library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR
Segenap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas
karunia yang telah diberikan juga perlindungan, kesehatan dan berkatberkat yang tiada terkira sepanjang penulis menyusun buku ajar ini
sebagai bagian dari kegiatan penelitian Hibah Sarjana mulai dari penyusunan proposal, seminar proposal hingga pelaksanaan dan penyusunan
hasil penelitian, seminar hasil dan pembenahan-pembenahan laporan
yang akhirnya dapat selesai sesuai target untuk penelitian tahun pertama
dan dilanjutkan pada tahun kedua.
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Sebelas Maret
yang membiayai penelitian ini melalui program DIPA BLU Universitas
Sebelas Maret tahun anggaran 2012 dalam Surat Keputusan Rektor
Universitas Sebelas Maret nomor: 200/UN27/PN/2012 tanggal 23 April
2012 melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian sesuai
dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian DIPA Universitas
Sebelas Maret No. Kontrak 3829/H27/KU/2011 Tanggal 2 Mei 2011
sehingga terealisir dengan lancar hingga dilanjutkan pada tahun kedua
melalui Surat Perjanjian Hibah Penelitian Desentralisasi Batch II dengan
sumber dana BOPTN Tahun Anggaran 2013. Tidak lupa, penulis juga
mengucapkan banyak terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret yang selalu memberikan motivasi, dukungan maupun sarana prasarana yang menunjang
kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta
sehingga menghasilkan luaran yang bermanfaat untuk kemuktahiran
ilmu. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada UNS Press yang
telah menjadi mitra dalam penerbitan buku ajar ini, sehingga dapat terbit
sesuai target yang diharapkan. Tidak lupa kepada mitra kerja, bapak Ir.
Samsudi, MT., selaku editor buku sekaligus tim peneliti dan bapak Ir.
Widharyatmo, MSi., yang juga merupakan tim peneliti yang penuh
semangat dan berdedikasi. Selain itu, teman senior sejawat penulis bapak
Ir. Edi Pramono Singgih, MT yang banyak membantu secara teknis
dalam membuat ilustrasi-ilustrasi dalam buku ini. Dukungan dan bantuan
yang sangat penulis hargai dari beliau-beliau kiranya menjadi spirit yang
dapat memotivasi produktivitas dan kinerja penulis. Yang tidak
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terlupakan, adalah dukungan moril, materiil dan waktu yang diprioritaskan dari suami dan anak-anak yang tercinta, yang dengan sabar telah mau
memahami kesibukan dan konsentrasi yang penulis butuhkan untuk
menyusun buku.
Semoga target luaran yang berupa buku ajar ini dapat bermanfaat
untuk mahasiswa, dosen maupun civitas akademika lain serta para
praktisi pembangunan yang perhatian dengan kelestarian lingkungan.
Besar harapan penulis, kiranya uraian dan konsep pembangunan yang
tertuang dalam buku ini dapat bermanfaat sebaik-baiknya dan seluasluasnya sehingga tercipta pembangunan yang seimbang memperhatikan
aspek Arsitektur Ekologi, yakni dengan menjaga keharmonisan lingkungan alam dan buatan. Buku ajar ini menguraikan tentang paradigma
konsep Arsitektur Ekologi dalam perancangan arsitektur, dimulai dari
uraian sejarah munculnya teori-teori Arsitektur Ekologi, yang mempunyai latar belakang krisis energi dan kebutuhan kesehatan bagi manusia,
sementara kondisi lingkungan yang semakin lama mulai mengalami
kerusakan akibat pembangunan yang kurang memperhatikan keseimbangan dan keselarasan lingkungan, maka muncullah konsep pembangunan yang lebih bijaksana melalui penerapan Arsitektur Ekologis.
Buku ini juga menguraikan tentang lingkup kajian Arsitektur Ekologis,
pengertian maupun aspek regulasi yang menjadi acuan kebijakan pembangunan. Pada bagian yang lebih mendetail, juga memaparkan beberapa
preseden karya arsitek yang terkenal dengan karya-karyanya yang luar
biasa. Tidak lupa, pada bagian akhir dari buku ini, menguraikan langkahlangkah strategis dalam menerapkan konsep Arsitektur Ekologi mulai
dari penentuan metode perancangan hingga transformasi desain untuk
mempermudah proses merancang.
Akhir kata, penulis juga mengharapkan adanya masukan dan saran
yang membangun untuk memperbaiki hasil tulisan menjadi lebih optimal
dan mendekati kesempurnaan. Sekali lagi, kepada semua pihak yang
terlibat dan memberi bantuan, penulis mengucapkan terimakasih atas
segala dukungan dan partisipasi yang konkrit sehingga penelitian dapat
berjalan dengan baik dengan tuntasnya penyusunan buku ajar ini.

