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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 DESKRIPSI 

Judul laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang diangkat adalah 

“Redesain Madrasah IbtidaiyahAl- Islam 1 Ngesrep yang Responsif terhadap 

Pandemi dengan Pendekatan Healing Environment”. Penjelasan dari 

pengertian judul tersebut sebagai berikut:   

Redesain  : Redesain berasal dari bahasa Inggris yaitu Redesign, 

maksudnya adalah kegiatan mendesain kembali atau 

perencanaan kembali untuk mengatur atau 

merencanakan versi baru dari sesuatu yang telah 

ditata atau direncanakan sebelumnya. 

(https://en.wiktionary.org/wiki/redesign).  

Madrasah 

Ibtidaiyah 

: Selanjutnya disingkat MI, adalah tingkat satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan 

pendidikan umum dengan gabungan dasar agama 

Islam pada jenjang pendidikan dasar dalam binaan 

Menteri Agama. (Peraturan Pemerintah RI No 17 thn 

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan) 

Desa Ngesrep : Desa di kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa 

Tengah. Terdapat kompleks pangkalan TNI angkatan 

Udara dan Banddae Udara Internasional Adi 

Soemarmo. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Ngesrep,_Ngemplak,_

Boyolali) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ngesrep,_Ngemplak,_Boyolal
https://id.wikipedia.org/wiki/Ngesrep,_Ngemplak,_Boyolal
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Pandemi : Epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang 

luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh 

dunia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi) 

Pandemi  

covid-19 

: Suatu kondisi yang sedang terjadi dalam kurun waktu 

yang belum dapat dipastikan dan merupakan salah 

satu bencana nonalam/penyakityaitu Coronavirus 

Disease2019 yang disebabkan oleh virus jenis baru 

dan dapat menular sehingga rencana respon 

penanggulangan COVID-19 dapat menggunakan 

kerangka kerja respon bencana nasional berdasarkan 

prinsip penanggulangan manajemen risiko pandemi.( 

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian 58 

Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi Ke-5) 

Healing 

Environment 

: Pengaturan dan budaya organisasi yang memiliki fitur 

arsitektur yang terkoordinasi dengan cermat yang 

dirancang dan dipelihara untuk memfasilitasi dan 

mendukung proses penyembuhan. Penyembuhan 

adalah upaya komprehensif yang membutuhkan 

setiap sumber daya tubuh, pikiran, dan jiwa yang 

tersedia. (http://www.aaplusr.com/?portfolio=va-

healing-environment-design-guideline) 

 

Berdasarkan rincian di atas, judul Redesain Madrasah Ibtidaiyah Al- 

Islam 1 Ngesrep yang Responsif terhadap Pandemi Covid-19 dengan 

Pendekatan Healing Environment adalah perencanaan dan perancangan ulang 

pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam 1 Ngesrep di masa pandemi covid-19 

dengan pendekatan Healing Environment yang mengembalikan peran sekolah 

dalam bentuk fisik bangunan yang dapat mengembalikan semangat belajar 

dalam proses tumbuh kembang anak dan memberikan relaksasi anak selama 

pandemi berlangsung dengan tetap menjaga anak-anak dalam keadaan sehat 

sesuai protokol kesehatan dengan menciptakann lingkungan yang sehat. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Epidemi
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
https://id.wikipedia.org/wiki/Benua
http://www.aaplusr.com/?portfolio=va-healing-environment-design-guideline
http://www.aaplusr.com/?portfolio=va-healing-environment-design-guideline
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Suasana yang menciptakan kenyamanan aktivitas pengguna serta kontekstual 

dengan lingkungan dan  responsif terhadap kondisi sekarang ini. 

1.2 LATAR BELAKANG 

1.2.1 Pandemi Covid-19 

a. Pengertian  

Covid-19 adalah Coronavirus Disease 2019 merupakan 

penyakit yang disebabkan oleh suatu virus jenis baru dan dapat 

menimbulkan beberapa gejala gangguan pada pernapasan akut 

seperti demam, batuk dan sesak napas dan dapat menular. 

