
BAB IV

KONSEP

4.1. Site

4.1.1. Kondisi Umum Site Terpilih

Site berada di Jalan Ahmad Yani, Kotamadya Pontianak.

Pertimbangan-pertimbangan pemilihan site :

- Site berada di jalan utama di Pontianak sehingga pemberitahuan

tentang adanya Pusat Kebudayaan Melayu di Pontianak menjadi

mudah karena sering dilalui orang.

- Pencapaian ke lokasi mudah karena sarana dan prasarana menuju

lokasi telah tersedia

- Site terletak di pusat kota dengan kecenderungan perkembangan ke

bidang pemerintahan, pendidikan dan seni dan budaya.

4.1.2. Kondisi Internal Site Terpilih

Batas-batas site :

- Sebelah utara

- Sebelah selatan

- Sebelah barat

- Sebelah timur

Rumah dinas Kapolda Kal-Bar

lahan kosong

Gedung Taspen

Museum Negeri Pontianak

Luas site
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4.2. Konsep Kegiatan dan Besaran Ruang

4.2.1. Organisasi Ruang

Kegiatan utama pada Pusat Kebudayaan Melayu secara garis besar

meliputi 3 hal, yaitu :

1. Pemberian informasi

2. Penelitian dan Pengkajian

3. Pagelaran
ENTRANCE

RUANG

RUANG KEGIATAN
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4.2.2. Konsep Besaran Ruang

Luasan ruang pada masing-masing kegiatan dihitung berdasarkan

standard luasan ruang, kapasitas dan pertimbangan sirkulasi serta

pemikiran penulis. Berikut ini adalah besaran ruang pada masing-masing

kegiatan :

NO Ruang Luas

(m2)

1. Pemberian Informasi 1.224,9

2. Penelitian dan Pengkajian 297

3. Pagelaran 1.946,6

4. Penunjang 261,72

5. Service 2.516

Total 6.246,22
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BCR = 53 %

= 53 %x 12.000

= 6.360 m

4.3. Konsep Tata Ruang Dalam

4.3.1. Konsep Dasar Ruang Utama

a. Ruang pameran

Bentuk ruang menggunakan bentukan denah rumah Melayu dengan

sirkulasi yang sesuai dengan periodesasi benda yang dipamerkan.
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Ruang perantara

Pintu masuk yang
tidak luas \—rrr - • Periode akhir

menunjukkan kondisi *♦ - -1—
awal pengetahuan

Periode awal Periode tengah

Pintu keluar yang lebih luas
menunjukkan bertambahnya
pengetahuan

Pameran dilakukan dengan penanganan berupa enclosed object,

animated object dan dioramas.

b. Perpustakaan

Perpustakaan terletak di lantai satu, menggunakan system peminjaman

dan penyediaan pelayanan foto copy.
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c. Ruang pertunjukan

Ruang pertunjukan tertutup mengunakan bentukan denah empat persegi

panjang. Tinggi panggung harus >20 ft, jarak antar kusri 32" dan

pengaturan loudspeaker untuk menciptakan kenyamanan audio visual.

spot light dengan system rel
yang bisa berpindah-pindah

dinding

4
I ^~**

_ distribusi loudspeaker

< !

background non-
permanen
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Backstage
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. >. Operator room

i

Letak panggung datar dengan penonton sesuai dengan
bentuk penyajian tarian tradisional Melayu

Panggung

Menggunakan bentukan denah rumah Melayu berupa empat persegi

panjang yang mengikuti pola pergerakan kesenian yang dipentaskan.

J

Tangga untuk sirkulasi ke
backstage
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Terbentuk dari dua

persegi panjang

Bisa membentuk pola segitiga
sehingga bisa digunakan untuk
kegiatan pementasan tari. musik dan
teater

- *• Tangga untuk sirkulasi ke
penonton
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4.3.2. Konsep Hierarki Ruang

Masa disusun berdasarkan bentuk dasar dan sifat dari fungsi ruang

pada denah rumah tradisional Melayu. Denah rumah tradisional Melayu

ini berbentuk empat persegi panjang dan berpola linear.