Surakarta, November 2013
Sri Yuliani
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah usaha untuk
menentukan proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan
wilayah) yang bertujuan memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (menurut Brundtland
Report dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan berasal dari Bahasa
Inggris, yakni sustainable development. Salah satu faktor yang harus
dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana
memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan
pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Oleh karenanya pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan mengedepankan prinsip membangun yang
mengakomodasi hubungan manusia dengan lingkungan alam secara
harmonis dan berkesinambungan. Pembangunan berkelanjutan tidak saja
berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu,
pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan:
pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan
lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World
Summit 2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan
merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.
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Sosial

Lingkungan

Ekonomi

Gambar 1. Skema pembangunan berkelanjutan pada titik temu tiga pilar.
Sumber : Wikipedia,http://id.wikipedia.org/ wiki/ Pembangunan_berkelanjutan,
18 Oktober 2012.

Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih
jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan
bahwa "...keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam". Dengan demikian "pembangunan tidak
hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat
untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual".
dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat
dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pada sisi lain,
pembangunan hijau pada umumnya dibedakan dari pembangunan
berkelanjutan, dimana pembangunan hijau lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya. Pendukung
pembangunan berkelanjutan berargumen bahwa konsep ini menyediakan
konteks bagi keberlanjutan menyeluruh dimana pemikiran mutakhir dari
pembangunan hijau sulit diwujudkan. Sebagai contoh, pembangunan
pabrik dengan teknologi pengolahan limbah mutakhir yang membutuhkan
biaya perawatan tinggi sulit untuk dapat berkelanjutan di wilayah dengan
sumber daya keuangan yang terbatas. Dari sini disimpulkan bahwa
pembangunan hijau mempunyai perbedaan focus dengan pembangunan
berkelanjutan.
Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dapat
dicapai melalui penerapan kaidah dan metode membangun yang
berwawasan lingkungan diantaranya penerapan kajian konsep Ekologi
Arsitektur. Konsep Arsitektur Ekologi merupakan paduan antara ilmu
lingkungan dan ilmu arsitektur, orientasi utama pada model pembangunan
yang memperhatikan keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan
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buatan yang harmonis antara lingkungan, manusia dan bangunan. Dewasa
ini, teori konsep Arsitektur Ekologi mulai bermunculan. Konsep Arsitektur
Ekologi atau yang sering disebut dengan Eko-Arsitektur semakin popular
tidak hanya di akademisi, akan tetapi juga mencapai kalangan praktisi.
Bahkan dalam arsitektur publik, banyak peluang dan prospek yang
ditawarkan berangkat dari prinsip desain yang ekologis, sayembara desain,
properti perumahan berkonsep alam atau bentuk kegiatan lain yang
mengapresiasi keberadaan lingkungan dan alam. Namun demikian, ada
beberapa hal yang kurang tepat dalam pemahaman konsep Eko-Arsitektur
ini sehingga sering rancu dengan beberapa konsep senada yang sangat
mirip diantaranya Arsitektur Hijau (Green Architecture), Arsitektur
Bioklimatik (Bioclimatic Architecture), Arsitektur Hemat Energi dan
beberapa istilah lain yang mempunyai satu pandangan. Pandangan yang
kurang jelas ini secara akademik perlu untuk dipertegas sehingga tidak
mengaburkan esensi konsep yang digunakan dalam metode perancangan.
Perkembangan konsep ini semakin mewarnai tema-tema Tugas Akhir yang
diangkat oleh mahasiswa Arsitektur, tidak hanya di Program Studi
Arsitektur FT UNS namun juga di perguruan tinggi yang lain. Sehingga
untuk dapat menentukan penerapan konsep Arsitektur Ekologi yang tepat,
mahasiswa semakin dituntut mempunyai wawasan yang luas dalam
pemahaman konsep Arsitektur Ekologi.
Metode perancangan arsitektur dalam bidang ilmu arsitektur merupakan tahapan awal pembuatan rancangan, yang berisi tentang landasan
konseptual, pokok gagasan dan penyesuaian dengan kondisi lingkungan
melalui studi kelayakan. Metode perancangan mempunyai tiga ranah yakni
kognitif, psikomotorik dan afektif. Dari ketiga ranah ini yang paling
dominan adalah ranah psikomotorik untuk menggambarkan proses
menganalisis dan menghubungkan antara pengetahuan yang diperoleh
dengan aplikasi teori dan konsep dalam perancangan. Karena metode
perancangan merupakan acuan dasar, maka sebaiknya pengetahuan yang
luas dan pelatihan yang rutin perlu diberikan agar mahasiswa dapat
memahami dan menguasai standart kompetensi metode perancangan.
Permasalahan yang sering terjadi dalam penyusunan karya Tugas Akhir
untuk mahasiswa Arsitektur diantaranya kemampuan untuk
mengaplikasikan teori dan konsep pada keputusan rancangan yang
ditetapkan. Ada satu fase penyusunan yang seolah-olah dilewati mahasiswa dalam merancang, yaitu metode perancangan: lebih spesifik pada
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penentuan dasar pertimbangan dan pengolahan teori Ekologi Arsitektur
yang kurang tajam. Untuk itulah, buku ini menuntun mahasiswa agar
mampu melakukan kajian konsep yang aplikatif untuk diterapkan pada
metode perancangan yang berbasis pada konsep Eko-Arsitektur.