Berdasarkan studi epidemiologi dan virologi saat ini 

membuktikan bahwa Covid-19 utamanya ditularkan dari orang yang 

bergejala (simptomatik) ke orang lain yang berada jarak dekat 

melalui droplet. Droplet yaitu cairan atau cipratan liur yang 

dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, 

bahkan berbicara. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada 

pada jarak dekat (dalam 1 meter) dengan seseorang yang memiliki 

gejala pernapasan (misalnya, batuk atau bersin) sehingga droplet 

berisiko mengenai mukosa (mulut dan hidung) atau konjungtiva 

(mata). Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan 

yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh 

karena itu, penularan virus Covid-19 dapat terjadi melalui kontak 

langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung 

dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang 

terinfeksi (misalnya, stetoskop atau termometer). 

b. Isu Permasalahan 

Awal kasus pandemi ini dilaporankan oleh WHO China 

Country Office pada tanggal 31 Desember 2019 bahwa terdapat kasus 

pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi 

Hubei, Cina. Kemudian China mengidentifikasi kasus tersebut 

sebagai jenis baru coronavirus pada tanggal 7 Januari 2020. 
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Sedangkan WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada 

tanggal 11 Maret 2020. 

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Awal Mula Kasus COVID-19 
(Sumber:  Pedoman Pencegahan dan Pengendalian 58 Coronavirus Disease 

(Covid-19) Revisi Ke-5, 2020) 

 

Meluasnya penyebaran Covid-19 ke berbagai negara, 

memerlukan upaya penanggulangan terhadap penyakit tersebut. 

Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat, dan 

menyebar ke berbagai negara dalam waktu singkat. Sampai dengan 

tanggal 9 Juli 2020, WHO melaporkan 11.84.226 kasus konfirmasi 

dengan 545.481 kematian di seluruh dunia. Indonesia melaporkan 

kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus meningkat dan 

menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan 

tanggal 9 Juli 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 70.736 

kasus konfirmasi Covid-19 dengan 3.417 kasus meninggal (CFR 

4,8%).  

Dilihat dari situasi penyebaran Covid-19 yang sudah hampir 

menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah 

kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak 

pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan 

keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, Pemerintah 

Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19). Keputusan Presiden tersebut 
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menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) sehingga ditetapkan 

wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Selain itu, atas pertimbangan penyebaran 

Covid-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan 

kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta 

menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di 

Indonesia, telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 

Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.  

Penanggulangan dilakukan melalui penyelenggaraan 

karantina kesehatan baik di pintu masuk maupun di wilayah. 

Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pada prinsipnya dilaksanakan 

untuk menekan penyebaran Covid19 semakin meluas, didasarkan 

pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, 

dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, 

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pengaturan 

PSBB ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan 

secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19).  

Sampai saat ini, situasi Covid-19 di tingkat global maupun 

nasional masih dalam risiko sangat tinggi. Selama pengembangan 

vaksin masih dalam proses, dunia dihadapkan pada kenyataan untuk 

mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan Covid-19. Oleh 

karenanya diperlukan pedoman dalam upaya pencegahan dan 

pengendalian Covid-19 untuk memberikan panduan bagi petugas 
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kesehatan agar tetap sehat, aman, dan produktif, dan seluruh 

penduduk Indonesia mendapatkan pelayanan yang sesuai standar. 

Pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 disusun 

berdasarkan rekomendasi WHO yang disesuaikan dengan 

perkembangan pandemi Covid-19, dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

1.2.2 Pengaruh Covid-19 terhadap Pendidikan 

a. Kondisi Pendidikan selama Covid19 berlangsung 

Sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai 

kasus pertama Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada awal 

Maret 2020 yang lalu, Indonesia kemudian dihadapkan pada masa 

pandemi. Hampir seluruh sektor kehidupan lumpuh, tidak terkecuali 

di bidang pendidikan. Apalagi saat itu, seluruh satuan pendidikan 

maupun lembaga pendidikan tinggi memasuki akhir semester genap 

dan akan menghadapi masa penilaian akhir tahun atau ujian sekolah, 

yang kemudian diikuti dengan penerimaan peserta didik baru 

(PPDB). 

