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Buku Basics Ide-Ide Desain ini menyajikan secara sistematis parameter-parameter yang
relevan bagi sebuah desain, dan menganalisis parameter-parameter tersebut dengan tujuan
menemukan pendekatan dan konsep desain yang mungkin digunakan. Beragam keterkaitan
dengan faktor-faktor lain yang relevan dengan desain akan dipetakan guna menegaskan
titik-titik kontak dan keterkaitan yang mungkin ada. Berbagai referensi silang ini akan
menggambarkan bagaimana tema-tema yang berdiri-sendiri dapat dirajut dengan satu sama
lainnya, dan dapat menghindarkan Anda dari kebuntuan di dalam tahap perumusan gagasan.
Selain itu, bab-bab dalam buku ini memuat pula rujukan-rujukan ke beragam contoh bangunan
yang luar biasa dan juga ke berbagai literatur arsitektur tingkat lanjut yang memungkinkan Anda
melakukan studi yang lebih mendalam terhadap berbagai metodologi yang dibahas di sini
beserta penerapannya di dalam arsitektur.

  

Bagian terakhir dari buku ini akan memperkenalkan beragam metode dan latihan yang dapat
membantu Anda mengambil langkah pertama, dan seringkali yang tersulit, untuk
“menceburkan” diri Anda ke dalam proses desain. Bagian tersebut membahas secara satu per
satu dan spesifik berbagai titik kontak ke pekerjaan desain Anda.

  

  

    

  

Daftar Isi:

  

\ Pendahuluan

  

\ Dasar-dasar Desain
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\ Mendesain dalam Konteks

  

\ Desain dan Fungsi

  

\ Konstituen Desain

  

\ Bekerja dengan Material dan Struktur

  

\ Menelurkan Ide

  

\ Kesimpulan

  

  

Tentang Penulis:

  

Dr. Ing. Bert Bielefeld bekerja sebagai arsitek lepas di Dortmund, Jerman. Beliau adalah
direktur pengelola dari Aedis ProManage, sebuah perusahaan manajemen proyek, mengajar
mata kuliah ekonomi konstruksi dan manajemen konstruksi di Universitas Siegen, Jerman, dan
menjadi pembicara di berbagai perhimpunan dan asosiasi arsitek.
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Keunggulan produk:

  

1.  Menyajikan informasi secara didaktik dan sesuai untuk dipraktikkan.

  

2.  Menyampaikan dasar-dasar pencarian ide desain secara ringkas dan sistematis.

  

3.  Menyampaikan tahapan-tahapan pencarian ide desain yang dipergunakan dalam arsitektur
bangunan, mulai dari tahap awal hingga akhir secara ringkas namun komprehensif.

  

Spesifikasi : 

  

Kode Buku : 0077200030

  

ISBN  : 978-602-241-545-9
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