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PERENCANAAN INSTALASI AIR BUANGAN PADA
BANGUNAN GEDUNG PENULIS: Supriyanto, S. ST., M.
Si. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-7953-82-1 Terbit
: Mei 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Buku ini
merupakan bagian dari buku sebelumnya yang berjudul
“Perencanaan Instalasi Air Bersih Gedung Bertingkat”.
Perencanaan instalasi air buangan yang meliputi air
kotor dan air bekas merupakan bagian dari perencanaan
instalasi plambing. Perencanaan instalasi air kotor dan
air bekas bertujuan untuk mengalirkan air kotor dan air
bekas ke tempat yang dikehendaki tanpa ada
pencemaran pada daerah-daerah yang dilaluinya.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your
day, guys
Buku ini ditulis sebagai bentuk informasi dan rekam jejak
yang berlanjut mengenai pengembangan konsep
bangunan hijau di Universitas Gadjah Mada. Pada Bab 1
dibahas mengenai isu global, perkembangan kebijakan
dalam negeri, konsep dasar, dan sistem pemeringkatan
bangunan hijau yang diterapkan di beberapa negara di
dunia termasuk Indonesia. Pada Bab 2 dan 3 disajikan
informasi lebih detail mengenai prinsip-prinsip bangunan
hijau berdasarkan sistem GREENSHIP serta parameter
ukur bangunan hijau menurut jenis bangunan.
Selanjutnya, di Bab 4 dibahas mengenai dasar-dasar
teori, standar, serta metode pengukuran dan simulasi
yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif
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parameter-parameter fisika bangunan. Informasi dasar di
Bab 4 kemudian didukung dengan pengetahuan yang
komprehensif mengenai penerapan teknologi cerdas dan
kontrol pada bangunan (smart and control system) yang
dibahas pada Bab 5. Implementasi konsep bangunan
hijau di beberapa kampus di Indonesia yang dibahas
pada Bab 6 membuka studi dan pandangan yang lebih
lebar untuk melihat seberapa penting dan besar
pengaruhnya ketika konsep bangunan hijau diterapkan
di institusi perguruan tinggi. Kajian lebih lanjut dan dalam
dipaparkan pada Bab 7 mengenai berbagai studi kasus
terkait analisis bangunan hijau dan cerdas di Universitas
Gadjah Mada yang telah dilakukan oleh grup riset
INSGREEB (Integrated Smart and Green Building) sejak
tahun 2012 hingga saat ini. Studi kasus meliputi Gedung
Pusat UGM, Perpustakaan Pusat UGM, Asrama Kinanti
1, 2, dan 3, beberapa gedung di Fakultas Teknik, dan
beberapa calon gedung baru seperti Smart and Green
Learning Center dan Sport Center. Akhirnya, semoga
buku ini dapat menjadi sumber informasi yang
komprehensif bagi pembaca dalam memahami konsep
bangunan hijau dan penerapannya di kawasan
perguruan tinggi. Selain itu, semoga juga mampu
menjadi rujukan metode dan studi kasus bagi pembaca
untuk mendapatkan contoh-contoh yang sistematis
dalam mengimplementasikan konsep bangunan hijau.
[UGM Press, UGM, Gadjah Mada University Press]
Collection of articles on book publishing in Indonesia.
Fenomena bangunan yang runtuh merupakan peristiwa
yang dapat terjadi di mana saja, baik di negara maju
maupun di negara berkembang. Runtuhnya Rana Plaza
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(Bangladesh), Menara WTC (New York), Jembatan
Mahakam (Kutai Kartanegara) dan jebolnya Waduk Situ
Gintung (Tangerang Selatan) adalah contoh keruntuhan
bangunan yang menelan banyak korban. Di dalam buku
ini dibahas lebih lanjut, berikut sebab-sebab keruntuhan,
menyingkap kegagalan bangunan, manajemen risiko,
asuransi sampai pentingnya perawatan.
???????
????:Numerical heat transfer and fluid flow
Bangunan gedung pada umumnya merupakan bangunan
yang dipergunakan oleh manusia untuk melakukan suatu
kegiatan, agar supaya bangunan gedung yang dibangun
dapat dipakai, dihuni, dan dinikmati oleh pengguna, perlu
dilengkapi dengan prasarana lain, yang disebut prasarana
bangunan atau utilitas bangunan. Utilitas bangunan
merupakan kelengkapan dari suatu bangunan gedung, untuk
dapat berfungsi secara optimal, di samping itu penghuninya
akan merasa nyaman, aman, dan sehat. Ruang lingkup dari
utilitas bangunan diantaranya adalah: sistem plambing air
minum, sistem plambing air kotor, sistem plambing air hujan,
sistem pembuangan sampah, sistem pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran, sistem instalasi listrik,
sistem pengkondisian udara, sistem transportasi vertikal,
sistem telekomunikasi dan sistem penangkal petir.