Pandemi Covid-19 merupakan krisis kesehatan yang sekarang 

sedang dialami berbagai Negara di dunia.Penanganan yang serba 

dadakan mulai diterapkan untuk memutus rantai penularan Covid-

19.Banyaknya kerugian atau dampak diberbagai bidang, seperti 

perekonomian, kesehatan teruatama bahkan pendidikan membuat 

semua pihak kewalahan. 

bidang pendidikan juga mengalami dampaknya, pemerintah 

meliburkan semua tingkatan sekolah hingga perguruan tinggi. 

Masalah baru yang terjadi akibat dampak covid-19, mengakibatkan 

anak-anak diliburkan dan belajar di rumah. Pembelajaran dilakukan 

secara virtual. Semua cara dilakukan sebisa mungkin untuk tetap 

memberikan kesempatan yang sama di bidang pendidikan. Materi 

dikirim melalui media online untuk memastikan pendidikan tetap 

berjalan. 
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b. Dampak yang ditimbulkan 

Dampak dirasakan para siswa akibat karantina dan belajar di 

rumah selama PSBB adalah kesulitan konsentrasi belajar dan 

mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru. Kebiasaan anak adalah 

berinteraksi, bermain dan belajar dengan banyak orang untuk 

meningkatkan kemampuan motorik dan perkembangan karakter. 

Sekolah tentu saja menjadi tempat untuk tumbuh kembang anak 

dengan berbagai cara melalui interaksi-interaksi sosialnya. Kondisi 

pembelajaran secara online juga mengakibtakan Peningkatan rasa 

stress dan jenuh yang berpotensi menimbulkan rasa cemas dan 

depresi bagi anak.  

Bukan hanya siswa, guru dan orang tua juga mengalami 

kesulitan beradaptasi dengan kondisi pembelajaran secara online.  

Orang tua kesulitan dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak 

saat mendampingi belajar di rumah, mengalami peningkatan 

pengeluaran untuk kuota internet juga meningkat, namun masih 

harus membagi waktu untuk menangani urusan pekerjaan dan urusan 

rumah tangga yang semua serba dilakukan dirumah. Guru dan staff 

juga mengalami dampak tersebut, yaitu kesulitan mengelola PJJ dan 

cenderung fokus pada penuntasan kurikulum, waktu pembelajaran 

berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam 

mengajar, dan guru juga kesulitan komunikasi dengan orang tua 

sebagai mitra di rumah.  

Dampak wabah yang tak kunjung usai membuat berbagai 

pihak melakukan penekanan untuk dilakukannya Masa kebiasaan 

baru, di masa itu berarti harus ada penanganan lebih untuk 

menjalankan aktivitas seperti sebelumnya, termasuk bidang 

pendidikan. Sekolah-sekolah akan mulai dibuka, anak-anak, guru 

serta orangtua akan menjalani aktivitas dengan kebiasaan baru sesuai 

protokol kesehatan dan panduan dari pemerintah. Kebiasaan baru 

akan menyebabkan masalah baru mengenai kesiapan mental anak-
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anak yang kembali ke sekolah dengan berbagai peraturan dan kondisi 

bangunan yang tidak memadai. 

Kondisi pembelajaran tatap muka memerlukan perhatian 

lebih, mulai dari kesiapan sekolah dengan protokol kesehatan yang 

ada dan kondisi bangunan serta lingkungan sekolah yang dapat 

menjadi sarana untuk relaksasi juga dipertimbangkan pada masa 

pandemi seperti sekarang ini. 

1.2.3 Faktor Redesain diperlukan 

a. Kondisi Bangunan  

Fisik bangunan yaitu ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah Al-

Islam 1 ini tidak memadai karena kondisi ruang gelap dengan 

sirkulasi udara buruk dan ruang kelas yang terbatas untuk 

menampung siswa yang banyak. Selain itu, lingkungan sekolah yang 

seharusnya menjadi sarana siswa untuk bermain tidak maksimal 

karena keterbatasan lahan sehingga menyebabkan siswa tidak leluasa 

untuk beraktivitas. Sekolah juga tidak terdapat halaman yang menjadi 

tempat bermain yang aman. Kondisi seperti ini dapat menghambat 

tumbuh kembang anak sehingga dapat menimbulkan masalah 

terhadap kodisi psikis anak. 