B. Tuntutan Arah Pembangunan
Arah pembangunan berkonsep Ekologi Arsitektur sebenarnya
merupakan proses adaptasi pada sumber daya alam dan kepedulian akan
kondisi lingkungan yang semakin menurun. Faktor utama yang menjadi
orientasi pembangunan adalah adanya kondisi perubahan iklim yang
berpengaruh ke banyak faktor kehidupan, tidak hanya manusia namun juga
hewan dan tumbuhan. Hal ini apabila dapat diatasi tentunya dengan
menjaga kualitas dan kelestarian alam lingkungan secara berkesinambungan.

Gambar 2. Kecenderungan dinamika perubahan bangunan karena pengaruh
perubahan iklim.
Sumber: Sue Roaf, secara digital dibuat oleh Claire Palmer, 2005, Adapting
Building and Cities for Climate Change, hal 362.
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Sue Roaf (2005) dalam bukunya yang berjudul Adapting Building and
Cities for Climate menyampaikan bahwa karena pengaruh perubahan
iklim, ada kecenderungan dinamika perubahan paradigma pembangunan.
Perubahan bangunan yang puncaknya di tahun 1900an mengarah pada
penyediaan kenyamanan bangunan yang didesain secara individu dalam
Active Building Design berangsur-angsur mengarah kepada pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada Passive Building Design.
Dinamika pembangunan yang lebih ramah terhadap lingkungan ini dalam
pernyataan Sue mulai memuncak tahun 2000an. Konsep pembangunan
berkelanjutan mengalami perkembangan semakin pesat karena sangat
relevan dengan kondisi dan situasi lingkungan di bumi yang semakin
merosot sehingga mulai terbangun konsep yang ramah terhadap
lingkungan. Pembangunan sekecil apapun itu akan mempunyai dampak
perubahan terhadap lingkungannya. Sebagai contoh, ketika meletakkan
bangunan di lahan yang semula kosong, tentulah akan mempengaruhi
perubahan lingkungan mulai dari kondisi fisik tanah, air, udara maupun
infra struktur yang disediakan. Berikut ini merupakan gambaran pengaruh
pembangunan yang terjadi di perkotaan.

electricity
people
food

waste water

fuel

products
solid wastes

materials
water

waste water
education, information
knowledge

Gambar 3. Latar belakang pengaruh perkembangan pembangunan ke berbagai
bidang
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2005.

Hasil World Sustainable Building Conference di Tokyo pada tahun
2005 yang dituangkan dalam Tokyo Declaration, menghasilkan beberapa
kesepakatan untuk arahan pembangunan bagi negara-negara anggota
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BAB IV
STRATEGI PERANCANGAN ARSITEKTUR
EKOLOGI
Arsitektur Ekologi merupakan arsitektur yang berwawasan lingkungan
ekologis, memperhatikan keseimbangan pembangunan antara lingkungan
alam sebagai lokasi tapak diletakkannya lingkungan buatan sebagai karya
arsitektural, diantaranya meliputi: bangunan, lansekap, penataan kawasan,
monumen atau karya arsitektur dalam bentuk yang lain.

A. Prinsip-Prinsip Konsep Arsitektur Ekologi Heinz
Frick
Prinsip dasar konsep Arsitektur Ekologi melibatkan beberapa komponen diantaranya pengolahan bangunan, lingkungan dan keterlibatan
manusia dalam pembangunan yang harmonis. Arsitektur ekologis
merupakan pembangunan berwawasan lingkungan, dimana memanfaatkan
potensi alam semaksimal mungkin. Kualitas arsitektur biasanya sulit
diukur, garis batas antara arsitektur yang berkualitas dan yang tidak
berkualitas sangat tipis. Karya arsitektur umumnya hanya memperhatikan
bentuk bangunan dan konstruksinya, tetapi mengabaikan yang dirasakan
oleh si pengguna dan kualitas hidupnya. Prinsip pembangunan konsep
Arsitektur Ekologi menurut Heinz Frick (1998) dari suatu sumber yang
dituliskan pada laman yang diaksess di situs internet dengan alamat
sebagai berikut http://id.wikipedia.org/ wiki/ Arsitektur_ekologi,
menguraikan bahwa pola perencanaan Eko-Arsitektur selalu memanfaatkan alam dengan aplikasi:
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1.

