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Permukiman dan Perumahan merupakan sebagian 
dari kebutuhan dasar manusia. Ia berkembang 
seiring dengan keadaan di dalam masyarakat, baik 
sebagai individu, kelompok maupun bangsa 
Indonesia yang berubah terus.
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LATAR BELAKANG

PERSYARATAN & PERATURAN UMUM

Sesuai dengan amanah UU No. 1 tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah baik pusat, 
provinsi maupun kota/kabupaten memiliki peranan besar dalam 
penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Selain itu, sektor 
privat turut pula terlibat memberikan kontribusi dalam proses 
penyelenggaraanpenyelenggaraan tesebut. Kedua sektor tersebut sangat 
memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan 
memiliki bekal ilmu yang memadai agar mampu menghasilkan 
penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang berkualitas. 
Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang khusus membahas 
mengenai penyelenggaraan perumahan dan permukiman. 
Guna menanggapi kebutuhan tersebut, Kelompok Keahlian 
Perumahan dan Permukiman Institut Teknologi Bandung bekerja 
sama dengan Habitechno Center berinisiatif mengadakan 
pelatihan bidang perumahan dan permukiman. Didukung oleh 
tenaga pengajar sekaligus praktisi aktif yang berpengalaman, 
pelatihan ini akan memberikan materi yang komperhensif 
disertai teori maupun contoh kasus terkini. Pelatihan yang 
diharapkandiharapkan mampu memberikan bekal menghadapi dinamika 
pembangunan yang terus berkembang.

 Pendaftaran pelatihan berlangsung di Lantai 3, Gedung 
Arsitektur Labtek IXB, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha 10 
Bandung 40132.
 Biaya pelatihan harus dibayar lunas pada saat pendaftaran; 
pembayaran tunai atau kartu debit atau kartu kredit.
 Pengunduran diri dapat dilakukan bila ada pernyataan 
tertulis dari peserta ybs. sebelum pelatihan dimulai. Uang akan 
dikembalikan 80% dari biaya kursus secara transfer dalam jangka 
waktu minimal 14 hari kerja setelah penyerahan pernyataan 
tertulis. 
 Jika jumlah peserta pelatihan untuk satu kelas tidak 
mencapai 12 orang, maka panitia dapat menutup pelatihan dan 
peserta mendapatkan seluruh biaya pelatihan.

JADWAL & PENDAFTARAN
Jadwal Pendaftaran : Januari dan Juni
Jadwal  Layanan   : Senin, Rabu, Jumat 10.00-17.00
Tautan
https://sappk.itb.ac.id
http://dosen.ar.itb.ac.id/pp
Narahubung
Dhias Septi Dhias Septi Restanti
Telepon  : 082240220335
Email   : kkpp@ar.itb.ac.id/ kkpp.itb@gmail.com

PAKET PELATIHAN
1 PEKAN (KOMPREHENSIF)

3 HARI (LOKAKARYA)

 Hari 1:
  Definisi dan Prinsip Perumahan & Permukiman
  Komponen Perumahan & Permukiman
  Peraturan Perundangan terkait Perumahan & Permukiman
  Kebijakan Perumahan Rakyat
 Hari 2:
    Perencanaan Program Perumahan & Permukiman Daerah
  - Kelembagaan
  - Pembiayaan
  - Perizinan
  - Pertanahan
 Hari 3:
  Perancangan dan Proyek Konstruksi Pembangunan
     Perumahan & Permukiman
  - Prinsip bangunan gedung
  - Penyiapan kontrak
  - Manajemen konstruksi
 Hari 4:
  O&M Bangunan/Infrastruktur dan Manajemen Aset
  Perumahan & permukiman
    - O&M bangunan/ infrastruktur
  - Manajemen aset/properti
 Hari 5:
  Ekskursi Kasus Studi 

NARASUMBER
Dr. Ir. Agustinus Adib Abadi, M.Sc.
Dosen peneliti dengan minat penelitian proses pengadaan 
perumahan dan penyelenggaraan urban yang berkaitan 
dengan permasalahan di lingkungan perumahan dan 
permukiman baik keruangan, fisik, maupun sosial.

Ir. Indra Budiman Syamwil, M.Sc., Ph.D.
Dosen peneliti dengan minat penelitian perencanaan kota 
dan regional, pengelolaan fasilitas dalam konteks kota dan 
regional serta lokasi industri.

Dr.Ing. Ir. Boedi Darma, MSA.
Dosen peneliti dengan minat penelitian sarana dan 
prasarana publik di permukiman perkotaan, terutama yang 
berkaitan dengan pemanfaatan ruang luar publik sebagai 
ruang informal permukiman perkotaan.

Ir. Wiwik Dwi Pratiwi, MES., Ph.D.
Dosen peneliti dengan minat penelitian aspek kelembagaan 
dalam perumahan dan permukiman, pembangunan 
perdesaan, pembangunan kepariwisataan, pembangunan 
partisipatif.

Mohammad Jehansyah Siregar, ST, MT, Ph.D.
Dosen peneliti, banyak terlibat dalam proyek dan penelitian 
dengan penekanan pengembangan komunitas dalam 
pembangunan perumahan dan permukiman.

Dr. Allis Nurdini, ST., MT.
Dosen di Program Sarjana/Magister Arsitektur dengan 
minat penelitian tipomorfologi perumahan, kebutuhan/ 
permintaan perumahan, perumahan berkepadatan tinggi, 
dan preferensi/pilihan dalam bermukim.

Ir. Tri Yuwono, MT.
Dosen peneliti dengan minat penelitian mekanisme 
pembiayaan perumahan, rusunami, rusunawa, dan 
penelitian yang berkaitan dengan perumahan masyarakat 
berpenghasilan rendah. Ir. Tri banyak berkarya untuk 
mendukung Kementerian Perumahan. 

Dr. Samsirina, ST, MT.
Dosen peneliti dengan minat penelitian tipo-morfologi 
gated-settlement dengan lokasi studi di Jabodetabek, 
transformasi tipo-morfologi perumahan dan perilaku 
lingkungan.

Sri Suryani, ST., M.Sc.
Dosen peneliti dengan minat penelitian perumahan tepi 
sungai di Jakarta, perilaku lingkungan, dan penelitian yang 
berkaitan dengan perumahan masyarakat berpenghasilan 
rendah.

 Lokakarya dengan mengundang ahli/pembicara dari luar 
dengan tema spesifik dan materi pelatihan yang lebih berbasis 
praktik.

TEMPAT PELATIHAN
Galeri Arsitektur ITB
Labtek IX B, Institut Teknologi Bandung,
Jl. Ganesha 10 Bandung 40132.

FASILITAS
 Seminar Kit
 Sertifikat
 Coffee Break
 Lunch

 Buku Materi

INVESTASI
Informasi biaya investasi silakan kontak narahubung