OUT
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parkir
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Ruang publik

w Ruang
penunjang

Ruang kegiatan
penelitian dan
pengkajian

- -v*—fcRuang kegiatan

Panggung
ferfcrtuf)

Lantai 1

pemberian informasi
(perpustakaan. ruang
audio visual)

"-^ Panggung terbuka
Lantai 2

Keteranqan :

Ruang publik

Ruang semi private

Ruang private

Ruang service
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4.3.3. Konsep Sirkulasi Ruang Dalam

Tata ruang dalam disusun dengan menggunakan pola sirkulasi

yang akan membantu proses interaksi manusia, yaitu pola sirkulasi linear

dengan pintu masuk berupa lorong yang sempit menuju ke ruang-ruang

yang tidak terlalu luas, lalu ke ruang-ruang yang luas kemudian keluar

dengan view yang lebih luas.
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Ruang awal yang tidak terlalu luas. melambangkan
awal terjadinya interaksi lebih lanjut

Ruang yang lebih luas.
-• melambangkan interaksi lebih lanjut

yang lebih kompleks

Pintu masuk yang tidak lebar dan berupa lorong memaksa
manusia untuk saling menyapa sebagai interaksi awal

Pintu keluar yang lebih luas dari
pintu masuk. melambangkan
bahwa pengetahuan dan
persaudaraan menjadi lebih luas

4.3.4. Suasana Ruang

Suasana yang akrab dan khas Kalimantan Barat, yaitu melalui

ketinggian plafond dan pemberian ornamen khas Kalimantan Barat.

Material kayu .
berwama coklat gelap- j -
dengan arah vertikal. ]
ditransformasikan dari

pola dinding rumah
tradisional Melayu

Tinggi plafond tidak monumental
-• sehingga tercipta suasana akrab

Pemberian pola
dekoratif Melayu
pada ruang

4.4. Konsep Tata Ruang Luar

4.4.1. Sirkulasi Ruang Luar

Sirkulasi yang digunakan pada ruang luar menggunakan

transformasi dari gerakan dasar pada tarian Melayu, yaitu berupa

melenggang, tinggi rendah dan berputar.

Pencapaian ke bangunan dilakukan dengan membuka jalan langsung dari

jalan utama menuju bangunan dengan menggunakan sirkulasi yang

linear. Pada jalan masuk dan keluar bangunan digunakan konsep dasar

memutar, sirkulasi bagian dalam bangunan dengan open space

menggunakan konsep melenggang, dan tinggi rendah.
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4.4.2. Orientasi Bangunan

Orientasi bangunan adalah menghadap ke jalan utama, yaitu Jalan
Ahmad Yani sebagai pencapaian utama ke bangunan.

JL. AHMAD YANI

FACADE UTAMA

BANGUNAN

MENGHADAP KE

JALAN UTAMA

4.4.3. Lansekap

Bagian depan

Sirkulasi jalan masuk berpola memutar ke arah kanan dengan sculpture
pada bagian depan site. Vegetasi menggunakan vegetasi pengarah yaitu
berupa pohon pinang merah.

Bagian tengah

Pada sirkulasi bagian tengah dalam bangunan digunakan pola
melenggang yang dimulai dari arah kanan. Landscape yang diciptakan
lebih mencerminkan keteduhan dan kesejukan visual.
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Bagian belakang

Bagian belakang bangunan menggunakan konsep yang mengarahkan
pengunjung menuju ruang pertunjukan terbuka. Vegetasi yang digunakan
adalah vegetasi dengan bentuk yang vertikal.

Bagian
depan ^~

Bagian
tengah "*"

Bagian
belakang
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•--• Pinang merah
sebagai vegetasi
pengarah

• Vegetasi peneduh

Bamboo untuk

background alami dan
memperluas view ke
pentas terbuka

4.4.4. Tampilan Masa Bangunan

Bangunan Pusat Kebudayaan Melayu menampilkan kesan yang

informative dan edukatif terhadap kabudayaan Melayu khususnya di

Kalimantan Barat, yang kegiatannya diwadahi dalam bangunan tersebut.

Oleh karena itu digunakanlah bangunan dengan konsep rumah panggung

dengan atap dan ragam hias Melayu khas Kalimantan Barat.

Penggunaan tangga <
sebagai konsekuensi
bentukan panggung
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Atap dan ragam hiasnya yang berciri
khas Melayu Kalimantan Barat

Ornamen Melayu sebagai
** ciri khas bangunan

Jenis bentukan

panggung dengan
adanya kolong
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Pada bagian atap digunakan ragam hias seperti berikut:

3
pada bagian ujung atap pada bagian listplang

4.5. Konsep Sistem Struktur dan Konstruksi

Sistem struktur yang digunakan adalah sistem struktur rangka dengan

material utama beton bertulang.

