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TTEEOORRII  AARRSSIITTEEKKTTUURR  IIII  

PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEEEEMMPPAATT  

  KKAAIIDDAAHH  RRAANNCCAANNGGAANN  

  KKOONNSSEEPP  RRAANNCCAANNGGAANN  

  KKRRIITTEERRIIAA  RRAANNCCAANNGGAANN  

  PPEENNGGEERRTTIIAANN  TTAANNGGIIBBLLEE  DDAANN  IINNTTAANNGGIIBBLLEE  

KKAAIIDDAAHH  

SSeeccaarraa  lliitteerraall  ((aarrttii  kkaattaa)),,  kkaaiiddaahh  ddiippaahhaammii  sseebbaaggaaii  rruummuussaann  aazzaass  yyaanngg  tteellaahh  mmeennjjaaddii  

hhuukkuumm;;  aattuurraann  yyaanngg  ssuuddaahh  ppaassttii;;  ppaattookkaann;;  ddaalliill  ((ddaallaamm  iillmmuu  MMaatteemmaattiikkaa))..  DDaallaamm  

kkoonntteekkss  iillmmuu  AArrssiitteekkttuurr  kkaaiiddaahh  rraannccaannggaann  aakkaann  mmeelliippuuttii  hhaall--hhaall  yyaanngg  sseebbaaiikknnyyaa  aalliihh--

aalliihh  sseehhaarruussnnyyaa  ddiitteerraappkkaann..  

MMaassyyaarraakkaatt  lluuaass  mmeemmaannddaanngg  ‘‘aarrssiitteekkttuurr’’  sseebbaaggaaii  sseessuuaattuu  yyaanngg  bbeerrkkaaiittaann  

ddeennggaann  ppeenncciippttaaaann  ((kkrreeaassii))  sseerrttaa  tteekknniikk  mmeennddiirriikkaann  bbaanngguunnaann//  ggeedduunngg  aattaauu  

tteemmppaatt  kkeeggiiaattaann  mmaannuussiiaa..  PPaaddaa  pprroosseess  ppeenncciippttaaaann  aarrssiitteekkttuurr  ddiimmaakkssuudd  tteerrddaappaatt  ttiiggaa  

aassppeekk  uuaattmmaa  yyaanngg  sseebbaaiikknnyyaa  aalliihh--aalliihh  sseehhaarruussnnyyaa  ddiitteerraappkkaann,,  yyaaiittuu::  ((aa))  aassppeekk  

kkeegguunnaaaann//  ffuunnggssii,,  ((bb))  aassppeekk  kkeekkuuaattaann//  kkeekkookkoohhaann  sseerrttaa  ((cc))  aassppeekk  eesstteettiikkaa  ((kkeeiinnddaahhaann))  

bbaanngguunnaann..  BBaaggii  mmaassyyaarraakkaatt  lluuaass,,  bbaanngguunnaann  sseebbaaggaaii  kkaarryyaa  aarrssiitteekkttuurr  sseettiiddaakknnyyaa  mmeemmeennuuhhii  

ttuujjuuaann::  nnyyaammaann  uunnttuukk  ddiihhuunnii,,  aammaann//  sseellaammaatt  uunnttuukk  ddiigguunnaakkaann  aattaauu  ddiihhuunnii  sseerrttaa  iinnddaahh  aattaauu  

eesstteettiiss  ddaarrii  sseeggii    ppeennaammppiillaann..  PPaannddaannggaann  aattaauu  ppeennggeerrttiiaann  aattaauu  ddeeffiinniissii  tteennttaanngg  ‘‘aarrssiitteekkttuurr’’  

ddiikkeemmuukkaakkaann  ppaarraa  aahhllii//  ppaakkaarr,,  mmuullaaii  ddaarrii  ::  ((11))  MMaarrccuuss  VViittrruuvviiuuss  PPoolllliioo  tteennttaanngg  aarrssiitteekkttuurr  

yyaaiittuu::  aarrssiitteekkttuurr  aaddaallaahh  pprroosseess  ppeenncciippttaaaann  ddaann  ppeewwuujjuuddaann  bbaanngguunnaann  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  ttiiggaa  

ppiillaarr  uuttaammaa,,  yyaaiittuu::  ((aa))  kkeegguunnaaaann//  ffuunnggssiioonnaalliittaass,,  ((bb))  kkeekkookkoohhaann//  ssttrruukkttuurrddaann  ((cc))  

eesstteettiikkaa  aattaauu  kkeeiinnddaahhaann..  ((22))  PPaannddaannggaann  VVaann  RRoommmmoonnddtt  tteennttaanngg    aarrssiitteekkttuurr,,    yyaaiittuu::    

pprroosseess    ppeenncciippttaaaann    bbaanngguunnaann    bbaaggii    kkeehhiidduuppaann    mmaannuussiiaa,,    yyaanngg  ddii  ddaallaammnnyyaa    

tteerrccaappaaii  rraassaa,,  aammaann  uunnttuukk    ddiihhuunnii,,  nnyyaammaann  uunnttuukk  ddiigguunnaakkaann  ddaann  bbaahhaaggiiaa//ppuuaass  ddaarrii  

aassppeekk  vviissuuaall  ((PPaawwiittrroo,,  22001111))  