 

 

Gambar 1. 2 Kondisi Fisik Bangunan 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2020) 
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Gambar 1. 3 Kondisi Ruang Kelas 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2020) 

 

b. Kesiapan sekolah dibuka kembali 

Pembukaan kembali sekolah masih menjadi pertanyaan 

dikalangan masyarakat. Ketakutan dan kecemasan akan dampak 

terpapar covid-19 tentu menjadi salah satu pertimbangan para 

orangtua.  

Kondisi diberlakukannya masa kebiasaan baru memaksa 

sekolah untuk kembali dibuka, tapi dilihat dari kondisi fisik 

bangunan Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam 1 yang tidak ramah 

lingkungan dan terbatas tidak memungkinkan untuk dilakukan 

penanganan covid-19 secara maksimal pasca pandemi. 

1.3 RUMUSAN PERMASALAHAN 

Beberapa permasalahan dalam pembahasan ini adalah: 

a. Bagaimana evaluasi purna huni pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam 1 

Ngesrep sebelum masa pandemi covid-19? 

b. Bagaimana merancang ulang bangunan Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam 1 

dalam kondisi masa pandemi covid-19 berdasarkan Keputusan Bersama 

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, 

Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 01/Kb/2020, 

Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-

882 Tahun 2020 ? 

c. Bagaimana mewujudkan konsep Healing Environment pada redesain MI 

Al-Islam 1 Ngesrep ? 
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1.4 TUJUAN DAN SASARAN 

a. Tujuan  

Tujuan yang diharapkan dengan dibangunnya kembali sekolah dasar 

pasca pandemi adalah Mengembalikan fungsi sekolah dasar sebagai 

tempat edukasi sekaligus relaksasi selama masa pandemi covid-19 

berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, 

Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia, Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor 

Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 dengan 

pendekatan healing environment. 

b. Sasaran  

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai adalah 

: 

1) Mengembalikan fungsi sarana pendidikan sebagai tempat edukasi 

sekaligus relaksasi selama masa pandemi covid-19. 

2) Mewujudkan konsep desain bangunan sekolah dasar dengan 

pendekatan Healing Environment. 

1.5 LINGKUP PEMBAHASAN 

Secara mikro, pembahasan utama diorientasikan pada pemecahan 

masalah perencanaan dan perancangan redesain Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam 

1 Ngesrep saat pandemi dengan memperhatikan gagasan perencanaan, analisa 

dan konsep kota atau kawasan, analisa dan konsep site, analisa dan konsep 

ruang, analisa dan konsep arsitektur, analisia dan konsep struktur dan utilitas 

serta analia dan konsep penekanan arsitektur. 

Secara makro dilakukan pembahasan yang berkaitan langsung dengan 

ruang lingkup perencanaan dan perancangan redesain Madrasah Ibtidaiyah Al-

Islam 1 Ngesrep saat pandemi yaitu gambaran lokasi di desa Ngesrep antara 

lain lokasi dan lingkungan yang sempat menjadi daerah zona merah covid-19, 

aspek eksternal, aspek fisik, aspek aktivitas, aspek pengelolaan dan kebijakan 

pembangunan. Proses pembahasan yang dilakukan dengan pendekatan 

lokalitas yang sesuai daerah Desa Ngesrep dan melalui parameter desain 
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Healing Environment untuk mengatasi pemulihan pada saat masa pandemi 

covid-19.  

1.6 KELUARAN / DESAIN YANG DIHASILKAN 

Mengatasi dan menjawab permasalahan yang ada, desain yang 

diharapkan tentu saja sesuai dengan kondisi yang sekarang ini terjadi. Pandemi 

covid-19 menjadi hal baru dan banyak penanganan yang harus dilakukan 

secara mendadak. 

