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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi Judul 

 Judul laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang diajukan yaitu 

“Redesain Rumah Susun Begalon Surakarta Dengan Pendekatan Arsitektur 

Berkelanjutan”. Pengertian uraian kata dari judul tersebut ialah sebagai berikut : 

a. Redesain   : Redesign adalah suatu perencanaan untuk  

melakukan perubahan pada struktur dan 

fungsi suatu benda, bangunan atau suatu 

sistem dengan tujuan untuk menghasilkan 

manfaat yang lebih baik dari desain semula, 

atau untuk menghasilkan fungsi yang 

berbeda dari desain semula. 

(en.wiktionary.org/wiki/redesign. Diakses 

18 Agustus 2020) 

b. Rumah Susun   : Rumah Susun adalah bangunan gedung  

bertingkat yang distrukturkan secara 

fungsional dalam arah horizontal maupun 

vertikal yang terbagi dalam bagian-bagian 

dalam satu-satuan masing-masing jelas 

ukuran, batasan, dan luasnya, dan 

satuan/unit yang dilengkapi dengan bagian 

bersama, benda bersama, dan tanah bersama, 

dan masing-masing dimanfaatkan secara 

terpisah terutama untuk tempat hunian. 

(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

1985) 

c. Surakarta   : Surakarta atau bisa juga disebut Solo, adalah  

wilayah otonom dengan status Kota di 

bawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, 
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dengan penduduk 519.587 jiwa (2019) dan 

kepadatan 11.798,06/km2.  

(www.surakartakota.bps.go.id. Diakses 

tanggal 8 Juni 2020) 

d. Arsitektur Berkelanjutan : Adalah ilmu Arsitektur yang memenuhi  

kebutuhan saat ini, tanpa membahayakan 

kemampuan generasi mendatang, dalam 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 

Kebutuhan itu berbeda dari satu masyarakat 

ke masyarakat lain, dari satu kawasan ke 

kawasan lain dan paling baik bila ditentukan 

oleh masyarakat terkait. (Steele, 1997). 

 Judul tersebut memiliki pengertian yaitu meredesain atau mendesain ulang 

Rumah Susun Begalon yang terletak di Kecamatan Laweyan Surakarta dengan 

menggunakan pendekatan dan prinsip-prinsip Arsitektur Berkelanjutan. Rumah 

Susun perlu didesain ulang untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan di 

sekitar kita dan menciptakan lingkungan terbangun yang layak huni, nyaman, aman, 

dan produktif. 

 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Kondisi Hunian Secara Umum 

Sebuah kota mempunyai pesona tersendiri untuk disinggahi. Warga 

mempunyai amatan kalau sebuah kota mempunyai fasilitas yang lengkap, 

transportasi yang nyaman, lapangan pekerjaan yang luas. Hal ini mengakibatkan 

pertumbuhan penduduk di sebuah kota tersebut berkembang dengan pesat karena 

perpindahan penduduk dari pinggiran kota ke pusat kota untuk mencari kehidupan 

dan lapangan pekerjaan yang layak. Penduduk pinggiran kota atau migran ini rata-

rata kurang memiliki pengalaman dalam bekerja dan juga kurangnya modal untuk 

menyewa atau membeli sebuah rumah di sebuah kota karena penghasilannya masih 

rendah. Peningkatan pelayanan kota khususnya pada bidang perumahan 

permukiman tidak mengimbangi jumlah penduduk yang meningkat sehingga 
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menimbulkan terciptanya permukiman kumuh illegal (squatter). Tumbuhnya 

daerah permukiman kumuh illegal (squatter) di daerah pinggiran rel kereta api, 

pinggiran sungai ataupun tanah illegal lainnya juga diakibatkan oleh tidak 

tersedianya lahan karena kepadatan bangunan yang tinggi. Selain itu masyarakat 

yang menempati daerah ilegal juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Mereka rela 

melakukan apapun supaya bisa mencari nafkah di kota karena mayoritas para 

pendatang tidak memiliki modal atau keterampilan yang cukup. Masyarakat 

tersebut menempati bangunan yang sebenarnya termasuk daerah illegal dan tidak 

diperbolehkan ada bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut. 

 

1.2.2 Gambaran Umum Hunian Kota Surakarta 

Sektor perkembanagan perumahan di Kota Surakarta mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Pertumbuhan penduduk baik alami maupun 

migrasi yang pesat membuat kebutuhan akan lahan di perkotaan semakin menjadi 

tantangan serius. Seperti halnya Kota Surakarta dengan lokasi strategis menjadi 

pusat kota dari daerah di sekitarnya menjadikan pertumbuhan Kota Surakarta 

menjadi pesat. Tak terkecuali kebutuhan perumahan mengalami perkembangan 

yang signifikan dari banyaknya permintaan masyarakat yang tinggal di Kota 

Surakarta. 

