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buku yang membahas teori dan konsepkonsep desain yang menjadi landasan proses dan
kriteria untuk mewujudkan kawasan permukiman berkelanjutan, dengan fokus pada pendekatan
psikologi sosial (social psychology). Buku ini disusun agar para penggunanya memahami
proses desain arsitektur yang baik dan benar menuju arsitektur yang berkelanjutan, dengan
dasar teori adanya interaksi dan komunikasi antara manusia dengan lingkungan binaan (wujud
arsitektur). Dengan ini, diharapkan diperoleh perangkat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pemanfaatan serta pengambilan kebijakan untuk menciptakan permukiman berkelanjutan atau
permukiman lestari sebagai salah satu wujud arsitektur.
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 Minimnya bukubuku yang terkait dengan perumahan dan permukiman, khususnya yang
melibatkan masyarakat yang menghuninya, membuat buku ini diharapkan dapat menjadi
jembatan antara para insinyur (atau calon insinyur) dan para sosiolog atau psikolog dan
pengambil kebijakan untuk mewujudkan permukiman yang berkelanjutan

  

Tentang Penulis:

 Prof (R). Dr. Ir. Arief Sabaruddin, CES adalah Profesor Riset (Peneliti Utama) dan Kepala Balai
Perumahan dan Lingkungan bidang Perumahan di Pusat Penelitian dan Pengembangan
Permukiman. Beliau mendapatkan gelar S1 dari jurusan Arsitektur Universitas Katolik
Parahyangan (1989), melanjutkan ke program spesialis Manajemen dan Pembangunan Kota di
École Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), Lyon, Prancis (1993), dan
menyelesaikan pendidikan Doktor Arsitektur di Universitas Katolik Parahyangan (2013). Beliau
aktif melakukan berbagai penelitian dan pengembangan di bidang arsitektur kawasan, arsitektur
bangunan gedung, dan arsitektur perumahan, menjadi pengajar luar biasa di Universitas Katolik
Parahyangan Bandung dan juga menjadi instruktur pada beberapa pelatihan bidang kebijakan
dan teknologi perumahan maupun arsitektur hijau

Keunggulan produk: 

    1. Penulis adalah profesor sekaligus praktisi dan penulis. Beliau juga aktif dalam seminar
sebagai narasumber dalam acaraacara yang berhubungan dengan arsitektur dan permukiman
di kalangan akademik maupun profesional.
    2. Ada kelangkaan buku untuk topik ini padahal topik arsitektur permukiman. Buku ini
bermanfaat tidak saja bagi mahasiswa, tetapi juga bagi praktisi dan institusi pemerintahan

Target pengguna:

    -  Mahasiswa S1 dari jurusan arsitektur (mata kuliah Perumahan dan Permukiman),
planologi (mata kuliah Permukiman), dan ilmu sosial dan politik 
    -  Mahasiswa S2 dari program studi arsitektur, perkotaan, dan psikologi yang menggeluti
aspek perumahan atau permukiman dalam studi mereka.  
    -  Praktisi profesional (Perencana, Arsitek, Planolog, pengembang perumahan) 
    -  Profesional dalam institusi pemerintahan (terutama yang bertanggung jawab dalam hal
perumahan, tata ruang, dan permukiman)
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