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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENGERTIAN UMUM

Science centre adalah gedung peragaah ilmu pengetahuan dan teknologi

(bahasa Inggris) yang merupakan sekelompok jenis kegiatan penunjang dalam

pengajaran (Peghton, 1971).

Hi-tech sebagai citra pembentuk bangunan, adalah untuk menunjukkan

suatu "gambaran" (image) penggunaan bentuk struktur teknologi tinggi dari sesuatu

yang didirikan untuk fungsi penunjang ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.2. LATAR BELAKANG MASALAH

1.2.1. Science Centre Sebagai Alternatif Pemenuhan Pelengkap

Proses Penguasaan Iptek

1.2.1.1. Peranan keberaaaan science centre

Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu berupaya meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut

adalah penguasaan dan pemanfaatan teknologi disegala bidang, karena kehidupan

ekonomi dan sosial dunia masa depan tidak lagi ditentukan sepenuhnya oleh

tersedianya sumber alam ataupun jumlah penduduknya yang besar, tetapi oleh

kualitas penduduknya yang dapat menguasai dan memanfaatkan teknologi untuk

meningkatkan taraf kehidupannya (Tillar, 1994).

Ilmu pengetahuan moderen merupakan faktor penentu kemajuan serta

kemakmuran suatu bangsa. Dewasa ini semua bangsa didunia mengetahui bahwa

kemakmuran ekonomi, stabilitas nasional dan keamanan nasionalnya bergantung
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penguasaan teknologi yang ada, sehingga tak ada satu bangsapun yang tidak mau

berusaha untuk mengembangkan iptek (Moran, 1994).

Ilmu pengetahuan moderen masuk pada saat yang berbeda-beda pada tahapan

pra ilmiah, ada pula yang sudah mulai memasuki tahapan informasi dan banyak pula

yang berada diantara keduanya. Ada beberapa daerah yang meloncati tahapan media

cetak dan langsung masuk media elektronik, pencangkokan produk informasi ilmu

pengetahuan dan adanya beberapa anggota masyarakat yang lebih maju karena

pendidikan ditempat lain dapat menimbulkan berbagai persoalan.

Profesionalisme dan generalisme masih belum jelas tempatnya dan

interaksinya, penghayatan ilmu pengetahuan belum merata baik dalam bidang ilmu

masing-masing apalagi diluar bidangnya.

Pasar ilmu pengetahuan masih rapuh dan celah-celah masih banyak yang belum teruji

akan tetapi lompatan-lompatan terjadi dalam usaha mencari ilmu, mengimpor

produknya bahkan mengagung-agungkannya (Jucab, 1993).

Sifat dasar dari iptek yang selalu berkembang sehingga membutuhkan suatu

wadah yang mampu mendukung dan menampung terlaksananya kegiatan alih

teknologi. Juga dapat merangsang minat masyarakat pada bidang iptek sehingga

dimasa yang akan datang banyak masyarakat yang berperan pada bidang iptek dan

riset.

1.2.1.2. Perkembangan aspek persepsi dalam metode pengajaran

Dalam mengisi dasar-dasar ilmu pengetahuan yang masih rapuh, dapat

didekati melalui metode pengajaran, menurut penelitian yang ada diketahui bahwa

metodologi pengajaran harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan

perkembangan seseorang. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan tertentu yang

dimiliki manusia diantaranya perkembangan otak yang akan mempengaruhi

perkembangan pemahaman dan penalaran. Di Indonesia ternyata banyak ditemui

metodologi pengajaran yang tidak atau belum memperhatikan faktor perkembangan

mental ini. Seorang anak SD mungkin akan merasa kesulitan untuk menggambarkan
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sifat air disuatu wadah " sifat cair berubah-ubah bentuk, volume tetap " atau

seorang anak SMP yang harus mendefinisikan istilah " hablur, polarisasi, interferensi

dan sejenisnya" (Wilkinson, 1984).

Dengan adanya gejala yang terjadi ini agaknya kita perlu untuk mencermati

bahwa aspek fenomenologis dalam pengajaran mempunyai grafik menarik untuk

untuk kelompok pengajaran yang semakin mendasar, metode ini lebih menekankan

kepada penampilan fakta-fakta gejala alam yang terjadi sehari-harinya berdasarkan

distribusi prioritas penekanan aspek persepsi dalam pengajaran.