Konstruksi yang digunakan :

1. Pondasi bangunan

Pondasi yang digunakan adalah pondasi foot plate dengan tiang

pancang.

2. Dinding

Konstruksi dinding yang digunakan adalah dinding fabrikasi yang

ringan. Pada bagian bawah dinding pada ruang-ruang khusus akan

diberikan ornamen dari kayu.

3. Lantai

Lantai pada umumnya menggunakan keramik dan konstruksi kayu dan

parket

4. Atap

Jenis atap yang dipilih adalah atap miring dengan typologi dan

ornamen atap berciri khas Melayu.

•Pusat Kebudayaan
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4.6. Konsep Sistem Utilitas

Sistem jaringan air bersih

Penyediaan air bersih berasal dari PAM yang kemudian ditampung dalam
bak penampungan untuk didistribusikan ke dalam unit-unit bangunan,

khususnya yang membutuhkan air bersih seperti lavatory, cafetaria,

musholla, dan lain sebagainya.
Rue.

PAM pom pa Bak penampungan ruang•

ik

Sistem jaringan air kotor

- kotoran padat

System pembuangan kotoran padat yang berasal dari bangunan

dilakukan dengan menyalurkannya melalui pipa pembuangan tertutup

kemudian disalurkan ke septic tank, shipon tank lalu ke sumur

peresapan.

Kotoran dari

lavatory

Septic tank Shipon
tank

Peresapan

•

- air kotor

Sistem pembuangan air kotor yang berasal dari pengguna bangunan

dan air hujan dilakukan dengan mengalirkannya ke bak kontrol melalui

pipa-pipa tertutup lalu dialirkan ke bak kontrol kemudian ke riol kota.

Air kotor

Air hujan

Instalasi Listrik
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Panel Unit

w

PLN

Trafo main Panel Unit•

4 i k

T Panel Unit

Gardu

listrik

Penghawaan buatan

Digunakan pada ruangan yang membutuhkan treatment udara khusus

seperti perpustakaan, ruang pertunjukan, ruang pameran, ruang diskusi,

ruang audio visual, museum dan ruang kepala pengelola. System yang

digunakan adalah system direct cooling (AC split)

Fire Protection

a. Pengamanan aktif

- Sprinkler, memadamkan api dengan menyemprotkan air secara

otomatis pada ruang yang terbakar dengan radius 25 m2/unit.

- Hydrant luar, memadamkan api secara manual dengan selang dari

luar bangunan.

- Chemical portable, alat pemadam kebakaran berisi cairan kimia

dengan jarak setiap 25 mpada area seluas 200m2.

b. Pengamanan pasif

Dilakukan dengan menyediakan sirkulasi untuk evakuasi kebakaran, yaitu

dengan tangga darurat yang tersedia dalam bangunan setiap jarak 30 m

dengan lebar bordes minimum 1,2 m.
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)ENAH

irletakan kolom-kolom (tiang-tiang) utama menggunakan grid dengan jarak yang sama dan teratur. Pada kolom-
lom tambahan jarak antar koiom bisa bervariasi
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Koiom utama (seri)

Koiom tambahan

Tiang seri diletakkan pada
bagian utama struktur
bangunan yang biasanya
berdekatan dengan kamar tidur
utama pemilik rumah yaitu
kepala keluarga.

Kegiatan utama dari Pusat Kebudayaan
adalah pagelaran seni dan budaya. Oleh
karena itu fasilitas untuk kegiatan ini
diletakkan pada bagian tengah bangunan
dengan struktur induk yaitu penggunaan
tiang-tiang utama (seri) dengan jarak yang
sama dan teratur.

Pada bagian bangunan yang lain diletakkan
tiang-tiang tambahan yang jarak antar
kolomnya bisa bervariasi.

