Grobogan 

b) selatan : kabupaten Karanganyar 

c) barat  : kabupaten Boyolali 

d) timur   : kabupaten Ngawi, provinsi Jawa Timur. 

Letak geografis tersebut menyebabkan kabupaten Sragen berada di Provinsi 
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Jawa Tengah yang termasuk pada wilayah dengan iklim tropis. (Team PDE 

Sragen, 2013) 

Kondisi alam Sragen masih asri karena jumlah lahan terbuka yang 

masih luas. Tingkat polusi asap kendaraan maupun asap hasil industri masih 

rendah. Hal tersebut menyebabkan suasana di kabupaten Sragen masih 

cukup sejuk dan tanahnya subur. Keadaan lingkungan yang terjaga sangat 

baik bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sragen memiliki 

potensi yang baik dalam pengembangan budidaya tumbuhan maupun hewan 

ternak. Agrowisata peternakan sangat cocok direalisasikan di kabupaten 

Sragen, terutama di wilayah utara yang masih didominasi oleh ruang 

terbuka hijau. Suasana pedesaan dan mudahnya sumber bahan pangan untuk 

ternak menjadikan kesuburan perkembangbiakkan dan kelestarian hewan 

ternak memiliki potensi yang baik. 

1.2.3 Latar Belakang Permasalahan 

A. Kondisi Site Perencanaan 

Sragen memiliki semboyan “ASRI”, yang berarti aman, sehat, rapi, 

dan indah.  Demi merealisasikan jati diri Sragen sesuai dengan semboyan 

“ASRI”, maka segala peluang dan aktivitas yang bertentangan dan 

menimbulkan keresahan masyarakat harus ditiadakan. Salah satunya adalah 

fenomena yang terjadi di pasar hewan Joko Tingkir, Sragen. Pasar tersebut 

terletak di kecamatan Sragen bagian utara yang merupakan sebuah titik 

penghubung antara kawasan kota dengan desa, serta dilalui oleh jalur 

lingkar utara sebagai salah satu jalan utama menuju ke arah Jawa Timur. 

Pasar Joko Tingkir adalah pasar hewan (ayam, itik, burung hias) yang di 

dalamnya juga terdapat pemotongan ayam, pasar sepeda dan pasar aksesori 

otomotif. Kondisi pasar ini cukup kumuh terutama di bagian penjualan dan 

pemotongan ayam yang menimbulkan bau, kondisinya kotor, selokan tidak 

mengalir, berantakan,dan sangat kurang terawat. 
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Gambar 1.1 Situasi Pasar Joko Tingkir  

Sumber : Dokumen penulis, 2016 

Aktivitas jual beli di dalam pasar ini terjadi dari pagi hingga sore 

hari. Di kompleks pasar ini pada malam hari digunakan sebagai area yang 

berkonotasi negatif. Terdapat kegiatan prostitusi terselubung yang sudah 

terkenal di kalangan masyarakat. Selain itu area pasar yang cukup gelap 

pada malam hari sering menjadi tempat pemuda pemudi pacaran, berkumpul 

untuk mabuk-mabukan, dan juga perjudian. Hal tersebut bertentangan 

dengan keamanan karena rawan kriminalitas dan meresahkan masyarakat.  

Tindakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut 

adalah pemerintah dapat membenahi pasar, dengan memindahkan pasar ke 

tempat yang lebih efisien sehingga meminimalisir terjadinya hal serupa. 

Lokasi eksisting lebih tepat digunakan untuk dialihfungsikan menjadi 

Agrowisata Peternakan karena dengan demikian aktivitas yang lebih intens 

dan pengelolaan yang baik akan menutup peluang kejahatan sosial dalam 

lingkungan tersebut. 

B. Pengelolaan Hewan Ternak Sapi di Sragen 

Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki program di bidang 

peternakan yaitu pengembangan sapi Brangus. Pemkab menciptakan 

kawasan pembibitan di dalam wilayah kabupaten Sragen yang terletak di 

beberapa desa. Program pengembangan ini dengan cara inseminasi buatan, 

meninjau kesehatan hewan, serta kemitraan peternak sapi. Beberapa desa 

sebagai kawasan pembibitan sapi Brangus: 

1) desa Pringanom, kecamatan Masaran 

2) desa Tenggak, kecamatan Sidoharjo 
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3) desa dawung, kecamatan Sambirejo 

4) desa Wonorejo, kecamatan Kedawung 

5) desa Karanganyar, kecamatan Plupuh 

6) desa Tegalrejo, kecamatan Gondang 

7) desa Gringging, kecamatan Sambungmacan 

Berdasarkan informasi bersumber dari Dinas Peternakan dan 

Perikanan kabupaten Sragen, sapi Brangus merupakan hasil persilangan 

dari jenis sapi American Brahman dengan Aberden Angus yang 

direproduksikan secara inseminasi buatan. Sapi Brangus biasa dipelihara 

sebagai ternak potong untuk diambil dagingnya. 