Dinding, atap sebuah gedung sesuai dengan tugasnya, harus melidungi
sinar panas, angin dan hujan. Dinding suatu bangunan harus dapat
memberi perlindungan terhadap panas. Daya serap panas dan tebalnya
dinding sesuai dengan kebutuhan iklim atau suhu ruang di dalamnya.
Bangunan yang memperhatikan penyegaran udara secara alami bisa
menghemat banyak energi.

2.

Intensitas energi baik yang terkandung dalam bahan bangunan saat
pembangunan maupun ketika bangunan digunakan harus seminimal
mungkin.

3.

Bangunan sedapat mungkin diarahkan menurut orientasi Timur-Barat
agar tidak silau. Orientasi timur-barat ini mengikuti orbit matahari,
sehingga arah depan bangunan pada bagian akses masuk tidak
langsung menatap pancaran sinar matahari.

Cara membangun yang menghemat energi dan bahan baku:
a. Responsif pada iklim setempat melalui penggunaan tumbuhan dan
air sebagai pengatur iklim, pembangunan yang menghemat energi,
orientasi terhadap sinar matahari dan angin, penyesuaian pada
perubahan suhu siang-malam.
b. Subsitusi sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dengan
meminimalisasi penggunaan energi untuk alat pendingin, menghemat sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, optimalisasi
penggunaan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui serta
memajukan penggunaan energi alternatif seperti penggunaan
energi surya.
c. Penggunaan bahan bangunan yang dapat dibudidayakan dan yang
menghemat energi dengan memilih bahan bangunan menurut
penggunaan energi, menghemat sumber bahan mentah yang tidak
dapat diperbaharui, minimalisasi penggunaan sumber bahan yang
tidak dapat diperbaharui, upaya memajukan penggunaan energi
alternatif, penggunaan kembali sisa-sisa bangunan (limbah) dan
optimalisasi bahan bangunan yang dapat dibudidayakan.
d. Pembentukan peredaran yang utuh di antara peneyediaan dan
pembuangan bahan bangunan, energi, dan air gas kotor, air limbah,
sampah, dihindari sejauh mungkin melalui menghemat
sumberdaya alam (udara, air, dan tanah), perhatian pada bahan
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mentah dan sampah yang tercemar erhatian pada peredaran air
bersih dan limbah air.
e. Penggunaan teknologi tepat guna yang manusiawi.
Memanfaatkan atau menggunakan bahan bangunan bekas pakai.
Menghemat hasil produk bahan bangunan. Bahan yang digunakan
mudah dirawat dan dipelihara serta diproduksi yang sesuai dengan
pertukangan.
Yang paling berpengaruh dasar perencanaan arsitektur masa depan
adalah Hipotesis Gaia sebagai berikut : Kehidupan bukan menciptakan
lingkungan menurut kebutuhannya, dan kehidupan bukan faktor penentu,
melainkan sistem keseluruhan termasuk lingkungan dan kehidupan.
Hipotesis ini kemudian dibuktikan karena organisme-organisme dan
lingkungan fisik kimia dalam evolusinya yang berhubungan erat sehingga
bumi papat dianggap sebagai makhluk hidup, sebagai organik yang
mengatur suhu, iklim dan susunan kimia. Perencanaan benda apapun yang
dihasilkan melalui kecerdasan manusia adalah bagian mikrokosmos. Cara
kehidupan manusia sangat erat kaitannya dengan kehidupan makhlukmakhluk lainnya. Kerusakan bumi yang diakibatkan oleh manusia di muka
bumi ini akan menyakiti bumi sebagai Gaia dan akan menghancurkan
dasar kehidupan manusia.
Pencahayaan dan pembayangan akan memengaruhi orientasi dalam
ruang. Bagian ruang yang tersinari dan yang dalam keadaan gelap akan
menentukan nilai psikis yang berhubungan dengan ruang, Cahaya matahari
memberi kesan vital dalam ruang, terutama jika cahaya matahari masuk
dari jendela yang orientasinya terhadap mata angin. Perpaduan antara
cahaya, warna dan bayangan dapat menciptakan suasana yang mendukung
kehidupan lewat kelenjar hormon, epiphisis dan hipothalamus yang
semuanya terdapat simultan dari cahaya. Di alam pencahayaan selalu
berasal dari atas yaitu matahari. Pencahayaan matahari di daerah tropis
mengandung gejala sampingan dengan sinar panas, maka daerah tropis
manusia menganggap ruang yang agak gelap sebagai kesejukan, akan
tetapi untuk ruang kerja ketentuan tersebut melawan …...
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BAB VII
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam proses perancangan arsitektur, agar dapat menghasilkan karya
arsitektural yang terpadu, perlu untuk mengakomodasi konsep pembangunan berwawasan lingkungan, tidak semata-mata merancang
bangunan sebagai lingkungan buatan yang responsif dan bersahabat
dengan lingkungan alamnya, namun juga mampu mensinergikan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan; dapat dilakukan melalui suatu
proses adaptasi lingkungan dengan penerapan konsep Arsitektur Ekologi.
Prinsip dan konsep membangun ini bertujuan untuk menghasilkan
bangunan dan karya arsitektur yang sebetulnya tidak hanya selaras dengan
alam akan tetapi juga memperhatikan kesinambungan hubungan
lingkungan alam dan buatan ke depan, dengan demikian prinsip-prinsip
keberlanjutan, efisiensi penggunaan energi dan pengelolaanya menjadi
perhatian untuk merancang. Oleh karenanya, prinsip dan konsep Arsitektur
Ekologi akan dapat diterapkan untuk pembangunan-pembangunan yang
mempunyai misi kelestarian lingkungan. Latar belakang konsep Ekologi
Arsitektur adalah kerusakan lingkungan, -sehingga mengakibatkan
perubahan iklim, krisis energi- dan tuntutan kualitas hidup manusia.
Regulasi pembangunan berwawasan lingkungan menjadi koridor
perancangan yang tidak hanya berskala regional, namun juga skala
nasional hingga internasional.
Konsep Arsitektur Ekologi adalah konsep membangun yang memperhatikan keseimbangan lingkungan alam dan buatan dengan unsur utama
manusia, bangunan dan lingkungan. Manusia sebagai pelaku dan
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pengguna mempunyai keragaman sosial budaya untuk mengolah
bangunan dan lingkungan secara harmonis (Sri Yuliani, 2011). Perancangan berkonsep Ekologi Arsitektur merupakan perencanaan yang
bertujuan merancang suatu kawasan secara holistik, yaitu berpikir untuk
meletakkan karya arsitektural pada lingkungan tapak yang tidak membebani siklus alami. Dengan mempertimbangkan tujuan dan skala analisis
dari konsep ini, maka lingkup konsep berada dalam skala yang luas
disbanding dengan konsep setema seperti arsitektur berkelanjutan,
arsitektur hijau dan arsitektur bioklimatik.