•••>- Penggunaan tiang-tiang seri
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5x

6x

SETENGAH PANGGUNG

Kepala 5/3x

Badan
2x

Kaki X

PANGGUNG

Bagian kaki pada ruamh setengah panggung adalah sebagai treatment terhadap banjir dan kelembaban
tanah sedangkan pada full panggung selain untuk hal tersebut juga sebagai tempat untuk menyimpan
peralatan dan memelihara ternak

Pada intinya. kegiatan utama dan urgent bagi pengguna akan dilakukan di bagian badan bangunan karena
memerlukan persyaratan tertentu dan lebih bersifat privacy, sedangkan untuk kegiatan yang tidak
memerlukan tingkat privacy yang tinggi akan dilakukan di bagian kaki ataupun open space.

Digunakan pada ruang untuk pagelaran seni dan
budaya sebagai kegiatan yang paling utama dari Pusat
Kebudayaan Melayu sehingga hierarki bisa kelihatan
dan mencolok diantara yang lain

lira

Konsep panggung untuk kegiatan pagelaran seni
^•dan budaya dengan perbandingan tinggi kolong

dan ruang 1:2

LLLLLLLLLL.LLLLL
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> Konsep % panggung untuk kegiatan non-
pagelaran seni dan budaya dengan
perbandingan tinggi kolong dan ruang 1:6

>

disesuaikan

dengan
kebutuhaan ruang



TAP

.. BENTUK

\tap lipat pandan

Atap layar

Atap lipat kajang

A

Atap beiah buhung

Atap lontik

Atap sirap dengan kayu belian.
Akan tetapi material ini bisa
diganti dengan material atap
lain seperti genteng metal
dengan menggunakan warna
coklattua yang mendekati
hitam sebagai warna dari atap
sirap. ataupun merah

QRNAfyiEN

Ornamen Melayu yang digunakan adalah ornamen khas Melayu
Kalimantan Barat untuk menunjukkan identitas daerah dan kekayaan
ornamen pada budaya Melayu jika dibandingkan dengan ornamen
Melayu pada daerah lain sehingga menambah kekayaan budaya
Melayu yang ada di Indonesia..

Pada lisplang digunakan ornamen
seperti diatas yang merupakan ornamen
khas rumah Melayu Pontianak pada
bagian lisplang sebagai identitas daerah

Bentukan atap seperti berikut
dipilih karena masih jarang
digunakan pada rumah-rumah
pada umumnya yang berada di
kota Pontianak. sehingga bisa
menunjukkan adanya keragaman
bentuk atap pada rumah Melayu



PINTU

Pintu terbagi atas dua, yaitu pintu utama dan pintu samping. Pintu utama diletakkan pada bagian muka dan
diperuntukkan bagi umum dan kaum laki-laki. Pintu samping digunakan khusus bagi kaum perempuan agar bisa lebih
leluasa bergerak ketika terdapat tamu di bagian depan bangunan.

>F

Pintu masuk
utama yang
terletak di bagian
depan (muka)
bangunan.
digunakan untuk
umum sebagi
sirkulasi utama ke
dalam bangunan.
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Pintu berbentuk empat persegi.
„^menyesuaikan dengan penggunaan

j*»*^pola dinding yang disusun vertikal

Pintu berdaun dua dengan
-^ engsel bermaterial utama kayu.

M? Engsel

1 t? ,1 '

&J

$r w **

^

Pintu samping
yang lebih
dikhususkan bagi
pengelola dan

•~'.~7lVr. CJ*^ !j Pihak-P'hak
tertentu seperti
pelaku seni yang
hendak

melakukan latihan

ataupun
pementasan. baik
tari, musik
ataupun teater.

Ornamen yang digunakan bermaterial kayu yang
dikombinasikan dengan kaca patri

^- kaca ^'

kayu dengan
warna alami

kayu atau
kuning,
dengan -^--.i

> perpaduan
warna merah

dan atau biru

berdaun dua berdaun satu



ENDELA

sndela pada rumah tradisional Melayu merupakan jenis jendela formal yang disusun dengan suatu repetisi

Pt.,

I I I

^^^aSMfc^'^S-

JENIS

1. Jendela hidup, yaitu bisa dibuka dengan sistem engsel
2. Jendela mati, tidak bisa dibuka

a. jungkit
b. Engsel —*• - berdaun satu

- berdaun dua

Jendela 1/2
Jendela 3/4

Jendela 3/4

Perpaduan antara bentukan
empat persegi panjang dan
lengkung. dengan repetisi
pada bentuk. ukuran. ornamen
dan warna pada jendela.