Tabel 1.1 Populasi Sapi Potong Kabupaten Sragen 

Kabupaten 

Sapi Potong 

Tahun 

2010 

Tahun 

2011 

Tahun 

2012 

Tahun 

2013 

Tahun 

2014 

Sragen 78504 108562 122146 82773 86541 

Sumber: BPS Kabupaten Sragen 

Program pemerintah Sragen tersebut hanya fokus terhadap 

pengembangan sapi potong saja untuk dimanfaatkan dagingnya. Sapi perah 

sendiri sebagai pemasok susu sapi segar sangat minim jumlahnya karena 

tidak ada peternakan sapi perah yang dikembangkan di kabupaten Sragen. 

Tabel 1.2 Populasi Sapi Perah Kabupaten Sragen 

 

Kabupaten 

Sapi Perah 

Tahun 

2010 

Tahun 

2011 

Tahun 

2012 

Tahun 

2013 

Tahun 

2014 

Sragen 65 99 102 210 14 

Sumber : BPS Kabupaten Sragen, 2016 

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat populasi sapi perah di 

kabupaten Sragen mengalami penurunan drastis yang memprihatinkan. 

Sapi perah di kabupaten Sragen merupakan milik warga, yang dipelihara 

sendiri di lingkungan tempat tinggal warga bukan dikelola dengan skala 

peternakan. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan pengadaan sarana 

yang mendukung keberadaan sapi perah di kabupaten Sragen. Agrowisata 

peternakan diharapkan dapat menjadi penggebrak bagi pengembangan 

pengelolaan ternak sapi perah ke depannya. 

C. Sektor Pariwisata Sragen 
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Tabel 1.3 Jumlah Tempat Wisata Kabupaten Sragen 

Banyaknya Tempat Rekreasi Di Kabupaten Sragen  

Kecamatan 
Gedung 

Bioskop 

Tempat Rekreasi 

Alam 

Tempat Rekreasi 

Sejarah 

Kalijambe - - 1 

Plupuh - - 1 

Masaran - - 2 

Kedawung - - - 

Sambirejo - 2 - 

Gondang - - - 

Sambungmacan - - - 

Ngrampal - - - 

Karangmalang - 2 - 

Sragen - - 1 

Sidoharjo - - - 

Tanon - - 1 

Gemolong - - - 

Miri - - - 

Sumberlawang - 1 1 

Mondokan - - - 

Sukodono - - - 

Gesi - - - 

Tangen - - - 

Jenar - - - 

Jumlah 2014 - 5 7 

Jumlah 2013 - 5 7 

Jumlah 2012 - 5 7 

Jumlah 2011 - 5 7 

Jumlah 2010 - 5 7 

Sumber : BPS kabupaten Sragen, 2016 

Sragen memiliki beberapa obyek wisata alam dan rekreasi sejarah. 

Wisata alam yang ada berupa pemandian sumber air panas, kolam renang, 

waduk, dan taman alam. Wisata rekreasi sejarah antara lain museum, 

makam leluhur, dan desa wisata batik. Hanya sedikit saja yang terkenal, 

beberapa diantaranya yaitu museum purbakala Sangiran dan waduk 

Kedung Ombo. Melihat kondisi tersebut, Sragen perlu pengembangan 

wisata yang sesuai dengan kondisi daerah dan menjadikan Sragen lebih 

dikenal. Berdasarkan data yang ada, Sragen belum memiliki sarana rekreasi 
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agrowisata khususnya di sektor peternakan.  

Perencanaan Agrowisata Peternakan sebagai objek wisata 

pendidikan akan menciptakan suatu area rekreatif yang nyaman, rapi, 

indah, menarik, dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat lokal 

maupun wisatawan dari luar. Mengingat sektor pariwisata di kecamatan 

Sragen masih minim, belum memiliki ciri khas dan daya tarik terhadap 

minat wisatawan dari dalam maupun luar. Diharapkan nama Sragen akan 

melambung dan lebih dikenal masyarakat luar area Sragen. 

