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Pembangunan perpustakaan 
salah satu universitas tertua di 
Indonesia ini beg itu  megah. 
Perpustakaan pusat UI ini 
m enempati lahan 2,5 hektar 
dengan luas 33 ribu meter 
persegi. Tidak salah jika 
perpustakaan ini disebut 
sebagai salahsatu 
perpustakaan terbesar di dunia. 
Perpustakaan ini mempunyai 
tingg i 8 lantai.

MENARA PINISI 
UNIVERSITAS NEGERI 

MAKASAR (UNM)

Ada dua perguruan tingg i 
besar di Makassar. Selain 
Universitas Hassanudin 
yakni Universitas Negeri 
Makassar (UNM). Gedung ini 
bisa dipakai sejak 2013. ikon 
baru UNM ini mengambil 
konsep perahu khas 
Bugis-Makassar dan 
berbagai kearifan lokal lain 
hasil rancangan Yu Sing dan 
kawan-kawan

GEDUNG REKTORAT 
UNIVERSITAS 

PADJADJARAN (UNPAD)

Desain gedung rektorat 
Unpad Jatinangor ini 
menggunakan konsep 
"Lembur Awi". Menggunakan 
karakteristik bambu sebagai 
konsep desain karena bagi 
masyarakat Sunda, bambu bisa 
menjadi berbagai macam 
fungsi mulai dari bahan 
bangunan, alat dapur, pakaian 
(topi), makanan 
(iw ung/rebung), bahkan, alat 
musik (angklung).

Gedung New Media Tower UMN berupa Pembangunan kampus
gedung abu-abu menyerupai igloo.Gedung ini utama Binus Alam Sutera
tergolong maju dalam hal teknologi. Gedung dim ulai dengan peletakkan
ini mampu m enghem at energi hingga 53,25 batu pertama pada 12
kWH per tahun per meter persegi. Desember 2012. Dengan luas
Penghematan pada bangunan 12 lantai 60 meter persegi, bangunan
tersebut dihasilkan melalui berbagai konsep 22 lantai ini m enampung 40
arsitektur ramah lingkungan. Pengaplikasian ruang kelas dan laboratorium ,
double skin facade menggunakan alum in ium  Sang arsitek, Budiman,
panel bisa mengurangi panas hingga 70 menerapkan konsep zonasi
persen, sehingga dapat mengurangi teratur, ramah lingkungan
penggunaan pendingin ruangan (AC). dan hemat energi.

BINUS ALAM  
SUTERA

UNIVERSITAS BINA 
NUSANTARA

NEW MEDIA TOWER 
UNIVERSITAS 
MULTIMEDIA 

NUSANTARA (UMN)

Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta dsiebut-sebut sebagai 
salah satu universitas swasta terbaik di 
Indonesia. Mempunyai fasilitas 
memadai un tuk proses pembelajaran, 
kampus ini masuk dalam deretan 
teratas kampus di Kota Yogyakarta 
yang m em iliki beberapa bangunan 
fotogenik. Gedung kembar dan 
sportorium  UMY menjadi ikon 
tersendiri di antara berbagai arsiterktur 
unik lain di seantero Yogya.
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