D D

Jendela Vz

^Panggung

I
mmJ, BerdaBerdaun satu Berdaun dua

§

Berbentuk empat persegi
panjang ataupun persegi
panjang yang dipadukan
dengan bentukan lengkung

Bermaterial utama kayu ataupun
kayu yang dipadukan dengan
kaca. dengan warna alami kayu.
kuning. merah atau biru

Jendela bermaterial

kayu dan kaca -^-
Jendela hidup dengan sistem
engsel sehingga lebih fleksible
terhadap keadaan lingkungan

Repetisi pada jendela dalam hal
ukuran. bentuk. warna dan ornamen.



DING

STRUKSI

ig pada rumah tradisional Melayu dominan bermaterial kayu yang disusun dengan 2 cara, yaitu susun sirih dan
i vertikal yang digunakan baik pada eksterior maupun interior bangunan.

4i

kayu dengan warna-
warna alami kayu atau
warna-marna merah.

kuning atau biru

TEKNIK SUSUN SIRIH TEKNIK DINDING PAPAN VERTIKAL

Penggunaan warna kuning
yang soft sebagai ciri khas
warna dinding pada rumah
Melayu.

I
Ornamen pada pintu hall, yang
menunjukkankeindahan ciptaan Allah

INTERIOR

i

V
kayu dengan sistem
dinding vertikal

Selain teknik dinding vertikal. juga akan
digunakan teknik susun sirih pada
konstruksi kayu untuk menunjukkan
kekayaan pada teknik konstruksi rumah
Melayu. yaitu pada beberapa bagian
bangunan. khususnya yang menuju ke
open space.

dinding fabrikasi yang
ringan sebagai
antisipasi terhadap
keadaan tanah yang
berupa lahan gambut

Teknik susun

sirih pada kayu
yang digunakan
pada selasar
menuju ke open
space



pemberian ornamen khas Melayu
Kalimantan Barat untuk memperkuat ^,
citra Melayu yang ingin diciptakan

penggunaan atap tradisional Melayu
r_^. dengan type selembayung

repetisi pada jendela

!.5>. penggunaan dinding full kaca pada
lantai bawah sehingga citra bangunan
panggung bisa lebih ditonjolkan

atap tradisional Melayu dengan
.X tvPe selembayung
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•*• Variasi atap Melayu Kalimantan Barat dengan
tetap memberikan ornamen khas untuk
memberikan citra Melayu
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iRANSFORMASI ARSITEKTUR TRADISIONAL MELAYU

INTERAKSI

Interaksi diimplementasikan pada bentukan gubahan masa dan denah, dimana masing-
masing bagian bangunan akan bisa saling berhubungan dengan sesuatu sebagai
penghubung.

r>masa bangunan

ciksiruang interaksi

Sf _-_ _ _ m w

« [
a c

* * # vn * r*- $f

_ • < *

tf * * * * A *

Interaksi diwujudkan dengan
memaksimalkan open space
sehingga akan lebih fleksible dalam
pengadaan fungsinya. selain juga
akan membantu dalam pemberian
cahaya dan penghawaan alami pada
bangunan

Ruang interaksi
yang dapat dicapai
oleh bagian-bagian *"
bangunan

.1*
-»-> -V li '

LINIER

Sumbu yang
menunjukkan <--
linieritas

*•• .* _..*_.* _
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• i,
V
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X

t.
<.......

r r -u

__§ > open space

Unsur linier akan ditransformasikan ke
dalam pola gubahan masa, pola sirkulasi
parkir, tata ruang dalam dan luar.

Schematic Design



ry r. i, t r r-mm, :

Bentukan panggung diimpiementasikan pada facade bangunan. Untuk menunjukkan
identitas panggung tersebut digunakan pengeksplosan koloni pada lantai satu (bawah)
dan ekspose dinding pada lantai atas (dua)

-->dinding masif

111'

> Ekspose koiom yang menunjukkan
penggunaan tiang pada bangunan seperti
pada rumah tradisional Melayu

ZONING

Zoning diimpiementasikan dari zoning pada rumah tradisional Melayu dandari unsur peinbentuk
kebudayaan. yaitu karsa.

PUBLIC
PRIVATE

SEMI PRIVATE SERVICE
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ENTRANCE SITE

JL. AHMAD YANI ^___

** E I-
» H!

* 'If
* o

\ A

!l

,3

-_;_^_-
7"' i

-• .: (.