Membangun rumah susun merupakan salah satu penanganan squatter di 

Kota Surakarta. Salah satu alasan pembangunan rumah susun yaitu karena semakin 

sempitnya lahan di Kota Surakarta untuk menangani squatter. Penyediaan 

perumahan sudah menjadi agenda pemerintah, seperti yang tertuang dalam UU no 

1 tahun 2011 yang mengatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan perumahan 

dilakukan untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau. 

Kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah terutama 

dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di 

kota (Rusdiono, 2012). Berangkat dari adanya program 1000 tower (Bappeda, 

2010), maka Pemkot Surakarta berencana membangun 12 rumah susun sederhana 

sewa, 5 rusunawa diantaranya sudah terealisasi (Rusdiono, 2012) dan satu rusun 

sedang dalam proses peng-hunian, dan satu rusun dalam proses pem-bangunan. 
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Rusunawa yang sudah terealisasi, diantaranya Rusunawa Begalon I, Rusunawa 

Begalon II, Rusunawa Jurug, Rusunawa Kerkov, dan Rusunawa Semanggi. 

Program pembangunan rusunawa seharusnya juga ditinjau dari segi kualitas 

bukan hanya dari segi kuantitas (Silas, 1992). Fungsi rusunawa yang seharusnya 

dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni tidak dapat diwujudkan dengan 

optimal. Hal ini dikarenakan mulai munculnya masalah terutama penurunan 

kualitas lingkungan dan fisik rusunawa setelah dihuni beberapa tahun. Per-

masalahan rusunawa tersebut tentu perlu dilakukan pengkajian mengenai faktor apa 

yang mempengaruhi terciptanya rusunawa yang ber-kelanjutan. 

 

1.2.3 Kondisi Rumah Susun Begalon 

 Rumah Susun Begalon terletak di Kelurahan Panularan, Kecamatan 

Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. 

 
Gambar 1. Peta Lokasi Rumah susun Begalon 

Sumber : Google Earth 2020 

 Rumah Susun Begalon di Kecamatan Laweyan Surakarta dibangun pada 

tahun 2004 dan mulai ditempati pada tahun 2005. Rumah susun ini dibangun karena 

banyak masyarakat yang menghuni tanah milik Pemerintah Kota Surakarta yaitu 

tanah bekas pemakaman Begalon di Kelurahan Panularan (Suara Merdeka 2003). 

Sehingga Pemerintah Kota Surakarta dan melalui usulan masyarakat membangun 

Rumah Susun Begalon untuk memindahkan masyarakat yang tinggal di tanah bekas 

pemakaman tersebut. 
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 Hunian di Rumah Susun Begalon berjumlah kurang lebih 96 hunian yang 

terbagi menjadi 4 lantai. Semua hunian tersebut memiliki denah layout yang sama. 

Bangunan rusun tersebut memiliki dua gedung terpisah yang dihubungkan oleh 

jembatan pendek antar gedung tersebut. Dua gedung tersebut membentuk huruf L 

dan masing-masing terdiri atas 5 lantai. Lantai satu atau semi basement digunakan 

untuk parkir motor, tempat untuk berjualan, tempat untuk berkumpul, dan juga 

kantor pengelola. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Rumah Susun Begalon 

antara lain yaitu : tempat parkir mobil dan motor, taman bermain anak, toilet umum, 

selasar kegiatan, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan air limbah dan 

air hujan, tangga umum dan tangga darurat, fire hydrant, pos satpam, lapangan kecil 

untuk bermain bola. 

 Permasalahan pada Rumah Susun Begalon berdasarkan penelitian yang 

sudah dilakukan dalam Seminar Penelitian yaitu kondisi persampahan yang kurang 

efektif baik dalam segi penanggulangan maupun dari segi pengolahannya. 

Penghuni Rumah Susun Begalon hanya mengandalkan pengelola atau petugas 

kebersihan rusun untuk membersihkan dan mengelola sampah-sampah yang ada di 

rusun tersebut. Pengelola sudah berusaha mengadakan kerja bakti setiap sebulan 

sekali untuk membersihkan sampah-sampah namun cara tersebut masih belum 

efektif untuk mengontrol persampahan pada Rumah Susun dengan jumlah penghuni 

yang sangat banyak. Permasalahan seperti ini dapat diselesaikan menggunakan 

prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan dengan menyediakan sebuah tempat untuk 

mengolah dan mengelola sampah-sampah yang dapat didaur ulang untuk dijadikan 

barang atau benda yang dapat digunakan kembali. 