Dengan pendekatan Healing Environment, akan menciptakan suatu 

bentuk arsitektur yang berkelanjutan yang memanfaatkan dan melibatkan alam 

sebagai elemen utama sebagai lingkungan relaksasi. Dengan konsep ini 

diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan 

meyegarkan untuk tubuh dan pikiran. Saat kondisi pandemi, diperlukan 

treatment lebih untuk tetap menjaga keadaan anak-anak agar nyaman belajar 

dan menjaga kesehatan dikondisi sekarang. 

Tujuan perancangan redesain Madrasah Ibtidaiyah ini yaitu sebagai 

wadah pembelajaran edukasi dan relaksasi pada masa pandemi Covid-19 serta 

menyelaraskan kebutuhan pembelajaran di sekolah dimana sistem dan 

lingkungan fisiknya dapat menunjang tumbuh kembang karakter dan 

kreatifitas anak secara maksimal sesuai dengan usianya melalui lingkungan 

hidup yang memadai. 

1.7 METODE PEMBAHASAN 

Metode yang digunakan adalah metode diskriptif analitis untuk 

memperoleh dan mengumpulkan data-data yang kemudian dianalisa, setelah 

itu disimpulkan bagaimana hasilnya. Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara : 

a. Studi literatur 

Literatur berasal dari buku dan media elektronik yang berkaitan dengan 

teori arsitektur, konsep, analisa, perencanaan dan perancangan sekolah 

dasar yang menunjang aktivitas edukasi dan relaksasi dengan 
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menggunakan pendekatan Healing Environment. Dan juga mempelajari 

kasus masa pandemi covid-19 terkait hubungannya dengan pendidikan. 

Serta pembahasan terkait Evaluasi purna huni yang dibutuhkan untuk 

proses redesain. 

b. Survey Lapangan 

Proses mencari dan memperoleh data terkait objek rancangan dengan 

observasi secara langsung mengenai kondisi dan lingkungannya saat ini 

dengan mengetahui eksisting site serta mengidentifikasi bangunan melalui 

Evaluasi Purna Huni dan elemen-elemen yang dapat dijadikan acuan dasar 

redesain untuk mengembangan desain dalam merencanakan dan merancang 

suatu sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah berbasis edukasi dan relaksasi 

dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan responsif terhadap 

kondisi saat ini. 

c. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data-data pengguna dan 

aktivitasnya terkait program  ruang yang dibutuhkan. 

d. Dokumentasi  

Mempelajari kondisi dan melakukan dokumentasi disetiap data yang 

didapat saat observasi. 

 

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penyusunan laporan Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (DP3A) mengenai “Redesain Madrasah Ibtidaiyah Al- 

Islam 1 Ngesrep yang Responsif terhadap Pandemi dengan Pendekatan 

Healing Environment” meliputi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini berisi tentang deskripsi judul, latar belakang keterkaitan 

Covid-19 dengan bidang pendidikan dan perlunya redesain, permasalahan 

yang terjadi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, lingkup pembahasan, 

metode pembahasan yang digunakan dan sistematika penulisan mengenai 

judul terkait. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan literature dan studi-studi terkait mengenai kondisi dan 

dampak Covid-19 di bidang pendidikan dan kebutuhan redesain objek. Konsep 

perancangan Healing Environment yang digunakan serta panduan protokol 

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, 

Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 

01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, 

Nomor 440-882 Tahun 2020 untuk mendukung konsep dalam perancangan 

objek yang akan dibangun. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisi tentang gambaran umum lokasi perencanaan dan objek yaitu Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Islam 1 Ngesrep serta evaluasi purna huni pada objek untuk 

acuan redesain yang dapat mendukung pola perencanaa tata ruang seperti 

aspek fisik, aspek aktivitas, aspek ekonomi, serta aspek pengelolaan dan 

kebijakan pembangunan. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisa dan konsep kawasan pada lingkungan objek, analisa dan 

konsep site, analisa dan konsep ruang, analisa dan konsep massa, analisa dan 

konsep tampilan arsitektur, analisa dan konsep struktur dan utilitas dan 

keterkaitannya dengan masa pandemi serta analisa dan konsep pendekatan 

arsitektur yaitu Healing Environment. 

 