JL.
1 _-._

"••-/"'"
3 • - f, :•
§ '
** -
^r_cqffi30Ci__q>

-"*'__,

_ -*i

,«*

•*>
** •

3-

.. / *Tr-»T"«"ir"«"W""S
rp^i^ .*< i-v*\.&

_< - *"^--3&

n n •.**

#''« * # * » k

-ft

-3

5*

^

"""^J
JL AHMAD YANI

adanya pemisahan jalur masuk
"* dan keluar site untuk

memperlancar sirkulasi

Sirkulasi yang digunakan
berpola linier
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PLOTTING RUANG
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cafetaria diletakkan di
Dagian luar bangunan*-
agar tidak mengganggu
aktivitas private di
dalam bangunan

ruang

kepustakaan
dan pameran

;» i*S

ruang private diletakkan pada bagian tepi bangunan
untuk menjamin kephvacian

T.„

to

•^ ruang informasi sebagai
Im^^w*^ .*, ruang penerima
' tiff * '' ' ' '" W.---'7 diletakkan pada bagian

depan bangunan

*

#1* k k n^k

%

^r-

' -----*<£• ruang pengelola
rr-, 4-j > diletakkan di bagian

tepi depan bangunan

ruang latihan
dan litbang>

J ruang service

panggung terbuka diletakkan di
bagian belakang bangunan
karena memerlukan open space
yang cukup luas dan tanpa
penghalang (dinding) untuk
kualitas suara yang baik
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GUBAHAN MASA

Gubahan masa ditransformasikan dari unsur pembentuk kebudayaan. yaitu cipta. rasa dan karsa.

CIPTA

Kerinduan manusia untuk mengetahui segala
rahasia yang ada dalam pengalamannya, yang
meliputi lahir dan batin. Hasilnya berupa ilmu
pengetahuan.

Ilmu pengetahuan akan selalu berkembang
mengikuti zaman.

RASA

Kerinduan manusia akan keindahan sehingga
menimbulkan keinginan untuk menikmati
keindahan. Buah perkembangan rasa ini terjelma
dalam berbagai norma keindahan yang kemudian
menghasilkan berbagai macam keindahan.

Kesenian adalah sesuatu yang indah. mengalun.
ide-ide yang timbul dari sesuatu yang tidak statis.
Kesenian bersifat dn^anvs.

KARSA

Merupakan kerinduan manusia
untuk menginsyafi hal-hal
mengenai hidup dan mati.
Hasilnya berupa norma-norma
keagamaan / kepercayaan
yang menimbulkan adanya
agama.

Karsa kemudian akan
diimpiementasikan pada

"S^F— ****** "Tr_r_r_r_r_rwTf~^

l^f%~m fs f* ?** .^

adanya penambahan dan
pengurangan bentuk masa
menunjukkan hedmarrvsan
dalam budaya

ft

"•'-**
-*^-<-

fCl

Af

AHr if -k * * ft

'%& perpaduan garis lengkung
>M dan garis lurus dengan
g perotasian, penambahan
^ dan pengurangan
|^; menunjukkan transformas

, M dari cipta, rasa dan karsa.
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TATA HIJAU

MACAM ELEMEN

Elemen yang digunakan pada landscape adalah vegetasi. air. bebatuan dan kayu.

FUNGSI ELEMEN

Vegetasi berperan penting sebagai pelindung sinar matahari langsung dan pembentuk
suasana teduh dan sejuk yang mendukung aktivitas pembelajaran dan litbang.

Air dan bebatuan digunakan untuk mendinginkan cuaca yang panas.

Kayu digunakan sebagai identitas lokal daerah.

papan nama
Pinang merah sebagai
vegetasi yang menunjukkan
identitas lokal

air sebagai
penyegar suasana
dan peredam
cuaca panas
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Vegetasi peneduh
tempat parkir

'm k k k k ft

%•*»

V. v

-4 taman sebagai
I penyegar visual
% dan psikologis

H

rumput sebagai
ground cover

Bamboo digunakan sebagai penyegar "-«M_

secara visual dan agar tidak mengganggu ^'^^^^-M
pembentukan background dan -*--*...
menghalangi visual penonton terhadap
pertunjukan

1
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1
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SIRKULASI TATA RUANG DALAM
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SIRKULASI TATA RUANG LUAR
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