Dapat dilihat bahwa perlunya penekanan pengenalan ilmu pengetahuan dan

khususnya teknologi dan cara menunjukkan gejala-gejala yang terjadi atau dengan

kata lain berusaha memperagakannya.

Tabel 1

Persepsi dalam pengajaran

• SD SMTP --SMTA- ;- FT

Phenomenologis

Analis

Abstraksi

90%

10%

0%

60%

40%

0%

30%

60%

10%

10%

40%

50%

Sumber: Perpustakaan Dikbud.

Dengan mengikuti jenjang perolehan pendidikan dari SD ke PT maka

pengajaranpun harus berkembang dari aspek phenomenologis ke abstraksi yang

mendasari konsep futuristik. Kesimpulan dari keadaan ini adalah metode yang sesuai

untuk pengajaran tingkat dasar dan menengah adalah dengan memperbanyak model-

model ilmu pengetahuan dengan cara memperagakannya sehingga didapat

kemudahan dalam pemahaman keberhasilan pengajaran ditingkat dasar dan

menengah akan menjadi awal keberhasilan penguasaan teknologi pada tingkat yang

lebih tinggi.
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Bidang media pendidikan merupakan bidang yang kompleks, sekaligus vital

karena melibatkan aneka disiplin ilmu didalamnya seperti media komunikasi massa,

pendidikan ilmu, perpustakaan, psikologi, teori belajar, rekayasa dan Iain-lain.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa bidang media pendidikan merupakan satu

bidang yang elektik yang mencerminkan keinginan latar belakangnya (Wilkinson,

1984).

Komisi tentang teknologi instruksional mendefinisikan dua cara, yang

pertama dikenal dengan cara tradisional yang mendefinisikan media pendidikan

adalah media yang lahir dari revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk

keperluan instruksional bersama guru, buku teks dan papan tulis.

Yang kedua adalah satu cara sistematik dalam mendesain, melaksanakannya dan

mengevaluasi keseluruhan proses belajar mengajar dengan tujuan yang spesifik

berdasarkan penelitian mengenai komunikasi dan memanfaatkan suatu kombinasi

dari sumber-sumber manusia dan non manusia untuk tercapainya pengajaran yang

efektif (Ticton, 1993).

Fungsi penting media ini adalah untuk menopang kekurangan dan kelemahan

sistem pengajaran tradisional yang masih banyak terjadi di Indonesia. Dengan adanya

media pendemonstrasian dalam pengajaran (segala alat dan bahan selain buku yang

dapat dipakai untuk menyampaikan informasi dalam situasi belajar mengajar) dapat

memberi gambaran yang jelas tentang pesan yang diterima oleh otak manusia.

Teknologi mempunyai arti sebagai terapan terhadap perkembangan teori dari

sebuah ilmu pengetahuan. Dari batasan ini dapatlah kiranya kita menentukan lingkup

ilmu pengetahuan yang sesuai dan perlu bagi pengembangan teknologi, adapun ilmu

pengetahuan yang dipilih adalah matematika, fisika, kimia dan biologi.

Menilik materi pengajaran disekolah-sekolah dasar dan lanjutan di Indonesia

terdapat beberapa pengertian yang sulit ditangkap oleh pelajar bila hanya dengan

mengandalkan pemahaman terhadap buku, kesulitan pemahaman ini ada yang

disebabkan karena faktor keterbatasan usia dalam mencerna persoalan atau

keterbatasan imajinasi dalam memahami keadaan yang sebenarnya.
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Keterbatasan imajinasi dan pengolahan otak dapat diatasi dengan mengusulkan

sebuah alat peraga yang merupakan analogi dari peristiwa yang dimaksud, analogi ini

secara mudah akan menuntun para siswa dalam memahami teori-teori ilmu

pengetahuan yang dimaksud (Cleave, 1990).