KKOONNSSEEPP  

SSeeccaarraa  aarrttii  kkaattaa  kkoonnsseepp  aaddaallaahh::  

aa..  TThhoouugghhtt,,  iiddeeaa;;  

bb..  DDiissppoossiittiioonn,,  ffrraammee  ooff  mmiinndd;;  

cc..  IImmaaggiinnaattiioonn,,  ffaannccyy;;  

dd..  OOppiinniioonn;;    

KKoonnsseepp  ddiiddeeffiinniissiikkaann  oolleehh  MMaatttt  DDoocckkeennddoorrff  sseebbaaggaaii::  

TThhee  iiddeeaa  ooff  ssoommeetthhiinngg  bbeeiinngg  ffoorrmmeedd  bbyy  mmeennttaallllyy  ccoommbbiinniinngg  aallll  iittss  cchhaarraacctteerriissttiiccss  oorr  

ppaarrttiiccuullaarrss..    AAnn  aabbssttrraacctt  iiddeeaa  oorr  mmeennttaall  ssyymmbbooll  ddeeffiinneedd  aass  aa  ""uunniitt  ooff  kknnoowwlleeddggee..""    AAnn  

iiddeeaa  oorr  eevveenn  oonnee  wwoorrdd  tthhaatt,,  wwee,,  aass  aarrcchhiitteeccttuurree  ssttuuddeennttss  ccoommee  uupp  wwiitthh  ttoo  bbaassee  tthhee  

mmaajjoorriittyy  ooff  oouurr  ddeessiiggnnss  ooffff  ooff..    CCaann  aallssoo  bbee  uusseedd  ttoo  iinnssppiirree  oorr  hheellpp  uuss  ccoommee  uupp  wwiitthh  

ddeessiiggnn  iiddeeaass  >>  SSuuaattuu  iiddee  bbaahhkkaann  hhaannyyaa  bbeerruuppaa  ssaattuu  kkaattaa,,  yyaanngg  hhaarruuss  ddiimmiilliikkii  oolleehh  

ssiisswwaa  pprrooggrraamm  ssttuuddii  aarrssiitteekkttuurr  uunnttuukk  mmeennddaassaarrii  mmaayyoorriittaass  rraannccaannggaannnnyyaa..  DDaappaatt  ppuullaa  

ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeennggiinnssppiirraassii  aattaauu  mmeennoolloonngg  ppaarraa  ssiisswwaa  ddaann  aarrssiitteekk  mmeenngghhaassiillkkaann  

iiddee--iiddee  rraannccaannggaann,,  ssuummbbeerr  hhttttpp::////wwwwww..wweessppeeaakkaarrcchhiitteeccttuurree..ccoomm//ccoonncceepptt..hhttmmll  

http://www.wespeakarchitecture.com/concept.html
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SSttuuddeenntt  WWoorrkk  EExxaammppllee::  LLeeSSttaavviioonn  BBeevveerrllyy  

22nndd  YYeeaarr  pprroojjeecctt..  CCaabbiinn..  TThhee  

ccoonncceepptt  wwaass  nnaattuurree  rreeccllaaiimmiinngg  

oorrddeerr  aafftteerr  tthhee  iinnvvaassiioonn  ooff  mmaann..  TThhee  

bbuuiillddiinngg  rreesstteedd  oonn  wwhhaatt  wwaass  aann  

eexxiissttiinngg  ssttrreeaamm..  TThhee  ssttrreeaamm  wwaass  

rreeiinnttrroodduucceedd  aanndd  tthhee  bbuuiilliiddiinngg  

sshhiiffttss  aanndd  mmoorrpphhss  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  

tthhee  ssttrreeaamm..  

