Sketsa Perspektif Bangunan
As recognized, adventure as skillfully as experience roughly lesson, amusement, as without difficulty as treaty
can be gotten by just checking out a book sketsa perspektif bangunan plus it is not directly done, you could agree
to even more as regards this life, not far off from the world.
We have the funds for you this proper as with ease as simple artifice to get those all. We provide sketsa perspektif
bangunan and numerous ebook collections from fictions to scientific research in any way. in the midst of them is this
sketsa perspektif bangunan that can be your partner.
Ibn Khaldun dalam pandangan penulis barat dan timur 1996
Bidang Lipat sebagai Struktur Bangunan yang Menakjubkan Ir. A.M. Subakti Darmawan, MBldg. dan Ir. Albertus
Sidharta Muljadinata, MT 2019-07-15 Rekayasa arsitektur dan teknik sipil dapat menghasilkan karya serta
bentuk desain bangunan yang indah serta menakjubkan. Di sepanjang sejarah kehidupan manusia, banyak karya desain
yang memberi makna, baik dari segi keindahan, segi kekuatan, segi kegunaan, dan/atau segi ekonominya. Bidang Lipat
adalah salah satu struktur bangunan yang bentuk desainnya dapat menakjubkan. Walau wujud bangunan yang
menggunakan struktur bidang lipat mempunyai karakter yang khas, yaitu adanya bentuk-bentuk lipatan bidangbidangnya, hal itu tidak berarti bahwa semua bangunan yang menampilkan bentuk lipatan bidang-bidangnya dapat
dikategorikan ke dalam struktur bidang lipat. Bangunan dengan bentuk lipatan bidang dapat dikatakan sebagai
struktur bidang lipat hanya bila bidang lipat tersebut berfungsi struktural, yaitu menahan beban bangunan atau
bagian bangunan tersebut, dan bukan sekedar bersifat dekoratif atau demi penampilannya saja. Karena itu, prinsip
dasar struktur bidang lipat perlu dipahami untuk dapat mengembangkan wujud-wujud indah struktur bidang lipat
yang benar. Buku ini membahas pengertian dan prinsip dasar struktur bidang lipat serta klasifikasinya disertai
pembuktian dengan analisa struktur, yang mendukung pembedaan klasifikasi tersebut.
Majalah SKETSA 28: Memorabilia Baskoro Tedjo 2014-12-19 Memorabilia, sesuatu yang digunakan oleh manusia
untuk mengenang dan menghadirkan memori. Memori mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk arsitektur.
SKETSA 28: Memorabilia mengulas karya-karya arsitektur yang diciptakan sebagai suatu memorabilia. Memorabilia,
something which is used to reminisce certain objects, people, or events and bring out memory. Memory affects all
aspects of human life, including architecture. The 28th edition of SKETSA: Memorabilia covers architectural
masterpieces which were created as memorabilia.
Rumah tropis Ryna Merary Siahaan 2003
Membangun Rumah Minimalis dengan AutoCAD Architecture Sriwijaya 2014-10-13 Disusun untuk memberikan
pengayaan pengetahuan kepada rekan muda dan masyarakat umum. Berupa panduan pengelolaan program software
AutoCAD Architecture ditambah unsur pengetahuan dasar mengenai struktur bangunan. Buku ini hadir sebagai
solusi bagi Anda untuk memperdalam kemampuan dalam mengoperasikan AutoCAD Arsitektur, tidak hanya pada
bidang 2 dimensi, namun pembaca langsung diajak mengarah pada membangun gambar 3 dimensi melalui simulasi object 2
dimensi. Merupakan nilai tambah bagi seorang drafter program AutoCAD Architecture bahwa tidak sekadar berpikir
untuk menggambar dan memberikan perintah, namun diajak berpikir untuk membangun sebuah bangunan melalui gambar
simulasi sebuah project. Pembahasan yang diulas menggunakan AutoCAD Architecture 2014 versi Student, tetapi
dapat dipraktikkan pada versi AutoCAD Arsitektur 2010 hingga 2015. Diharapkan buku ini bermanfaat, dan
pengetahuan dapat dikembangkan sebagai inspirasi, dan motivasi bagi teman muda Indonesia untuk diaplikasikan. Bonus
CD berisi file-file latihan dan file pendukung diberikan untuk memudahkan Anda dalam mengikuti semua materi.