1.2-1.3. Science centre di Yogyakarta

Dengan membaca pembahasan diatas kita bisa melihat ternyata ada beberapa

masalah yang cukup mendasar dalam proses penguasaan iptek di Indonesia, salah

satunya adalah kurangnya pemahaman kita dalam metoda pengajaran ditingkat dasar

dan menengah,

Dari pembahasan sebelumnya terlihat bahwa faktor kognisi atau kesesuaian dalam

pikiran manusia terhadap fenomena yang terjadi memegang peranan penting dalam

usaha memudahkan penguasaan teknologi.

Sistem CBSA yang dikembangkan di Indonesia menuntut tingkat pemahaman

terhadap sebuah teori dari buku maupun penjelasan seorang guru, sarana ini nantinya

akan menampilkan benda-benda atau obyek yang bersifat aktif dalam artian bahwa

benda-benda yang ada dapat digunakan atau diamati proses bekerianya. Benda-benda

yang ditampilkan diharapkan mampu memberi ilutrasi yang jelas tentang sebuah

fenomena suatu teori oleh hukum-hukum ilmu pengetahuan yang telah mereka

pelajari disekolah.

Salain itu keberadaan science centre ini mempunyai cakupan sampai tingkat

propinsi sehingga diharapkan akan dapat meringankan beban biaya yang harus

ditanggung oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan untuk menyediakan sarana

peragaan sebagai fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan belajar mengajar.

Dalam hal ini seperti yang diungkapkan Prof. DR. B. J. Habibie saat menghadiri

perletakan batu pertama pelaksanaan gedung peragaan iptek di TMII bahwa

" pemerintah menyadari pemilikan dan penguasaan iptek suatu bangsa tidak akan

terjadi begitu saja, melainkan harus melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan
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yangberjenjang dan berkesinambungan " padakesempatan itu pulabeliau berjanji

akan membangun gedung peragaan iptek di ibu kota propinsi (Oloan, 1995).

Keberadaan science centre sebagai fasilitas penunjang sistem pendidikan

yang dijalankan akan bermanfaat dan berhasil guna apabila diletakkan pada kondisi

serta posisi yang tepat. Maksudnya adalah peran dan fungsi kota yang mendukung

fungsi utama keberadaan gedung peragaan iptek.

a) Citra sebagai kota penaidikan

Dalam rencana induk Kodya Yogyakarta dikatakan bahwa salah satu citra

kota Yogya yang harus selalu dipertahankan adalah citra kota pendidikan. Tidaklah

mengherankan bila kota Yogya dikatakan sebagai kota pendidikan karena propinsi ini

telah memiliki tidak kurang dari 2000 gedung sekolah mulai dari TK sampai tingkat

SMTA untuk kodya saja prediksi tahun 2005 akan dibutuhkan 795 gedung TK, 497

SD, 167 SMTP dan 167 gedung SMTA (RIK, 1994).

Citra sebagai kota pendidikanpun lebih kokoh hal ini ditunjang oleh banyaknya

jumlah murid yaitu 442.611 murid tingkat SD, 143.628 murid tingkat SMTP dan

128.938 murid tingkat SMTA serta 155.328 orang tingkat perguruan tinggi

dibandingkan dengan penduduk DIY pada tahun 1993 sebesar 2.852.554 jiwa

(Statistik, 1994).

b) Potensi Yogyakarta sebagai obyek wisata

Sebagai kota tujuan wisata sesudah Bali dan banyaknya obyek wisata

mengakibatkan banyaknya jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik

yang datang ke Yogyakarta. Potensi yang ada saat ini akan mendukung animo

pengunjung/masyarakat untuk datang melihat gedung peragaan ini, target utama

kelompok masyarakat khususnya adalah para pelajar.
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c) Status kelembagaan

Status kelembagaan meliputi:

a. Ditinjau dari obyek pelayanannya yang berupa iptek maka LIPI sebagai satu-

satunya lembaga ilmu pengetahuan yang mempunyai jangkauan {scope) nasional

dapat merupakan basis kegiatan science centre ini

b. Sebagai penunjang keberadaan tugasnya maka potensi-potensi yang dimiliki LEPI

merupakan modal dasar pengadaan materi

c. Dengan demikian science centre kedudukannya dibawah induk LIPI atau berada

pada pusat dokumentasi dan informasi ilmiah.