D. Kondisi Rumah Potong Hewan Sragen 

 
Gambar 1.2 Peta RPH Sragen 

Sumber : https://www.google.co.id/maps/@-7.4178071,111.0174719,418m/data=!3m1!1e3 

Sragen memiliki RPH dengan skala kecil, menempati lahan dengan 

luas ±870 m². RPH tersebut terletak tidak jauh dari Dinas Peternakan dan 

Perikanan Sragen. RPH terletak di sudut persimpangan empat antara jalan 

Ahmad Yani dengan jalan Sudirman. RPH tersebut biasa melayani 

pemotongan hewan sapi. 

Kondisi RPH tersebut sampai saat ini kurang terawat, terlihat dari 

komplek bangunannya yang cukup kotor dan terkesan terbengkalai. RPH 

tersebut terletak di antara kawasan pertokoan dan pemukiman masyarakat. 

Keberadaan RPH tersebut sedikit banyak menyebabkan bau yang tidak 

sedap imbas pemotongan yang cukup mengganggu masyarakat sekitarnya. 

Kondisi tersebut dikarenakan RPH didirikan pada tahun 1924 yang pada 

https://www.google.co.id/maps/@-7.4178071,111.0174719,418m/data=!3m1!1e3
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era tersebut pertokoan dan pemukiman warga tidak ada yang berdiri di 

dekat RPH. 

  
Gambar 1.3 Kondisi RPH Sragen 

Sumber : Dokumen Penulis, 2016 

Kontribusi sektor peternakan dalam bidang kesehatan adalah 

menjaga dan mencukupi kebutuhan sumber gizi yang sehat dan steril bebas 

penyakit untuk masyarakat. Hewan ternak khususnya sapi membutuhkan 

penanganan khusus yang harus dimanajemen dengan baik, mulai dari 

pemeliharaan dan perawatan di tempat ternak, pemerahan susu sapi perah, 

dan pemotongan sapi potong. Di sini RPH memiliki peran penting sebagai 

sarana yang menunjang aktivitas dalam Agrowisata Peternakan dan 

masyarakat Sragen.  

Tata cara pemotongan hewan ternak akan mempengaruhi kualitas 

daging yang dihasilkan. Negara Indonesia sebagai negara yang 

penduduknya mayoritas muslim ketat mengenai aturan pemotongan hewan. 

Islam merupakan satu-satunya agama yang memiliki tolak ukur yang cukup 

rinci dengan aturannya untuk menentukan halal atau haram dan sah atau 

tidaknya proses pemotongan hewan. Fenomena tersebut seakan menjadi 

standar di setiap kalangan masyarakat, didukung oleh standar teknis yang 

telah dibuat oleh manusia sendiri.  

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, untuk menunjang 

Agrowisata Peternakan yang direncanakan maka perlu adanya rumah 

potong hewan di dalamnya. Agrowisata dengan basis Islam otomatis 

menjunjung tinggi aspek halal sehingga masyarakat luas tidak perlu 

khawatir terhadap mutu dan status halal daging yang sudah terjamin karena 

semua aspek dalam RPH dijalankan sesuai dengan prosedur.  
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E. Konsep Sustainable Architecture 

Sustainable Architecture atau arsitektur berkelanjutan merupakan 

sebuah terapan di dalam bidang arsitektur yang mengusung konsep 

berkelanjutan, yaitu dengan mempertahankan sumber daya alam agar 

bertahan lebih lama yang dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya 

alam dan lingkungan ekologis manusia (Sanga, 2012).  

Ditinjau dari definisi di atas, penerapan prinsip-prinsip arsitektur 

berkelanjutan pada sebuah perencanaan merupakan sebuah langkah nyata 

yang harus direalisasikan. Hal tersebut berkaitan dengan sistem konstruksi 

material, efisiensi penggunaan energi alami, meminimalisir dampak 

pembangunan terhadap kerusakan lingkungan, efisiensi penggunaan lahan, 

dan manajemen limbah. Agrowisata peternakan adalah sebuah rancangan 

yang memiliki potensi terhadap konsep berkelanjutan dengan aspek-aspek 

reuse, reduce, dan recycle. Potensi tersebut dapat diwujudkan melalui 

pengolahan limbah seperti kotoran sapi, sisa makanan sapi, maupun limbah 

hasil pengolahan susu dan sebagainya. Selain itu sistem air limbah bekas 

pemotongan hewan dan pemanfaatan air hujan juga dapat diterapkan. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

a) Bagaimanakah disain tata massa Agrowisata Peternakan dan fasilitas 

penunjang di dalamnya yang rekreatif dan edukatif? 