Pembahasan dalam buku mencakup: o Pengenalan dan Konstruksi o Dasar-Dasar Program o Konstruksi Bangunan o
Konstruksi Renovasi o Elemen Gambar o Etiket Gambar o Finishing Gambar *Bonus pada buku fisik (CD, voucher,
pembatas buku) tidak disertakan dalam buku digital (e-book)
Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia Henk Schulte Nordholt 2008 Historiography of Indonesia.
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Struktur dan Sistem Bangunan Bentang Lebar Ir. A.M.S. Darmawan, M.Bldg. Struktur cangkang dan struktur bidang
lipat merupakan struktur “pendobrak” pada awal era modern, yang didominasi bangunan konstruksi baja. Dua
struktur yang terutama menggunakan bahan beton bertulang itu dapat dikatakan masih satu keluarga “form
resistance structure”, yaitu struktur yang dapat menahan beban karena diberi bentuk tertentu. Kedua struktur ini
sempat mengalami “kejatuhan” pada awal tahun 70-an akibat makin mahalnya tenaga kerja untuk menyediakan
perancah dan pengecoran beton. Namun keduanya kembali bangkit dengan kemungkinan desain konstruksi prefabrikasi
komponen-komponen, penggunaan metode prategang untuk memperkuat dan menambah besar bentang, bantuan komputer
untuk mendesain serta penghitungan strukturnya, serta metode perancah membran yang relatif mudah dan murah.
Gambar di samping memperlihatkan proses pelaksanaan struktur cangkang dengan metode prefabrikasi untuk kubahkubah struktur cangkang beton pada bangunan bandara internasional Ratu Alia di Amman, Yordania, karya desain
Norman Foster & rekan yang selesai dibangun pada 2012. Pesona struktur kabel mengejutkan dunia terutama saat
karya Frei Otto diwujudkan dalam Anjungan Jerman Barat pada Expo 1967, Montreal. Setelah itu, Frei Otto dan
timnya bersama pemenang kompetisi desain stadion dan fasilitas olahraga Olimpiade 1972 di Munich, Jerman (Barat),
Behnisch & rekan, membuat rancangan atap stadion yang baru dengan bentuk-bentuk yang terkesan ringan, penuh
cahaya, mengalir, menyatu, istimewa, dan mencengangkan. Pesona tension structure ini masih bertahan dan berjaya
hingga 42 tahun kemudian, saat stadion sepak bola Maracana di Rio de Janairo, Brazil, direkonstruksi menggunakan
atap berstruktur kabel dengan penutup atap membran untuk pertandingan Piala Dunia FIFA tahun 2014. Schlaich
Bergermann & rekan berhasil mendesain dan melaksanakan renovasi stadion sepak bola itu dengan struktur atap yang
luar biasa. Keajaiban demi keajaiban pun terus bermunculan dengan struktur (tahan) tarik ini. Struktur rangka ruang
merupakan struktur yang paling fleksibel. Struktur ini dapat mewujudkan bentuk apa pun yang dikehendaki arsitek,
baik untuk atap maupun dinding fasad. Namun, struktur rangka ruang masih berupa rangka atap atau dinding
bangunan sehingga masih membutuhkan komponen penutup. Kombinasi struktur rangka ruang dan struktur membran
atau pneumatik merupakan kombinasi yang sering diwujudkan arsitek akhir-akhir ini. Berikut ini tampak struktur
rangka ruang Pusat Akuatika Nasional di Beijing yang juga disebut Water Cube karena bentuknya yang mirip
kubus—dilengkapi dengan penutup atap dan fasad yang terbuat dari struktur pneumatik ETFE. Fasilitas Olimpiade
2008, Beijing, ini didesain oleh PTW Architects, CSCEC, CCDI, dan Arup.