 Site Rumah Susun Begalon yang cukup luas membuat kawasan tersebut 

banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas-fasilitas 

lain yang dapat mendukung keberlanjutan bangunan Rumah Susun tersebut. Seperti 

contohnya fasilitas pengelolaan sampah dan limbah ataupun fasilitas yang dapat 

meningkatkan perekonomian para penghuni rumah susun begalon. Aspek Ekonomi 

pada arsitektur berkelanjutan dapat diterapkan dengan menyediakan tempat atau 

wadah bagi penghuni rumah susun untuk mengadakan usaha. Kemunculan usaha 
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berbasis komunitas dapat meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat dan 

berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kekumuhan di kawasan tersebut. 

 Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Rumah Susun Begalon sudah 

cukup lengkap namun masih banyak fasilitas yang tidak memenuhi standar. 

Contohnya seperti tangga darurat yang ukurannya tidak standar sehingga kurang 

nyaman untuk digunakan. Kemudian kondisi ruang jemuran didepan masing-

masing hunian yang kurang layak dan mengganggu visual bangunan sehingga perlu 

didesain kembali agar lebih layak dan nyaman untuk digunakan. Ruang berkumpul 

yang tidak memenuhi standar juga harus didesain ulang. Aspek sosial dalam 

arsitektur berkelanjutan diterapkan dengan memperkuat ikatan sosial penghuni dan 

menciptakan tempat ruang sosial sehingga ruang sosial tersebut dapat dimanfaatkan 

oleh penghuni rumah susun sebagai tempat berkumpul dan menyelesaikan masalah 

yang dialami bersama. Ikatan sosial yang baik antara penghuni rumah susun dapat 

memperkuat rasa kepermilikan dan keinginan untuk merawat rumah susun.  

 Penggunaan prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan dapat mewujudkan 

hunian yang layak dan dapat menjaga keberlangsungan aktivitas penghuni rumah 

susun. Penerapannya dengan prinsip utilitas efisien energi, manajemen limbah 

terpadu, penataan bangunan yang memanfaatkan potensi pada lingkungan. Efisiensi 

energi pada bangunan dapat dilakukan dengan penataan massa dan utilitas 

bangunan dengan memanfaatkan potensi dari iklim pada tapak. Penerapan efisiensi 

energi pada bangunan dapat menciptakan kenyamanan ruang yang lebih baik dan 

meminimalisir munculnya limbah/pemanfaatan energi berlebihan dari sistem 

utilitas yang dapat merusak lingkungan. Manajemen limbah terpadu diterapkan 

dengan penerapan konsep daur ulang dari sampah padat dan cair yang dihasilkan 

oleh bangunan. Salah satu implementasinya dengan memanfaatkan pengolahan 

daur ulang air sehingga penggunaan air akan lebih efisien. 

 Atas dasar pemikiran dan latar belakang permasalahan-permasalahan 

tersebut, Rumah Susun Begalon Surakarta akan didesain ulang atau diredesain 

dengan menggunakan konsep arsitektur berkelanjutan untuk menciptakan 

bangunan Rumah Susun yang lebih layak dan nyaman digunakan para 

penghuninya. Konsep tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada 
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pada kawasan Rumah Susun Begalon demi kehidupan yang berkelanjutan pada 

masa mendatang. 

 

1.2.4 Evaluasi Purna Huni 

 Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh penulis, didapatkan 

beberapa poin-poin evaluasi purna huni sebagai berikut: 

1. Kenyamanan 

 Faktor kenyamanan dalam menghuni hunian tersebut bagi para 

penghuni sangatlah penting, karena jika penghuni sudah merasa nyaman 

maka hunian tersebut telah berhasil membuat penghuninya sejahtera. Salah 

satu faktor kenyamanan tersebut yaitu dari segi pencahayaan dan 

penghawaan. Bangunan rumah susun begalon terbagi menjadi 2 gedung 

yaitu gedung A dan gedung B. Gedung A berorientasi menghadap ke timur-

barat sedangkan gedung B menghadap ke utara-selatan. Gedung A memiliki 

massa yang lebih panjang dari gedung B. Kedua gedung tersebut terhubung 

oleh sebuah jembatan di tiap lantainya sehingga membentuk huruf L. 