Laporan akhir ini bertujuan agar di dalam revisi Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Magelang tetap
mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan, hasil
dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat diintegrasikan
dengan Revisi RTRW melalui upaya-upaya mitigasi ke dalam
proses perencanaan pembangunan.
?????????????,?????????,?????????,????????,??????????,?
???,??????????????,????,????????????.
????????:???????,?,????????,??,???,???,???????,???????,??
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?????.

?????
Arsitektur hadir dalam kehidupan manusia sebagai
kebutuhan dasar akan hunian. Perkembangan
kebudayaan dalam masyarakat biasanya diikuti pula
perkembangan ciri arsitekturnya. Hal tersebut
merupakan bukti bahwa arsitektur tidak bisa dilepaskan
dari kebudayaan masyarakatnya. Melihat kebudayaan
bukan hanya terpatri pada kebiasaan masa lalu, akan
tetapi lebih pada karakter dasar yang membentuk
masyarakat tersebut, salah satunya adalah masyarakat
agraris. Kebiasaan yang terbentuk melalui pengelolaan
dan penyesuaian terhadap potensi alam melahirkan
budaya yang arif dalam berkehidupan. Berbagai bentuk
penghargaan sebagai wujud rasa syukur diwujudkan
melalui beragam tradisi yang berkembang di masyarakat
agraris. Arsitektur sebagai bagian dari budaya tersebut
tidak luput dari sentuhan tangan arif sehingga
melahirkan hunian yang berkarakter. Beragam variasi
hunian juga dimenggambarkan semakin berkembangnya
kebudayaan dalam masyarakat agraris tersebut. Melalui
tradisi tutur, hunian bahkan juga turut memperkaya
khasanah budaya kita, terlihat dari bagaimana transfer
knowledge yang dilakukan masyarakat agraris meskipun
tanpa tradisi tulisan, namun dapat tersampaikan
antargenerasi. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana
budaya masyarakat agraris terbentuk, kemudian
melahirkan ruang-ruang huniannya hingga
perkembangannya kini terutama setelah lahirnya industri
menyentuh kebudayaan mereka.
??????:??????,??????,?????????,??????????????,?????
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Buku ini berisi materi tentang perencanaan plambing
terdiri berdasarkan bangunan bertingkat, bangunan tidak
bertingkat, peralatan plambing, pencemaran dan
pengolahan limbah, serta analisis perhitungan sarana
utilitas. Buku ini menyampaikan secara detail sistem
rancangan instalasi dan disertai dengan sistem
rangkaian rancangan yang tepat guna sesuai dengan
bentuk bangunan yang akan dirancang. Selain itu juga
disertai perhitungan sarana utilitas karena kebutuhan air
suatu bangunan tergantung pada fungsi dari bangunan
tersebut karena setiap jenis bangunan memiliki air bersih
yang berbeda-beda. Buku ini berisi sebagian materi
pendidikan dasar jaringan instalasi dalam desain
bangunan di jurusan Arsitektur karena sebagai arsitek
yang merupakan perancang dari suatu bangunan
seharusnya tidak hanya mementingkan estetika dari
bangunan yang dirancangnya, tetapi suatu bangunan
juga harus dilengkapi dengan utilitas yang baik.
??????????1984????
?????????????????,???????????????????????????
?????. ??????????; ??????????.
Buku Utilitas Bangunan Modul Plumbing ini berisi materi
pembelajaran sistem utilitas plumbing yang terdiri dari air
bersih, air kotor, dan air hujan serta pembuangan sampah.
Materi sanitasi dan sampah merupakan bagian utilitas
kebersihan dalam desain bangunan. Berdasarkan panduan
pada silabus dan kurikulum pendidikan arsitektur di tingkat
Strata-1 (S1). Buku utilitas ini merupakan Buku Modul 1 yang
berisi sebagian materi pendidikan dasar jaringan instalasi
dalam desain bangunan di Jurusan Arsitektur. Buku ini dapat
dijadikan buku pegangan bagi mahasiswa jurusan arsitektur
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dan juga masyarakat umum yang ingin mengetahui wawasan
sistem jaringan yang akan diterapkan ke dalam desain
bangunan. GRIYA KREASI
????????????,????????????????????????????????????????
????????????????.