1.2.2. Pengarub Teknologi Sebagai Aspek Pembentuk Pada Bangunan

1.2-2-1. Karakter Iptek

Sifat dari iptek bisa dijadikan pijakan bagi penentuan citra bangunan science

centre yang pada dasarnya adalah bangunan untuk mengembangkan iptek.

Teknologi sendiri adalah ilmu (terutama bidang eksakta) yang sudah

teraplikasikan/ilmu pengetahuan praktis. teknologi adalah kemampuan teknik yang

berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta yang berdasarkan proses teknis (Sumantri,

1990).

Teknologi juga berarti penerapan sistematis dari pengetahuan yang terukur untuk

tugas-tugas praktis (Wijaya, 1993).

Jadi teknologi adalah suatu proses penerapan praktis dari ilmu pengetahuan

untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan juga memiliki konsep serta metode

mengenai proses produksinya. Sifat-sifat iptekantara lain sebagai berikut:

a. Empiris, ilmu pengetahuan ditelaah dengan metode empiris

b. Obyektif dan universal, tidak memihak pada suatu aliran tertentu maupun kultur

tertentu dan mempunyai resiko untukberbeda dengan yang terdahulu

c. Rasional, sebab landasan penemuannya adalah berpikir logis

d. Tegas dan jelas, sesuai dengan syarat pembuktian dan pengujiansecara empiris
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e. Sistematis dan akumulatif, sifat rasional dan empiris membentuk kerangka pikir

yang sistematis

f. Tumbuh, selalu berkembang dan tidak pernah selesai karena sifat kritis dan

perkembangan pola pikir manusia mendasari perkembangannya

g. Terbuka dan jujur, mekanisme mengutamakan kebenaran unsur-unsur yang

terlibat diungkapkan secara jelas sehingga terbuka terhadap kemungkinan

penilaian, dukungan ataupun sanggahan

h. Dinamis dan progresif, sifat yang senantiasa berkembang dan bergerak, selalu

mencari, meneliti dan menemukan hal-hal baru (Johanes, 1984).

1.2.2.2. Pengarub Fungsi Terbadap Bentuk

Adanya fungsi menimbulkan bentuk, sehingga ia merupakan bagian utama

dari adanya bantuk dengan perkataan lain, fungsi merupakan pertimbangan utama

bagi suatu perancangan bentuk, bentuk adalah suatu perwujudan dari organisasi

ruang yang merupakan hasil suatu proses pemikiran, proses ini didasarkan atas

pertimbangan fungsi dan usaha pernyataan diri (ekspresi).

Fungsi dalam arti sebenamya dihubungkan dengan kegunaan dan dengan pemenuhan

akan suatu kebutuhan dan keinginan, dalam arti yang lebih luas, fungsi adalah suatu

kegiatan bermasyarakat dari beberapa individu.

Sedangkan dalam bidang arsitektur, fungsi dikaitkan dengan pemenuhan

kebutuhan manusia dalam usahanya mempertahankan dan mengembangkan hidupnya

dalam alam semesta ini.

Dengan berkembangnya manusia dan kemajuan cara berfikirnya, demikian pula

bidang teknologi dalam ilmu pengetahuan, kegiatannya bertambah banyak jumlah

dan ragamnya, kegiatan-kegiatan inilah yang dijadikan titik tolak dalam perencanaan

bagunan sehingga tercapai suatu bentuk arsitektur (Seminar, 1983).

Di zaman moderen ini penguasaan iptek menjadi faktor penentu kemajuan

sebuah bangsa. Hal tersebut dapat pula menjadi dasar dalam merancang yang tampil

dengan ekspresi teknologi tinggi (hi-tech) (Laras, 1996).
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1.2.2.3. Citra sebagai ungkapan jiwa

Aspek ini disamping sebagi bahasa pengungkapan guna dari sebuah

bangunan/lingkungan binaan juga bisa mengungkapkan budaya dari masing-masing

tempat.

Arsitektur Yunani misalnya selalu menggambarkan keseimbangan, kedisiplinan dan

tata ilmiah karena falsafah tektoon (stabil, tidak roboh, dapat diandalkan).