  
  

  

  

  

  

KKRRIITTEERRIIAA  

SSeeccaarraa  aarrttii  kkaattaa  ddaappaatt  ddiippaahhaammii  sseebbaaggaaii::  ssttaannddaarrdd  ffoorr  jjuuddggiinngg  tthhiinnggss  bbyy::  aann  

aacccceepptteedd  ssttaannddaarrdd  uusseedd  iinn  mmaakkiinngg  aa  ddeecciissiioonn  oorr  jjuuddggmmeenntt  aabboouutt  ssoommeetthhiinngg  ((oofftteenn  

uusseedd  iinn  tthhee  pplluurraall))..  MMiiccrroossoofftt®®  EEnnccaarrttaa®®  22000099..  ©©  11999933--22000088  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  

rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

Agar lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan kriteria khususnya dalam 

konteks rancangan arsitektur, dapat disimak contoh kriteria rancangan arsitektur 

yang dapat diakses pada alamat berikut: 

http://www.palmbeachschools.org/buildingdepartment/documents/2006_Architect

ural_DC.pdf 

PPEENNGGEERRTTIIAANN  TTAANNGGIIBBLLEE  DDAANN  IINNTTAANNGGIIBBLLEE  

BBeellggrraaddee''ss  KKaalleemmeeggddaann  FFoorrttrreessss  

TThhee  aanncciieenntt  TTuurrkkiisshh  ffoorrttrreessss  ooff  KKaalleemmeeggddaann,,  

BBeellggrraaddee''ss  mmoosstt  ffaammoouuss  llaannddmmaarrkk,,  iiss  nnooww  

ppaarrtt  ooff  aa  ppaarrkk  tthhaatt  oovveerrllooookkss  tthhee  cciittyy  aatt  tthhee  

ccoonnfflluueennccee  ooff  tthhee  SSaavvaa  aanndd  DDaannuubbee  rriivveerrss..  

MMoosstt  ssuurrvviivviinngg  ssttrruuccttuurreess  iinn  tthhee  ffoorrtt  aarree  ffrroomm  

ppeerriiooddss  ooff  TTuurrkkiisshh  aanndd  AAuussttrriiaann  rruullee  iinn  tthhee  

1177tthh  aanndd  1188tthh  cceennttuurriieess..  BBuutt  KKaalleemmeeggddaann''ss  

aarrcchhiitteeccttuurree  aallssoo  rreefflleeccttss  CCeellttiicc,,  RRoommaann,,  

aanndd  SSeerrbbiiaann  iinnfflluueenncceess,,  pprroovviiddiinngg  aa  

ttaannggiibbllee  ssuummmmaarryy  ooff  nneeaarrllyy  22,,550000  yyeeaarrss  ooff  

hhiissttoorryy  iinn  BBeellggrraaddee..  MMaatttthheeww  KKnneeaallee//PPaannooss  

PPiiccttuurreess  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000099..  ©©  

11999933--22000088  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  

rreesseerrvveedd..  

http://www.palmbeachschools.org/buildingdepartment/documents/2006_Architectural_DC.pdf
http://www.palmbeachschools.org/buildingdepartment/documents/2006_Architectural_DC.pdf
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  AArrtt  aanndd  BBuuddddhhiissmm  iinn  SSoouutthh  KKoorreeaa  

CCoonnvveerrssiioonn  ttoo  BBuuddddhhiissmm  mmaannyy  cceennttuurriieess  

aaggoo  bbrroouugghhtt  aabboouutt  aa  bblloossssoommiinngg  ooff  aarrtt  

aanndd  aarrcchhiitteeccttuurree  iinn  KKoorreeaa  tthhaatt  ccoonnttiinnuueess  

ttooddaayy..  CCeerraammiicc  aarrtt  tthhrriivveess  iinn  eevveerryy  

pprroovviinnccee,,  aanndd  ccaalllliiggrraapphhyy  rreettaaiinnss  aa  ppoossiittiioonn  

ooff  rreessppeecctt..  SSoouutthh  KKoorreeaa  hhaass  aa  ssyysstteemm  ooff  

nnaammiinngg  aanndd  nnuummbbeerriinngg  iittss  nnaattiioonnaall  

ttrreeaassuurreess,,  kkuukkbboo,,  aanndd  vvaalluueedd  iitteemmss,,  ppoommuull..  

TThheessee  aasssseettss,,  iinncclluuddiinngg  ssoommee  aarrttiissttss,,  nnuummbbeerr  

mmoorree  tthhaann  aa  tthhoouussaanndd,,  aanndd  aarree  

ccaatteeggoorriizzeedd  aass  OObbjjeeccttss  aanndd  SSiitteess,,  SScceenniicc  

PPllaacceess,,  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess,,  aanndd  IInnttaannggiibbllee  

CCuullttuurraall  aanndd  FFoollkklloorree  MMaatteerriiaallss..  

NNaatthhaann  BBeennnn..  MMiiccrroossoofftt  ®®  EEnnccaarrttaa  ®®  22000099..  

©©  11999933--22000088  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  

rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

 

  

  