b) Bagaimana wujud tampilan bangunan dan lanskap yang modern 

sehingga menarik dari segi estetika namun tetap fungsional dan tidak 

berlebih-lebihan? 

c) Bagaimana sustainable architecture diterapkan dalam rancangan 

Agrowisata Peternakan? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

a) Mendisain tata massa Agrowisata Peternakan serta fasilitas penunjang 

sehingga menjadi rekreasi yang edukatif. 
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b) Mewujudkan tampilan bangunan dan lanskap yang modern dan menarik 

secara estetika namun tetap fungsional dan tidak berlebih-lebihan. 

c) Menerapkan prinsip-prinsip sustainable architecture dalam merancang 

agrowisata. 

d) Merencanakan perancangan dilokasikan di site yang memiliki isu-isu 

negatif di Sragen, dan mengubahnya sehingga area tersebut 

berkembang dan memiliki potensi yang positif, bermanfaat, dan 

menyelesaikan permasalahan sosial di dalamnya. 

1.4.2 Sasaran 

a) Peternakan dalam agrowisata mampu menghasilkan bahan pangan yang 

berkualitas, sehat, dan bermanfaat. 

b) RPH dalam Agrowisata Peternakan melayani penyembelihan sehari-

hari dari intern maupun ekstern, serta mampu melayani pada hari-hari 

raya seperti Idul Adha dan sebagainya. 

c) Agrowisata Peternakan dengan penataan lanskap yang indah akan 

menjadi tujuan wisatawan dari dalam maupun dari luar Sragen. 

d) Terwujudnya Agrowisata Peternakan dengan penekanan sustainable 

architecture sehingga mampu menghasilkan dan menjaga sumber daya 

serta meningkatkan perekonomian masyarakat Sragen. 

1.5 Lingkup Pembahasan 

a) Rancangan Agrowisata dibatasi oleh sektor peternakan dengan site 

perencanaan di dalam kabupaten Sragen. 

b) Hewan ternak dibatasi berupa sapi perah dan sapi potong beserta sarana 

penunjang pra produksi, produksi, dan pasca produksi. 

c) Disiplin ilmu arsitektur yang dipakai adalah sustainable architecture. 

1.6 Metode Pembahasan 

 Metode  yang diterapkan di dalam penyusunan ldan penulisan 

laporan ini sebagai berikut:  

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi secara 

nyata tentang permasalahan yang terkait melalui studi literatur, survey 
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langsung ke lapangan, wawancara dengan narasumber, dan atau 

pengumpulan data-data resmi yang dikeluarkan oleh badan/instansi yang 

terkait serta browsing dari internet. 

1.6.2 Metode Dokumentasi 

Metode mendokumentasikan data, objek, kasus, yang terkait dengan 

pembahasan melalui pengambilan gambar obyek yang terkait. 

1.6.3 Metode Koperatif 

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan seleksi terhadap 

fasilitas-fasilitas ataupun komponen-komponen yang akan digunakan pada 

perancangan dengan cara membandingkan data yang sudah ada agar dapat 

menentukan fasilitas dan komponen yang benar-benar dibutuhkan di dalam 

obyek perencanaan. 

1.6.4 Metode Analisis Konsep 

Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan permasalahan 

dan potensi yang ada berdasarkan data-data yang telah didapatkan, yang 

kemudian diolah dan dianalisa untuk menemukan solusi dari permasalahan 

dan bagaimana potensi dapat dikembangkan dalam sebuah kesimpulan. 

Kesimpulan dari hasil analisa tersebut akan melahirkan konsep perencanaan 

yang dipegang kuat dalam proses perancangan. 

1.7 Keluaran 

 Luaran yang dihasilkan terdiri atas tiga produk, yaitu konsep 

perancangan sebagai produk utama berupa laporan tertulis Studio Konsep 

Perancangan Arsitektur, gambar disain arsitektural dan DED, dan maket 

sebagai perwujudan visual tiga dimensi dengan skala tertentu sesuai gambar 

perencanaan. 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi deskripsi judul, latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup 

pembahasan, metode pembahasan, keluaran yang akan 

dihasilkan, serta alur sistematika penyusunan laporan. 
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BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka berisi kajian obyek, studi kasus, 

dan elemen perancangan yang terkait dengan teori-teori yang 

mendukung penulisan ini. 

BAB 3  GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Bab ini berisi tentang data lokasi/data fisik, data non 

fisik, dan gagasan perancangan. 

BAB 4  ANALISIS PENDEKATAN, KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi analisa konsep makro dan analisa konsep 

mikro yang akan digunakan dalam proses perencanaan dan 

penyelesaian perancangannya. 