Drawing for Interior Design Second Edition Drew Plunkett 2014-09-15 This book covers all stages of visual
presentation as part of the interior design process, from the most basic initial sketches to fully developed
computer-generated visualizations. Following a brief introduction four chapters take the reader through the
design process, from the basics to conception, presentation and production. This second edition includes more
practical advice on techniques, more case studies, step-by-step sequences and updated examples. With a varied and
comprehensive range of images, this book is an invaluable, inspirational and practical resource for interior design
students.
Pengembangan Museum Karst Sebagai Sentra Pariwisata Di Kecamatan Pracimantoro, Wonogiri Adira Damai
Reforma 2022-01-01 Buku ini merupakan hasil dari tugas akhir di bidang arsitektur. Tugas akhir ini merupakan
bagian dari proyek penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata di
Kecamatan Pracimantoro Wonogiri yang dilaksanakan oleh Grup Riset Arsitektur Berkelanjutan. Buku ini
bermanfaat bagi masyarakat yang tertarik dengan Pracimantoro dan Wonogiri pada umumnya atau secara spesifik
mahasiswa Arsitektur. Dalam buku ini mahasiswa akan dapat melihat runtutan pemikiran dalam merancang. Apa saja
data yang dibutuhkan, teori dan preseden yang diperlukan serta bagaimana melakukan analisis dalam perancangan
hingga menghasilkan desain arsitektur. Buku ini tidak menawarkan rencana yang riil terhadap Museum Karst,
melainkan alternatif dan gagasan untuk dapat dipergunakan oleh mahasiswa Arsitektur dalam pencarian ide dalam
merancang, terutama dalam proyek tugas akhir. Bagi masayarakat umum, buku ini dapat memberikan wawasan
tentang potensi wisata di kecamatan Pracimantoro dan sekitarnya.
Pencil Sketching Thomas C. Wang 2002-03-14
Taman

Istanbul 2009
42 Desain Hunian Karya 23 Arsitek PROBO HINDARTO Menyadari bahwa artsitek tidak cukup untuk sekadar
berkarya tanpa jejak, Probo Hindarto pun menyusun dan mengompilasi desain karya 23 arsitek-arsitek berpengalaman
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guna ditampilkan dalam sebuah buku. Sehingga, karya-karya mereka bisa dilihat dan dinikmati secara luas. Mayoritas
arsitek yang desainnya ditampilkan dalam buku ini adalah para arsitek yang pernah mengenyam pendidikan ataupun
berprofresi di Kota Apel, Malang. Dalam buku ini, terdapat 42 desain yang mayoritasnya adalah hunian atau rumah
tinggal. Buku 42 Desain Hunian Karya 23 Arsitek ini juga disertai narasi apik yang memudahkan Anda dalam memahami
desain-desain yang ditampilkan. Griya Kreasi
Dasar-dasar Perencanaan Ruang

Interior Design Visual Presentation Maureen Mitton 2003-12-02 The new, updated edition of the successful book
on interior design Interior Design Visual Presentation, Second Edition is fully revised to include the latest material
on CAD, digital portfolios, resume preparation, and Web page design. It remains the only comprehensive guide to
address the visual design and presentation needs of the interior designer, with coverage of design graphics, models,
and presentation techniques in one complete volume. Approaches to the planning, layout, and design of interior
spaces are presented through highly visual, step-by-step instructions, supplemented with more than forty pages of
full-color illustrations, exercises at the end of each chapter, and dozens of new projects. With the serious
designer in mind, it includes a diverse range of sample work, from student designers as well as well-known design
firms such as Ellerbee and Beckett Architects and MS Architects.
