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KATA PENGANTAR 

 
 

 
Sesuai dengan profesinya seorang dosen dituntut untuk tidak hanya mengajar, 

namun juga melaksanakan  kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Tujuan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat adalah agar dosen dapat mengabdikan diri kepada masyarakat luas dengan 

menyampaikan ilmu ataupun pengalamannya.  

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan 

melalui siaran radio (Dialog Interaktif) dengan tema tentang Arsitektur yang tanggap 

lingkungan. 

Atas terlaksananya kegiatan  ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada 

berbagai pihak yang telah membantu, yaitu:  

1. Ir. Muhammad Hanief, MT, selaku Direktur Akademi Teknik YKPN Yogyakarta 

2. Ir. Edy Sofyan Hermanto, MT selaku Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (PPPM) Akademi Teknik YKPN Yogyakarta. 

3. Alumni Prajapathi Akademi Teknik YKPN Yogyakarta yang telah membantu 

pelaksanaan kegiatan dialog interaktif ini. 

4. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan  ini. 

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan karena penysun menyadari 

kekurang sempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini ada manfaatnya.  

 

 

Yogyakarta, 31 Maret  2009 

Penyusun Laporan, 

 
Ir. Adibowo 
NIP 19581230 198703 1 001 
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BAB I.   
PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG  

Yogyakarta merupakan kota pendidikan dan kota wisata yang berbasis budaya. 

Keraton Yogyakarta merupakan Kawasan Cagar Budaya dan  pusat kebudayaan, berada 

di pusat kota. Keterbatasan lahan di pusat kota, serta masih kurangnya kesadaran 

masyarakat, dapat berdampak negatif terhadap perkembangan pusat kota. 

Guna mencegah perkembangan arsitektur di kota yang sarat dengan budaya ini, 

diperlukan kesepahaman antara pengelola kota dan warga masyarakatnya. 

Kesepahaman  yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kesepahaman tentang arah 

perkembangan kota Yogyakarta serta kesepahaman tentang pelestarian nilai-nilai 

arsitektur lokal/ tradisional yang merupakan aset budaya yang sangat berharga. 

Memperhatikan kondisi demikian, maka diperlukan soaialisasi kepada masyarakat 

tentang Arsitektur Tanggap Lingkungan yang terkait dengan kondisi dan potensi kota 

Yogyakarta. 

 
B. PERMASALAHAN 

Permasalahan yang diangkat sebagai pengantar dialog interaktif adalah: Bagaimana 

masyarakat kota Yogyakarta dapat ikut membangun yang peduli dengan lingkungan. 

 
C. TUJUAN   

Membangkitkan semangat masyarakat dalam melestarikan dan menata lingkungan  

tempat tinggalnya. 

 
D. METODA  

Metoda penyampaian materi dengan diskusi interaktif melalui stasiun radio, yang 

diawali dengan pemaparan pokok bahasan dan dilanjutkan dengan Tanya jawab atau 

diskusi terkait topik ataupun yang berdekatan dengan pokok bahasan. 

Satu pokok bahasan akan dipaparkan dan didiskusikan untuk edisi dua minggu (dua 

kali siaran), yang dimungkinkan akan bertambah bila dianggap perlu dan menarik bagi 

konsumen (pendengar). 

 
 
 
 
 



2 

BAB II.   

MMAATTEERRII  DDIIAALLOOGG  IINNTTEERRAAKKTTIIFF    

  
1. PERLUKAH KONSULTASI ARSITEK UNTUK MEMBANGUN RUMAH? 
2. MEMBANGUN RUMAH TANGGAP LINGKUNGAN 
3. TERAS RUMAH KITA 
4. MERNOVASI RUMAH KITA 
5. MEMPERCANTIK RUMAH KITA 
6. MERANCANG PENAMPILAN RUMAH KITA YANG ALAMI 

 

(Semua materi terlampir) 
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BAB III 
PENUTUP 

 
Permasalahan di kota Yogyakarta yang masih tetap belum terselesaikan sampai 

dengan sekarang, adalah keterbatas tanah. Makin berkembangnya suatu wilayah di pusat 

kota selalu akan diikuti dengan makin berkurangnya ruang-ruang terbuka dan makin 

mahalnya harga tanah di wilayah tersebut. Demikian halnya bila lahan atau wilayah 

tersebut merupakan suatu kawasan Cagar budaya, maka permasalahan pelestarian 

dalam pengembangan lingkungan menjadi sangat dominan. Dalam hal ini masyarakat 

sangat perlu untuk mengetahui tentang maksud dan tujuan pelestarian. Sehingga dengan 

demikian masyarakat akan ikut berusaha untuk menata dan melestarikan lingkungannya. 
 

 
 

 
 





setiap hari Selasa selama bulan

Januari s.d. Maret 2009, pukul: 15.30 s.d. 17.30 WIB.
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