B. Saran
Metode perancangan yang tepat seharusnya mempunyai relevansi
kuat untuk mendukung kinerja aktivitas dalam karya rancangan yang
didesain. Oleh karenanya, pemilihan metode perancangan sangat perlu
mempertimbangkan dominasi kegiatan dalam wadah yang dirancang.
Pertimbangan ini diperlukan untuk memperkuat hasil desain secara terpadu
dengan mengakomodasi kegiatan utama sebagai tujuan karya rancangan
yang berfungsi menjadi wadah kegiatan.
Pertimbangan dalam menentukan metode perancangan berbasis
Arsitektur Ekologi mempunyai tujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan
yang mengedepankan keharmonisan lingkungan alam dengan karya
arsitektural, dengan cara meminimalkan dampak negatif lingkungan
sebagai lokasi dari hasil rancangan yang diletakkan. Tentulah konsep ini
dapat diakomodasi untuk membangun karya arsitektural secara umum,
sehingga sangat disarankan untuk mempertimbangkan penerapan metode
berbasis Arsitektur Ekologi dalam pembangunan. Ada beberapa metode
perancangan yang mempunyai keterbatasan analisis, namun metode perancangan berbasis Arsitektur Ekologi mempunyai peluang yang luas dan
potensial untuk digunakan dalam merancang berbagai macam fungsi
pewadahan karya arsitektur. Bahkan lebih luas lagi, metode perancangan
dalam pembangunan ini dapat menjadi parameter perencanaan dan
perancangan pembangunan berkelanjutan yang meliputi bangunan dan
kawasan dalam lingkup skala lokal, regional maupun nasional. Kriteriakriteria yang dituntut dalam analisis dengan metode perencanaan dan
perancangan berbasis Arsitektur Ekologi dapat menjadi kriteria umum..
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