Mesjid Bersejarah Aceh Dalam Perspektif Kenyamanan Spasial Arsitektur Laina Hilma Sari 2018-12-26 Buku ini
ditulis dengan maksud untuk melestarikan masjid tua yang syarat dengan bukti sejarah, melalui evaluasi beberapa
masjid tua dan modifikasinya di Aceh. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi kenyamanan spasial dari perspektif
sains Arsitektur. Kenyamanan spasial secara sains arsitektur melingkupi kenyamanan termal, kenyamanan
pencahayaan alami dan kenyamanan akustik ruang yang dibutuhkan untuk menghadirkan suasana khusyuk dalam
beribadah. Kenyamanan spasial yang lebih harmonis dengan iklim lokal juga merupakan isu besar dalam karakter
bangunan berkelanjutan. Pada buku ini, evaluasi kenyamanan spasial hanya dilakukan pada tiga (3) masjid yang
sudah sangat tua yang masih memiliki bentuk asli walau sudah dimodifikasi dan masih difungsikan. Masjid yang akan
diukur adalah masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh; Masjid Indrapuri Aceh Besar; dan Masjid Teungku Dipucok
Krueng, Beuracan, Pidie Jaya.
50 Trik Rahasia Mempercantik Gambar Perspektif 3d
BUKU PINTAR MEMBANGUN RUMAH PUSPA SWARA 2011-09-15 Penulis: Kurnia Arif, S.T. & Ronny Abdillah,
S.T. Ukuran: 19 x 23 cm; 108 hal BW ISBN: 978-602-9173-03-1 Pentingnya rumah menjadikan setiap keluarga
ingin memiliki rumah sendiri. Namun, untuk mendapatkan rumah yang layak, mungkin saja Anda dihadapkan pada
keterbatasan kemampuan. Buku ini ditulis untuk membantu Anda membangun rumah impian, mulai dari perencanaan
lokasi dan bahan, penghitungan biaya, hingga pelaksanaan di lapangan. Dengan bonus CD cara penghitungan volume
material, jumlah tenaga, hingga biaya yang dikeluarkan, Anda dapat memperkirakan waktu dan biaya yang
dibutuhkan.

Sketching for Architecture + Interior Design Stephanie Travis 2015-07-20 The debate surrounding hand drawing
versus computer-generated imagery has become a hot topic. Having grown up with computers, today’s interior
design and architecture students are extremely adept at creating computer imagery, but often lack confidence in
their freehand sketching skills, or do not know how to sketch at all. Sketching, and the careful observation that
it entails, is essential for the successful development of the next generation of designers. Forty-five step-by-step
exercises take the student from the simple three-dimensional forms of furniture, to interiors, to complex building
exteriors, and cityscapes. Technical topics covered include tools, line weights, perspective, proportion,
composition, shading, serial views, and context. Exercises are illustrated with beautiful sketches specially
created by the author. Sketching for Architecture + Interior Design is an indispensable and practical guide for
students wishing to master the art of looking and sketching.
Sriwijaya dalam perspektif arkeologi dan sejarah 1993
Majalah SKETSA 29: Water Architecture Danang Priatmodjo 2015-05-09 Berkembangannya teknologi, industri
dan rumah tangga mendorong peningkatan kebutuhan air bersih. Belum lagi manusia sekarang dihadapkan dengan
berbagai masalah pergeseran iklim. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas kelangsungan kualitas air? Tentu
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arsitek juga memiliki peran, di luar pemerintah dan kalangan masyarakat. Sudah saatnya air tidak hanya menjadi
elemen "mempercantik" suatu karya arsitektur, namun juga dilibatkan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan
berkelanjutan. SKETSA 30 Water Architecture mengingatkan kita untuk hidup berdampingan dengan air, bukan
memusuhinya. Edisi ini berbicara tentang hubungan air dan arsitektur dalam berbagai konteks seperti politik, budaya
dan pendidikan. The development of technology, industry, and household increases the need for clean water, and
nowadays humans are also facing the problem of climate change. Who is responsible for maintaining the quality of
water? Without doubt, architects hold a big role, along with the government and society. It is time that we
utilize the use of water, not only as an element to "beautify" architectural masterpieces, but also as a part of
an integrated and sustainable system. SKETSA 29: Water Architecture reminds us to coexist with water, not
hostile. This edition of SKETSA examines the relationship between water and architecture in different contexts,
such as politics, culture, and education.