India mencermin sikap yang dikotomis antara immanen/horisontal dan

transeden/vertikal juga membawa pengaruh pada ujud arsitektumya, sedangkan

falsafah Shinto di Jepang mempengaruhi citra keheningan dan ketenangan pada

bangunan.

Ekspresi atau ungkapan jiwa ini lebih memberi muatan makna atau nilai rasa

bagi sebuah citra. Citra memberikan arti kepada dunia dengan personifikasinya,

pilihan citra akan mempengaruhi sikap dan perilaku pada penggunaan bangunan yang

berarti citra tidak selalu mengikuti fungsi bangunan (Snyder, 1991)

1.2.2-4. Aspek teknologi struktur pada bangunan

Aspek atau faktor teknologi pada bangunan ini adalah penggunaan ataupun

penerapan teknologi ( terutama teknologi tinggi/ high technology) pada bangunan,

teknologi merupakan salah satu unsur penentu bentuk bangunan, disamping fungsi

dan simbol (Hendraningsih, 1982).

Penggunan teknologi dalam arsitektur mencakup bidang:

a. Struktur bangunan

b. Bahan bangunan

c. Sistem pengendali bangunan

d. Bentuk bangunan, yang merupakan gabungan dari ketiga bidang diatas.

Struktur memegang peranan penting dalam suatu bangunan, terutama

kekuatan estetika bangunan. Bangunan yang dinilai seni adalah bangunan yang dapat

mengungkapkan perasaan melalui keseimbangan yang statis, memberi kepuasan
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kebutuhan fungsional dan memenuhi persyaratan ekonomi. Konstruksi bangunan

akan mempengaruhi citrayang diharapkan padasebuah bangunan utopia, fungsi/fiksi

(Glusberg,1988)

Kata strutur berarti suatu susunan yang diatur dengan mengikuti suatu cara

tertentu, dalam arsitektur struktur berarti bagian-bagian pokok bangunan yang

tersusun menjadi kekokohan bangunan yang menentukan.

Suatu bangunan dikatakan struktural apabila unsur-unsur utamanya (unsur struktural)

yang bekerja sebagai pendukung bahan dan kekokohan bangunan disusun dan

dibentuk sedemikian rupa sehingga fungsinya sebagai pendukung beban dan

kekokohan bangunan terlihat lebih jelas, demikian juga dengan unsur-unsur pengisi

dan instalasi (unsur nonstruktural) disusun dengan dibentuk sedemikian rupa

sehingga fungsinya yang tidak mendukung beban dan tidak menentukan kekokohan

bangunan terlihat jelas.

Stuktur bangunan ialah bagian-bagian pokok bangunan yang menentukan

kakokohan bangunan. Bangunan yang struktural ialah bangunan yang kokoh juga

yang"tampakkokoh" secaramengesankan "kesan kokoh" ini dapatdiperoleh dengan

ketepatan dan "kejujuran dalam memberi bentuk" (Ishar, 1992).

Pemilihan bahan juga mempengaruhi citra sebuah bangunan, ekspresi dari

material akan memperlihatkan bagaimana dia diselesaikan dan menuntun persepsi

seseorang kepada asosiasi yang berbeda-beda. Begitu pula yang terjadi pada sistem

pengendalian bangunan, semakin tinggi teknologi dari sistem yang diterapkan maka

bangunantersebut dikatakan semakin teknologis (Wijaya, 1978).

1.3. RUMUSAN MASALAH

Dengan memperhatikan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapatlah

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.3.1. Permasalaban Umum

Bagaimana mewujudkan science centre dengan ungkapan hi-tech sebagai

citra pembentuk bangunan.
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1.3.2. Permasalaban Kbusus

Bagaimana menghadirkan sebuah citra science centre dengan pendekatan

teknologi tinggi pada bentuk struktumya yang berdasar pada karakter atau sifat iptek

yang selalu berkembang juga dengan mengungkapkan sistem struktumya atas

pertimbangan estetika.

1.4. TUJUAN DAN SASARAN

1.4.1. Tujuan

Menghasilkan suatu landasan konseptual perencanaan dan perancangan

science centre yang memiliki karakter hi-tech sebagai pendukung citra pembentuk

bangunan.