Berikut gambarannya: 

 
Gambar 2. Massa Eksisting 

Sumber: Analisa Pribadi, 2020 

 

  Berdasarkan hasil analisa orientasi tersebut, didapat bahwa pada 

bagian barat gedung A terdapat banyak hunian yang menerima sinar 

matahari langsung dari barat. Sinar tersebut bisa membuat para penghuni 
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kurang merasa nyaman. Oleh karena itu orientasi gedung A perlu dirubah 

menjadi menghadap utara-selatan. Dengan demikian tidak ada hunian yang 

menerima sinar matahari langsung dari barat. 

2. Fasilitas Umum 

 Fasilitas umum merupakan fasilitas-fasilitas penunjang yang bisa 

digunakan oleh semua penghuni rumah susun untuk berbagai aktifitas 

maupun kegiatan. Fasilitas pada rumah susun seharusnya lengkap dan 

memenuhi standar guna membuat para penghuni merasa nyaman ketika 

menggunakan fasilitas umum tersebut, sedangkan fasilitas umum yang ada 

di rumah susun begalon Surakarta masih belum lengkap dan ada yang belum 

memenuhi standar. Fasilitas yang seharusnya ada di rumah susun antara lain 

yaitu ruang berkumpul (aula), pos keamanan, musholla, klinik, koperasi, 

unit pertokoan dan taman bermain anak. Pada rumah susun begalon 

Surakarta hanya memiliki ruang berkumpul yang kurang memadai dan 

taman bermain anak yang sudah rusak.  

 
Gambar 3. Ruang Berkumpul & Taman Bermain Anak 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020 

 

  Penambahan fasilitas umum pada rumah susun begalon Surakarta 

diharapkan bisa membantu para penghuninya merasakan kenyamanan. 

3. Visualisasi Bangunan 

 Berdasarkan hasil pengamatan tentang visualisasi bangunan, 

terdapat sebuah faktor yang sangat mengganggu visualisasi rumah susun 

begalon tersebut. Faktor tersebut yaitu banyaknya penghuni yang menjemur 
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pakaian di depan huniannya masing-masing, sehingga dari luar bangunan 

terpampang baju-baju penghuni yang dijemur.  

 
Gambar 4. Fasad Rusun Yang Dipenuhi Jemuran 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020 

  

 Hal tersebut tentu saja mengganggu visualisasi bangunan dan perlu 

dibenahi dengan cara menyediakan tempat menjemur pakaian yang layak 

sehingga para penghuni tidak lagi menjemur pakaiannya di depan 

huniannya masing-masing. 

4. Keamanan 

  Keamanan yang dimaksud adalah standarisasi ukuran tangga baik 

tangga umum maupun tangga darurat. Hal tersebut sangat penting 

diperhatikan dalam pembangunan rumah susun karena bangunan tersebut 

terdapat banyak jiwa yang menghuninya. Sehingga keselamatan dan 

keamanan penghuni sangat penting untuk diperhatikan. Kondisi tangga 

umum pada rumah susun begalon Surakarta sudah memenuhi standar dan 

nyaman untuk digunakan. Sedangkan tangga darurat yang ada masih sangat 

jauh dari kata standar, baik dari segi ukuran maupun keamanan. Pada 

umumnya tangga darurat seharusnya dilindungi oleh dinding dan pintu yang 

tahan api. Untuk ukurannya juga harus standar untuk melancarkan evakuasi 

para penghuni ketika terjadi kebakaran. Namun tangga darurat pada rumah 

susun begalon masih sangat jauh dari kata standar.  
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Gambar 5. Tangga Darurat Rumah Susun Begalon 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020 

 

 Maka dari itu tangga darurat tersebut harus diredesain sedemikian 

sehingga menjadi tangga darurat yang memenuhi standar kenyamanan dan 

keamanan. 

5. Pengolahan Sampah 

 Berdasarkan hasil survey lokasi site, pengolahan sampah pada 

rumah susun begalon Surakarta masih belum terkelola dengan baik. hal 

tersebut karena yang bertugas untuk mengelola sampah hanya pengelola 

yang berjumlah seorang sedangkan penghuni yang ada di rusun tersebut 

berjumlah 96 KK. Sehingga pengelola rusun sangat kesulitan mengontrol 

persampahan yang ada di rumah susun begalon. 

 
Gambar 6. TPS Rumah Susun Begalon 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020 
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  Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu adanya program 

pengelolaan sampah yang tidak hanya dikelola oleh pengelola rumah susun 

melainkan penghuni juga turut ikut serta dalam mengolah sampah rumah 

susun begalon. 

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

 Berdasarakan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu bagaimana cara meredesain Rumah Susun Begalon dengan 

menerapkan prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan dalam aspek lingkungan, 

ekonomi, dan sosial. 