Animasi 2D Partono Soenyoto 2017-04-10 Animasi adalah panduan seni dengan teknologi sebagai bagian yang tak
terpisahkan. Saat ini animasi sudah menjadi suatu kebutuhan. Bukan hanya sebagai hiburan, namun juga sebagai
sarana pendidikan, edukasi sosial keagamaan, serta hal-hal lain yang tidak dapat diuraikan dengan kata maupun
gelaran audio visual non animasi. Animasi kartun 2D adalah dasar utama yang harus dikuasai sebelum kita terjun
pada tingkatkan jenis animasi lain seperti 3D (tiga dimensi). Buku ini membahas mengenai Tutorial dan Latihan
pembuatan animasi kartun 2D, disertai cara teknis dan prosedur produksi animasi kartun.
INTREGRASI AGAMA DAN SAINS Perspektif Nur Cholis Madjid dan Jalaluddin Rakhmat Aminol Rosid Abdullah
2021-12-21 Agama menjadi bangunan dan panduan hidup untuk mewujudkan keinginan pribadi serta kepentingan
bersama sehingga keduan-ya dapat diintegrasikan. Agama mengajarkan hal-hal positif sekaligus menjadi wadah
pencarian kehidupan, kebenaran, dan kepastian hakiki.Akan tetapi dalam proses pencarian tersebut kebenaran sering
kali kehilangan dinamika sehingga justru menjadi dogma.
Archinesia 03 Imelda Akmal 2013-01-01 Does Architecture Shape the City or Vice Versa? Architecture is a
visual object that most strongly shape the face of any city. And in this 3 volume, Archinesia trying to discusses
cities in their relation to architecture with seven urban experts to give an answer about the architecture of
Jakarta. Completed with written interview with Syed Sobri Zubir (associate professor at Universiti Teknologi
MARA (UTM) Malaysia, to gain a clearer perspective of this edition’s main topic “Does Architecture Shape the City
or Vice Versa?”; Current Project From Southest Asia : Andra Matin DCM Jakarta Indra Tata Adilaras Wilkinson
Eyre Architects DP Architects Ong & Ong Singapore Bangkok Project Company Limited Openbox / Thailand Vo
Trong Nghia / Vietnam a21 Studio / Vietnam Moh Hack & Partner / Brunai

Masjid dan dakwah Nana Rukmana D. W. 2002 Architectural planning and management of mosques as Muslim
community centers in Indonesia.
STRUKTUR DAN KONSTRUKSI RUMAH MENENGAH Ir. Taufik Priambodo Tidak dapat dimungkiri bahwa berdirinya
sebuah bangunan rumah selalu diawali dengan pembangunan struktur dan konstruksi. Keberadaan struktur dan
konstruksi pada rumah menengah menjadi vital karena desainnya harus bisa menahan beban dua lantai. Buku ini hadir
sebagai panduan perencanaan dan perancangan struktur dan konstruksi bangunan, khususnya rumah menengah, dalam
perspektif seorang arsitek. Tidak banyak perhitungan mendetail yang disajikan, tetapi lebih banyak mengulas konsep
dasar struktur dan konstruksi sebagai “pondasi” perancangan bangunan secara keseluruhan. Sebagai pelengkap,
ditampilkan pula teknis pembuatan gambar bestek lengkap sebagai salah satu bentuk presentasi desain. GRIYA
KREASI

Prinsip-2 Perancangan Teknik
Semarang tempo dulu Wijanarka 2007 Architectural design of historic districts in Semarang.
DI BALIK WABAH COVID - 19 SUMBANGAN PEMIKIRAN DAN PERSPEKTIF AKADEMISI Tim Penulis 2020-07-20
Seperti yang disadari, saat ini kita dihadapkan pada suatu kondisi yang memaksa setiap individu untuk dapat
menyesuaikan diri pada sebuah awal tatanan kehidupan yang baru. Dengan adanya wabah Covid-19, mendorong kita
merubah pola kehidupan guna turut berperan dalam usaha memutus mata rantai penyebaran virus corona itu sendiri.