Dasar Perencanaan Plambing dan Sistem Distribusi Air
Bidang ArsitekturUniversitas Brawijaya Press

Yang Baru di Versi update 21.10 (Oktober 2021) ?
EDUKASI SURVEIOR BERKESINAMBUNGAN
WEBINAR KARS
=========================== Keuntungan
memiliki eBook ini; - Berisi Semua BAB - Bisa
dijalankan di PC dan Smartphone dengan Browser,
Software/ Aplikasi - Dilengkapi Acuan, Indikator,
Rumus, Contoh, Form dll Perubahan & Tambahan
Akreditasi Rumah Sakit Masa COVID-19: • POLA
SEMI-A => SEMILA • TELEMEDICINE Daftarkan email anda ke: nafanakhun@gmail.com jika berminat
untuk mendapatkan versi PDF INTERAKTIF dan
INTERKONEKSI Contoh Penggunaan ada di
https://www.youtube.com/watch?v=v7ZFR7vVUrk
DAFTAR ISI RINGKASAN SNARS Ed 1.1; ASUHAN
PASIEN TERINTEGRASI I. (SKP) SASARAN
KESELAMATAN PASIEN SASARAN 1 :
MENGIDENTIFIKASI PASIEN DENGAN BENAR
Standar SKP 1 Ketepatan Identifikasi Pasien
BERBAGAI KEADAAN YANG DAPAT MEMBUAT
IDENTIFIKASI TIDAK BENAR SASARAN 2 :
MENINGKATKAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF
Standar SKP 2 meningkatkan efektivitas komunikasi
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SOP untuk MENINGKATKAN KOMUNIKASI YANG
EFEKTIF standar SKP 2.1 Pelaporan hasil
pemeriksaaan diagnostic kritis Contoh Dokumen
Pemeriksaan Nilai Kritis Standar SKP 2.2
komunikasi "Serah Terima" (hand over) SERAH
TERIMA PERANGKAT SERAH TERIMA SASARAN
3 : MENINGKATNYA KEAMANAN OBAT YANG
PERLU DIWASPADAI (HIGH ALERT EDICATIONS)
Standar SKP 3 HIGH ALERT MEDICATIONS OBAT
HIGH ALERT OBAT LASA KAPAN ED OBAT
MULTIDOSE VIAL YANG SUDAH DIBUKA ?
Standar SKP 3.1 elektrolit konsentrat SASARAN 4 :
TERLAKSANANYA PROSES TEPAT-LOKASI,
TEPAT-PROSEDUR, TEPAT PASIEN YANG
MENJALANI TINDAKAN DAN PROSEDUR Standar
SKP 4 Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur dan TepatPasien. standar SKP 4.1 Ceklis Bedah - surgical
safety check list 3 ( tiga ) Elemen penting dalam
SPO dan seterusnya..
?????????????????????????????????????????????
????????????????????
????????——??????(???)
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, standar atau peraturan yang
mengatur mengenai spesifikasi perencanaan suatu
struktur juga mengalami perubahan. Buku ini
merupakan penjelasan mengenai perencanaan
struktur baja berdasarkan Standar Nasional
Indonesia (SNI) 1729:2020 tentang Spesifikasi untuk
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Bangunan Gedung Baja Struktural sebagai revisi
dari SNI 1729:2015 tentang Spesifikasi untuk
Bangunan Baja Struktural. Pada Bab I, buku ini
menjelaskan tentang dasar-dasar material baja,
seperti sifat mekanis, karakteristik kekuatan baja,
serta metode pengujian kekuatan baja. Konsep
desain perencanaan struktur baja yang
menggunakan Load and Resistance Factor Design
(LRFD)dan Allowable Stress Design (ASD) dibahas
pada Bab II. Selain membahas mengenai konsep
desain, pada bab ini juga dibahas mengenai jenisjenis beban serta kombinasi pembebanan yang
digunakan pada perencanaan bangunan gedung.
Pada Bab III mulai dibahas mengenai perencanaan
struktur baja, dimulai dengan perencanaan batang
tarik. Selanjutnya pada Bab IV dilanjutkan dengan
pembahasan perencanaan batang tekan.
Perencanaan sambungan baut dan sambungan las
pada struktur baja dijelaskan pada Bab V dan Bab
VI. Selain perencanaan komponen struktur batang
tarik dan batang tekan, dijelaskan juga mengenai
perencanaan struktur elemen lentur (balok) pada
Bab VII. Perencanaan struktur baja pada portal yang
menggunakan elemen balok kolom lebih lanjut
dibahas pada Bab VIII.
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