 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

 Adapun tujuan dari mendesain kembali atau meredesain Rumah Susun 

Begalon dengan strategi desain menggunakan prinsip-prinsip Arsitektur 

Berkelanjutan yaitu untuk mengurangi atau benar-benar menghindari penipisan 

sumber daya penting bagi manusia seperti energi, air, dan bahan baku, dan juga 

mencegah penurunan kualitas lingkungan di sekitar kita dan menciptakan 

lingkungan terbangun yang lebih layak huni, lebih nyaman, lebih aman, dan lebih 

produktif. 

 

1.4.2 Sasaran 

1. Mampu membentuk dan menata masa bangunan Rumah Susun Begalon 

Surakarta agar lebih efektif dan lebih efisien. 

2. Menentukan fasilitas sarana dan prasarana apa saja yang harus diredesain 

dan yang harus ditambahkan. 

3. Mampu menerapkan prinsip arsitektur berkelanjutan pada Rumah Susun 

Begalon Surakarta dalam aspek lingkungan. 

4. Mampu menerapkan prinsip arsitektur berkelanjutan pada Rumah Susun 

Begalon Surakarta dalam aspek ekonomi. 
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5. Mampu menerapkan prinsip arsitektur berkelanjutan pada Rumah Susun 

Begalon Surakarta dalam aspek sosial. 

 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan pada laporan ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembahasan utama adalah redesain bangunan Rumah Susun Begalon 

Surakarta. 

2. Fokus redesain yaitu pada fasilitas sarana dan prasarana yang kurang layak 

dan belum memenuhi standar kenyamanan dalam desain. 

3. Pembahasan selanjutnya yaitu penerapan prinsip-prinsip arsitektur 

berkelanjutan pada bangunan Rumah Susun Begalon Surakarta. 

4. Prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan yang digunakan yaitu dalam segi 

Aspek Lingkungan, Aspek Ekonomi, dan Aspek Sosial. 

 

1.6 Metodologi Pembahasan 

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah metode untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan untuk membuat laporan ini. Sumber data dalam penelitian terdapat 

2 kategori, yaitu: 

A. Data Primer 

1) Metode Survey (Wawancara) 

Wawancara yang digunakan dalam laporan ini yaitu 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis dan 

lengkap oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dicari. 

Wawancara dilangsungkan pada pengelola dan penghuni Rumah Susun 

Begalon, untuk memperoleh informasi mendalam tentang fasilitas 

sarana dan prasarana, dan mengetahui permasalahan yang ada di 

Rumah Susun Begalon tersebut. 

2) Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Rumah 

Susun Begalon untuk mengumnpulkan data-data mengenai kondisi 



27 
 

eksisting Rumah Susun Begalon Surakarta dan fasilitas sarana 

prasarana yang ada serta mengambil dokumentasi berupa foto sebagai 

data penunjang. 

B. Data Sekunder 

Penulis menggunakan media perantara untuk mencari data, 

berbentuk bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun pada arsip 

yang dipublikasikan serta yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang 

diperlukan dalam laporan ini meliputi: 

1) Data kondisi fisik Rumah Susun Begalon Surakarta 

2) Lay out atau tata letak Rumah Susun Begalon Surakarta 

3) Penelitian atau laporan serupa tentang rusunawa 

4) Artikel atau jurnal yang berisi tentang prinsip-prinsip Arsitektur 

Berkelanjutan 

 

1.6.2 Analisis Data 

 Setelah mengumpulkan data primer dan data sekunder, penulis melakukan 

analisa dan mengolah data-data tersebut menjadi sebuah satu kesatuan tentang 

bagaimana menerapkan prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan pada Rumah Susun 

Begalon Surakarta tersebut. 

 

1.6.3 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisa dan pengolahan data yang sudah didapat, dapat 

ditarik suatu simpulan tentang meredesain Rumah Susun Begalon Surakarta dengan 

pendekatan arsitektur berkelanjutan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun laporan Studio 

Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA) adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian , manfaat penelitian, batasan wilayah penelitian, keaslian 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentan teori-teori tentang rusunawa dan arsitektur berkelanjutan, 

sebagai dasar analisa yang dilakukan guna mendukung penelitian dan jurnal 

penelitian tentang termal dan pencahayaan yang ada. 

BAB III: TINJAUAN UMUM LOKASI DAN PERENCANAAN 

Berisi tentang gambaran umum dan data fisik lokasi perencanaan, gagasan 

perancangan dan analisa site eksisting 

BAB IV : ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Berisi tentang analisa dan konsep kawasan, analisa dan konsep ruang, analisa dan 

konsep arsitektur, analisa dan konsep struktur dan utilitas. 

  