1.4.2. Sasaran

Mendapatkan alternatif penggunaan bentuk struktur yang tepat untuk

bangunan science centre sehingga mampu mendukung dan menampung

perkembangan iptek.

1.5. LINGKUP DAN BATASAN

Lingkup pembahasan ditekankan pada bangunan teknologi tinggi yang

meliputi:

a. Bentuk bangunan

b. Sistem pengendali bangunan

c. Struktur dan bahan bangunan.

Batasan penulisan ditekankan pada ungkapan teknologi sistem struktur yang

digunakan yaitu melalui:

a. Penerapan bentuk struktur lanjut {advance) pada science centre

b. Struktur bangunan dengan menggunakan bahan-bahan yang memiliki citra

teknologis (mencerminkan era industrialisali teknologi).
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1.6. METODE PEMBAHASAN

Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah metode analisa-sintesa, yaitu

melalui tahap:

a. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses perencanaan dan

perancangan

b. Menganalisa permasalahan berdasarkan data primer dan sekunder serta

menyimpulkannya yang digunakan sebagai alternatif pemecahan

c. Mengadakan pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan solusi dan merumuskan

hasil-hasil sintesa kedalam suatu rumusan konsep perencanaan dan perancangan

d. Mentransformasikan konsep kedalam desain.

1.7. SISTEMATTKA PENULISAN

BAB I. Pendahuluan

Berisi argumen yang menggiring pembicaraan dari awal yaitu tentang latar

belakang masalah sehingga timbul permasalahan yang ada beserta alternatif

pemecahan dari awal hingga akhir.

BAB II. Tinjauan Teoritis Science Centre

Berisi tinjauan umum gedung peragaan berupa pengertian, peranan, fungsi

dan unsur-unsur pendukungnya.

BAB III. Analisa Science Centre di Yogyakarta

Merupakan bab yang berisi tentang analisa yang berdasar atas pertimbangan

fungsi dan pendekatan bentuk struktural sebagai upaya pernyataan diri teknologi

tinggi pada science centre.
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BAB IV. Konsep Dasar Perencanaan dan Perancangan

Berisi tentang pendekatan-pendekatan berupa kesimpulan umum dari

analisis, hingga menuju tahapan pemecahan masalah berupa rumusan keputusan-

keputusan konsep dasar perencanaan dan perancangan berdasar pada pendekatan

konsep.

1.8. KEASLIAN PENULISAN

Pada dasamya judul tugas akhir ini "Science centre di Yogyakarta, hi-tech

sebagai cita pembentuk bangunan" merupakan kasus baru tetapi memiliki kedekatan

dengan tugas akhir milik:

- B. Krisnamukti, Pusat Peragaan Iptek di TMH, TA/1995/UGM.

Umum: Bagaimana mewujudkan wadah bangunan yang interaktif yang mampu

menumbuhkan minat, pengertian dan apresiasi masyarakat (pelajar) terhadap

perkembangan iptek.

Khusus: Bagaimana menyelesaikan fleksibilitas ruang work shop dalam

mengantisipasi berkembangnya teknologi alat peraga yang interaktif, sejalan dengan

berkembangnya iptek di Indonesia.

Sohala Oloan Rajagukguk, Peragaan Ilmu Alam dan Teknologi,

TA/1995/UGM.

Umum: Diperlukan adanya sebuah sarana peragaan iptek yang mampu mendukung

keberadaan media pembelajaran disekolah-sekolah dimana sarana ini nantinya harus

memperhatikan faktor-faktor kemampuan pemahaman para pemakai, sehingga

mempermudah dan mendorong aktifitas belajar.

Sarana peragaan iptek ini harus mampu mendukung dan menunjang

perkembangan iptek yang pesat sehingga dapat menjadi sumber informasi yang akan

selalu bermanfaat bagi masyarakat.
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Khusus: Bagaimana merancang suasana ruang dan peralatan yang sesuai dengan

perilaku para pengguna.

Bagaimana menciptakan simbol yang tepat dari sarana peragaan iptek

sehingga mudah dipahami dan diterima masyarakat.

Perlunya penyelesaian fleksibilitas ruang untuk mengantisipasi perkembangan

iptek.
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