Hal tersebut tentunya disadari pula oleh Politeknik Negeri Tanah Laut sebagai satu-satunya Pendidikan Tinggi
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Vokasi terkemuka di Kalimantan Selatan yang juga berperan aktif dengan melaksanakan berbagai usaha sesuai
standar protokoler edaran pemerintah, seperti melaksanakan physical distancing atau social distancing, juga
mensosialisasikan pencegahan Covid-19 melalui berbagai media dan secara langsung ke masyarakat, selain usaha
lainnya yang bersifat praktis, seperti bantu membagikan APD kepada masyarakat melalui kegiatan aksi mahasiswa
peduli masyarakat. Tentunya kita tidak dapat berdiam diri dalam menghadapi hal ini. Dengan kerjasama seluruh
stakeholder dalam mencari solusi terbaik, diharapkan kedepannya akan terbentuk suatu tatanan kehidupan baru (new
normal), sebagai budaya hidup masyarakat yang lebih baik terutama terkait kebersihan dan kesehatan. Tantangan ini
pula yang mendorong Politeknik Negeri Tanah Laut terus berusaha melahirkan inovasi dan terobosan baru dalam
berbagai hal. Usaha penerbitan buku secara digilital elektronik ini adalah merupakan suatu kegiatan yang kami
anggap sangat baik, semoga mendapat tanggapan dan bermanfaat. Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak
yang telah berperan serta dalam penyusunan buku digital dari berbagi perspektif keilmuan terkait wabah Covid-19
yang tengah melanda dunia, termasuk Indonesia ini. Hal ini merupakan salah satu wujud nyata Politeknik Negeri
Tanah Laut untuk mengajak semua pihak berperan serta dalam penanganan Covid-19 dengan tetap menghasilkan
sesuatu yang positif dalam bentuk buku edukasi terkait wabah Covid-19. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya
seluruh pihak yang dengan penuh rasa sadar dan tanggungjawab bekerja keras untuk tetap produktif dan turut andil
mendukung penanganan virus corona dalam berbagai bidang. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam
buku ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Dan semoga buku
ini dapat memberikan maanfaat bagi setiap pembaca khususnya dan bagi semua pihak dari segala lapisan yang
membutuhkan informasi terkait wabah Covid-19. Akhir kata saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama untuk
melawan Covid-19 ini, melalui kerjasama "bakayuh baimbai, dalas hangit manyarah makaam kada" dengan
mengeluarkan seluruh kemampuan untuk dapat menemukan solusi terbaik bersama-sama dan pantang menyerah.
Buku Ajar: NIRMANA SKETSA DASAR Novalinda, ST., M.Ds Nirmana merupakan guratan atau coretan yang paling
mendasar dari penataan unsur-unsur rupawi, seperti garis, bentuk, warna dan tekstur, menjadi sebuah kesatuan.
Kata nirmana diambil dari kata nir- yang berarti tanpa atau tidak, dan mana artinya bentuk atau arti, sehingga
secara harfiah nirmana bermakud sesuatu yang masih belum memiliki arti. Nirmana berkaitan dengan pengorganisasian
atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang dan tekstur menjadi satu kesatuan yang
harmonis. Nirmana dapat juga diartikan sebagai hasil imajinasi dalam rangkaian bentuk dwimatra dan (atau)
trimatra yang harus mempunyai nilai keindahan. Nirmana juga terkait pada persepsi visual, pada dasarnya mempelajari
mengenai elemen-elemen senirupa yang meliputi empat elemen dasar utama yakni titik, garis, bidang, dan pejal. Dengan
mempelajari Nirmana dwimatra dan trimatra karya desain arsitektur akan lebih bervariatif dan lebih ekspresif dengan
bentukan-bentukannya, sehingga menjadi rekomendasi desain yang akan diaplikasikan pada proyek nyata.
Pen & Ink Sketching Peter Caldwell 1993 This guide explores styles and subjects of drawing and the range of
effects possible with the materials available today. Experiment with the new pens and markers, and decide which
media are your favorites. Chapters include drawing sunlight and shadow; composition and layout; perspective;
getting life and character into a drawing; line and mixed media; and sketchbook studies. Complete with 120
illustrations.
