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PENGANTAR

Proses pembelajaran bidang rancang bangun di Program Studi Arsitektur Universitas
Warmadewa telah mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan tuntutan
ilmu pengetahuan (knowledge), teknologi, dan pasar. Perkembangan kurikulum di
Program Studi Arsitektur Universitas Warmadewa telah dilaksanakan secara
komprehensif oleh seluruh dosen pengampu. Semua komponen dalam proses
pembelajaran sudah disiapkan secara bertahap.

Ibarat tukang pancing, selama kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran,
mahasiswa harus mampu memproduksi pancing (alat kail) yang representatif dan saya
berharap, tamatan Prodi Arsitektur Universitas Warmadewa tidak hanya semata-mata
mampu membuat pancing, tetapi lebih dari itu bagaimana pancing yang telah dibuat
menghasilkan sesuatu yang lebih berharga.

Pancing itu harus diolah, dikreasi, dan dicarikan danau yang penuh ikannya. Sama
halnya dengan saudara sekarang belajar merancang, kalau hanya mampu membuat
sebuah desain yang saudara akan pelajari selama 4 tahun lamanya tanpa terus ada
pengembangan, tanpa terus dipraktekkan, tanpa terus dicarikan pengalaman lapangan,
maka pengetahuan desain itu akan sia-sia dan tidak bermakna. Pengalaman lapangan
akan menghasilkan kualitas perancangan semakin baik dan dikenal, kualitas yang baik
akan dipercaya oleh pengguna (owner) atau investor.

Mahasiswa tidak hanya menyiapkan diri untuk bisa membuat pancing tetapi harus
mampu meningkatkan kemampuan memancing. Seluruh kapasitas kecerdasan harus
dikembangkan, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial
dan kecerdasan spiritual. Untuk itulah buku ajar ini dibuat sebagai representasi dalam
memacu semangat berkreasi dan meningkatkan kualitas hasil dalam berpacu dan
berkompetisi. Tangan-tangan saudara sangat besar manfaatnya, gunakan tangan itu
menggores dan berkreasi untuk menciptakan bentuk yang bermakna dan bermanfaat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus memberkati kekuatan semangat dan ketajaman
pikiran untuk menyelesaikan tugas-tugas secara komprehensif. Harapan saya, semoga
buku kecil ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai pendamping ketika
saudara mengerjakan tugas-tugas khususnya tugas mata kuliah Desain Arsitektur 2.
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