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PENGERTIAN ARSITEK MENURUT  
IKATAN ARSITEK INDONESIA  (IAI)  

Arsitek adalah perorangan atau badan usaha yang dengan 
mempergunakan keahliannya dan berdasarkan suatu 

pemberian tugas mengerjakan perencanaan, perancangan 
dan pengawasan pembangunan, memberikan nasihat atau 
jasa-jasa lain yang berhubungan dengan perancangan dan 

pengawasan gedung, tata ruang dalam, pertamanan, 
perancangan kota, pembagian kota dan jalan-jalan dan 

jembatan 



PENGERTIAN ARSITEK  
 

• Peran arsitek adalah 
menginterprestasikan kebutuhan klien 
melalui rancangan yang memenuhi 
persyaratan dan cocok dengan 
anggaran yang disediakan, dan dalam 
kondisi normal memonitor/mengawasi 
kemajuan pekerjaan pembangunan 
dari awal hingga akhir 

• Arsitek bertugas menjelaskan, 
mengarahkan dan memberi saran 
kepada klien tentang 
permasalahan/pemecahan 
permasalahan berkaitan dengan 
proyeknya 

Menurut DAVID A. HILL: 



PENGERTIAN ARSITEK  
 

Arsitek memperoleh data dari pemberi tugas memalui suatu 
proses, serta mencari data dari pihak lain, kemudian 
memprosesnya secara sistematis untuk mewujudkan 

desain fasilitas yang dibutuhkan 

Menurut SOEWONDO B SOETEDJO: 



PENGERTIAN ARSITEK  
 

• Arsitek memiliki sasaran-sasaran 
yang sifatnya ilmiah dan 
gagasan-gagasan filosofis 
sebagai tujuan profesionalnya 
yang mengandung kecakapan, 
keahlian dan disiplin 

• Sebagai profesional arsitek perlu 
memiliki kecakapan teknik dan 
kematangan etik 

Menurut CIPUTRA: 



PROYEK DAN DAUR HIDUP PROYEK 

• Proyek adalah suatu rangkaian aktivitas mempunyai saat 
mulai dan akhir (BARKLEY & SAYLOR, 1994) 

• Keseluruhan usaha dalam mewujudkan arsitektur / 
lingkungan binaan disebut Proyek Pembangunan Fisik 



PELAKU UTAMA PROYEK 

PEMILIK 
(KLIEN) 

PEMBANGUN PERENCANA/ 
PERANCANG 



DIAGRAM KOMUNIKASI ANTAR 
PELAKU UTAMA PROYEK 

• Berbagai 
Pengetahuan 

• Penyetaraan Visi 

PERANCANG 

• Persetujuan  
fasilitas/grafis 

• Komunikasi tentang 
biaya, jadwal, 
perawatan dll 

KLIEN • Komunikasi tentang gambar dan penjelasan 
lain 

• Melayani kepentingan klien 

• Jontrol penghematan biaya 

• Mengendalikan jadwal 

• Pengorganisasian / pengarahan pekerjaan 

PEMBANGUN 



ARSITEK SEBAGAI PERANCANG 

• menyusun model tentang proses perwujudan ruang 

MERENCANA (planning & programming) 

• menyusun model tentang wujud ruang 

MERANCANG (designing) 

• mengatur dan mengendalikan kegiatan dan proses 
perwujudan ruang 

MENGELOLA (managing) 



PEMBENTUKAN PENGETAHUAN 
PROGRAM 

PEMROGRAMAN 

TUJUAN 

BUDAYA 

WAWASAN 
KLIEN 

KONSEP 



ASPEK UTAMA DALAM 
PENGEMBANGAN PROGRAM 

ANGGARAN 

ESTETIKA 

TEKNOLOGI 

FUNGSI 