Dari Surosowan Ke Istana Tirtayasa Sebuah Napak Tilas Sultan Ageng Ubay Haki 2022-08-17 Segala puji bagi
Allah, Tuhan semesta alam, shalawat dan salam dicurahkan kepada pemimpin para Nabi dan Rasul, keluarganya,
sahabat-sahabatnya baik Muhajirin maupun Anshar, pengikutnya, dan mereka yang menyerukan dakwah nya hingga
akhir zaman. Sebagai wilayah yang pernah di singgahi bahkan bertempat tinggal Sultan Abdul Fath Abdul Fatah,
atau Sultan Ageng Tirtayasa belum ada kajian atau penulisan sejarah tentang keberadaan Sultan Ageng di
Pontang dan Tirtayasa. Ubay Haki selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKM Mahasiswa Universitas Bina
Bangsa, melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Tirtayasa Kabupaten Serang tergabung dalam
kelompok 36, berupaya selama kurang lebih satu bulan empat puluh hari dari tanggal 18 Juli- 28 Agustus 2022,
melakukan penelitian tentang perjalanan Sultan Ageng Tirtayasa ke Pontang, sampai akhirnya melahirkan sebuah
buku yang berjudul : Dari Surosowan ke Istana Tirtayasa : Sebuah Napak Tilas Sultan Ageng. Terbitnya buku ini
merupakan suatu sumbangan yang sangat bermakna dalam rangka sejarah Banten, lebih khusus dalam rangka sejarah
Pontang dan Tirtayasa dari abad ke-16 sampai abad ke-17, periode ini masa jaya nya Kesultanan Banten dan
kemunduran akibat tekanan dari Belanda. Banyak literasi tentang Sultan Ageng Tirtayasa, tapi hanya sebatas di
Kota Banten saja yaitu Surosowan, literasi yang konsen tentang Sultan Ageng di Tirtayasa belum ada yang
tertarik untuk menulisnya. Oleh karena itu, buku ini dapat membantu mahasiswa untuk penambah pengetahuan sejarah
terutama arkeologi di Tirtayasa—dari sini bisa dijadikan penelitian lebih serius oleh para sejarawan dan arkeologi,
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kalau situs Tirtayasa dapat dijadikan sebagai laboratorium yang menyimpan banyak artefak, sedangkan dari
antropologi mayarakat Tirtayasa dan Pontang yang multiculure sangat menarik untuk dikemukakan, mengingat
Tirtayasa adalah sebagai pusat kekuasaan kedua setelah Banten Lama. Melihat dari aspek sejarah, sumber tertulis
tentang Tirtayasa masih tersedia di Indonesia dan beberapa negara lain seperti Belanda dan Inggris. Lokasi
Tirtayasa yang strategis antara sungai dan laut, dengan sumber air yang tidak bagus, suka mengalami kemarau
merupakan sebuah hal yang menarik untuk di kaji tentang lingkungannya, tidak cukup di situ, hal lain yang menarik
untuk di kaji tentang agama Islam yang berkembang dengan pesat menjadi sebuah magnet bagi para peneliti di bidang
agama untuk lebih dalam mengkajinya. Buku ini juga mengungkap prilaku ekonomi masyarakat Pontang dan Tirtayasa,
seperti aktivitas perdagangan, para pengrajin tanah liat yang sampai sekarang masih berlangsung di Desa Bumi Jaya
(Pasar Dukuh) Ciruas. Di dalamnya ada aktivitas pertukaran barang dan jasa dalam rangka untuk memajukan
perdagangan. Begitupun dengan pengolahan sumber daya alam yang ada di lingkungan kesultanan dimanfaatkan oleh
pengrajin tanah liat untuk menghasilkan produk, keberadaan pasar semakin marak dan ramai karena tersedianya
pelabuhan sehingga memudahkan pendatang datang ke Tirtayasa—implikasinya rakyat Banten menjadi makmur
khususnya Tirtayasa. Usaha ini tidak sia-sia, kemasyhuran Kesultanan Banten bergema sampai negara- negara
Eropa. Akhirnya selamat membaca, ambil manfaat dari buku ini karena ketika ada manfaatnya maka bisa untuk
dijadikan rujukan bagi peneliti masalah Pontang dan Tirtayasa, terutama tentang aktivitas Sultan Ageng Selama
di Tirtayasa—muda-mudahan lahirnya buku ini sebagai pemicu lahirnya buku baru yang konsen dengan sejarah masa
lalu Pontang dan Tirtayasa.

21 DESAIN RUMAH INOVATIF Wiyantara Wizaka, dkk. Inovasi desain rumah sudah dikembangkan sejak dahulu hingga
saat ini dengan tujuan agar tampilan rumah semakin menarik dan nyaman untuk ditempati. Melalui buku ini, beberapa
arsitek mencoba mengungkapkan gagasan-gagasan inovasi desain rumah. Inovasi-inovasi yang dilakukan bervariasi,
mulai dari permainan bentuk dan ruang, penggunaan bahan, hingga siasat-siasat untuk mengantisipasi kondisi lahan,
kondisi alam, dan kondisi eksisting. Miliki segera buku ini dan dapatkan koleksi desain-desain rumah inovatif yang
mudah untuk Anda terapkan. - GRIYA KREASI Desain Taman Islami Doni Fireza 2007-10-01 Buku ini akan memandu Anda merancang dan mengalikasikan desain taman
Islamu. Pengaplikasian rancangan taman Islami, tidak saja akan menghadirkan taman yang indah dan ramah. Lebih dari
itu, kita pun akan mendapatkan berkah. [Mizan, Hikmah, Referensi, Desain, Indonesia]
Ekologi permukiman dalam perspektif pembangunan 1994* Human settlements, human ecology, housing, city planning;
collection of articles.
Footprints 2010

Candi Sewu and Buddhist architecture of Central Java Jacques Dumar

ay 2007

Dinamika proses kreasi Fadjar Sidik 1991
The Architect Ariesta F. Firdyatama Di kala Tio dipercaya menangani proyek pembangunan rumah—proyek, sebuah
telepon yang tak sampai lima menit membawa kejutan besar baginya. Sebuah tawaran menggiurkan datang.
Kesempatan bekerja di kantor konsultan arsitektur yang cukup punya nama di belantara Jakarta, PT Prima Adi
Karya. Dia dihadapkan pada dua pilihan, antara tanggung jawab dan masa depan. Ke manakah ia akan menjatuhkan
pilihan? Karena kadang soal pilih-memilih begini urusannya jadi lebih ruwet daripada jalinan benang kusut. Anditio
Wirawan bermimpi menjadi arsitek profesional yang menangani perencanaan gedung pencakar langit. Mempunyai kantor
sendiri. Kenyataan tak selalu indah seperti mimpi. Namun, selalu ada jalan mewujudkan mimpi. Apakah sang arsitek ini
punya ketegaran dalam mewujudkan mimpinya?
Universitas Syiah Kuala: Sejarah dan Nilai Teuku Muttaqin Mansur 2020-04-12 Buku ini hadir untuk menjawab
kegelisahan banyak pihak atas memudarnya pengetahuan dan pengamalan terhadap nilai-nilai yang terpatri dalam diri
sosok Syeikh Abdurrauf As-Singkili yang namanya disematkan menjadi Universitas Syiah Kuala. Lakap nama Syeikh
Abdurrauf As-Singkili sebagai Syiah Kuala yang sering dibaca Syi’ah juga menjadi alasan lain hadirnya buku ini.
Identitas penting Universitas Syiah Kuala adalah merujuk pada ulama besar sekaligus pendidik yang namanya
dijadikan nama universitas ini, yaitu “Syiah Kuala” atau Syeikh Abdurrauf As-Singkili. Syiah (baca: Syiyah) artinya
Syeikh atau ulama dan Kuala adalah lokasi tempat beliau membina pendidikan di muara Krueng Aceh. Beliau juga
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dikenal sebagai mufti Kerajaan Aceh Darussalam dalam 4 masa kesultanan berturut-turut. Beliau mewakili
perkembangan dan spirit intelektual Aceh masa lalu untuk masa depan Aceh yang lebih baik.
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