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LAMPIRAN 
 

Pertanyaan dan Hasil Observasi Kualitatif Wawancara 

P : Siapa nama anda dan berapa umur anda? 
N : Mehr Hazara RF 
 
P : Sejak kapan anda menetap di Indonesia? 
N : Saya menetap sejak 2017 jadi sudah sekitar genap menjadi 4 tahun 
 
P : Ada berapa orang yang menetap di daerah anda? 
N : ada sekitar 35 pengungsi Afghanistan 

 
P : Apa yang membuat anda menetap di indonesia? 
N : Adanya genosida, pelanggaran HAM, dan pembantaian terhadap orang suku 
Hazara yang sudah dilakukan sejak 1988, saya juga merupakan salah satu dari suku 
tersebut. jadi perlakuan keras dan diskriminasi lainnya sering dilakukan hingga saat 
ini. 
 
P : Apakah anda bersama saudara/keluarga untuk menetap di Indonesia? 
N : saya hidup sendirian terpisah dengan keluarga di Afghanistan, banyak 
pengungsi lain yang memiliki kasus seperti saya, mungkin sekitar setengah lebih 
dari kami memiliki kondisi demikian. 
 
P : Apakah saat ini anda memiliki pekerjaan tetap? 
N : kita tidak di perbolehkan untuk bekerja disini  
 
P : Bagaimana kondisi kesehatan pengungsi baik secara fisik dan mental? 
N : secara keseluruhan kondisi dari para pengungsi ini sedang menderita baik dari 
fisik dan mental. Karena kita saat ini di kondisi yang tidak menentu dari status 
kenegaraan, kita tidak tahu harus bagaimana dan kita merasa tidak ada yang mau 
membantu kita. Belum lagi kita terpisah dengan keluarga bahkan beberapa dari 
kami ada yang kehilangan saudaranya di Afghanistan, kondisi seperti ini yang 
makin membuat kami makin tertekan. 
 
P : Bagaimana anda menjalankan kegiatan sehari-hari? 
N : semua dari kami sebenernya tidak memiliki aktivitas khusus, yang kami lakukan 
dari pagi hari hanya melihat makanan kami, mandi, dan menunggu jawaban dari 
UNHCR. Terkadang kami juga membersihkan jalan di tempat kami tinggal, 
ngobrol dengan orang Indonesia. Itu kami lakukan terus menerus menjadi rutinitas 
yang membosankan karena kami juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan 
aktivitas lainnya. 
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P : Seberapa dekat dengan anda dengan pengungsi lain di kawasan tempat anda 
tinggal? 
N : sesungguhnya kami memiliki hubungan yang baik antara sesama, tidak ada 
masalah di antara kami dan kami sering berkomunikasi satu sama lain untuk 
menanyakan kondisi masing masing. 
 
P : Bagaimana masyarakat lokal menanggapi anda/pengungsi lainnya? 
N : masyarakat sekitar berperilaku baik terhadap kami, mereka tidak menganggap 
kami bebeda maupun mendiskriminasi kami. 
 
P : Dimanakah anda sering melakukan aktivitas sehari-hari anda di luar/dalam 
kawasan anda? 
N : karena kami tidak memiliki aktivitas khusus jdai kami menghabiskan waktu 
kami hanya di dalam sekitar kawasan Kebon Sirih itu, yang bersebelahan dengan 
kantor UNHCR tersebut. 
 
P : Dimana tempat biasanya anda berinteraksi/bersosialisasi dengan 
teman/pengungsi/warga setempat? 
N : kami tidak ada tempat yang secara khusus untuk bersosialisasi dengan mereka 
hanya di sekitar jalan Kebon Sirih tersebut. mungkin area tempat ibadah masjid 
menjadi salah satu tempat yang spesifik untuk berinteraksi dengan mereka. 
 
P :  Apa yang menjadi ciri khas bangunan tempat tinggal di Afghanistan? Apa benar 
bangunan tempat tinggal di afghanistan pada umumnya menggunakan bahan tanah 
liat, batu, kayu? Apa benar bukaan pada jendela memiliki ornamen arch pada 
bukaannya? 
N : semua itu ada benarnya di negara kami masih ada beberapa rumah yang 
menggunakan tanah liat sebagai dindingnya dan bukaannya masih menggunakan 
bentuk seperti itu. Namun sebenarnya tipikal rumah yang ada di saana sebenarnya 
seperti rumah modern pada umumnya yang menggunakan dinding semen seperti 
itu 
 
P : Budaya apa yang menjadi ciri khas masyarakat disana dan masih dipertahankan 
hingga sekarang? 
 
 
P : Menurut anda apakah perlu bangunan suaka penampung memiliki karakteristik 
budaya sebagai simbol budaya sekaligus sebagai adaptasi lingkungan yang baru? 
N : menurut saya tidak masalah  
 
P : bagaimana kondisi tempat tinggal anda saat ini? 
N : semua para pengungsi tinggal di tenda masing masing sekitar jalan Kebon Sirih 
sejak lama. Berbagai kalangan dari remaja, anak anak, keluarga, hingga orang tua 
tinggal dengan kondisi kurang nyaman seperti ini untuk mendapatkan keputusan 
dari UNHCR   
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P : apakah anda dengan pengungsi lainnya memiliki akses fasiltas pendidikan, 
kesehatan, lainnya dengan baik? 
N : tidak, kita tidak memiliki berbagai akses ke fasilitas tersebut. bahkan mereka 
tidak peduli dengan kesehatan para pengungsinya 
 
P : apakah tempat tinggal anda saat ini memiliki pencahayaan yang cukup baik 
secara alami maupun buatan? 
N : tidak 
 
P : apakah tempat tinggal anda saat ini memiliki dimensi ruang yang cukup atau 
ideal? 
N : tidak, kami tinggal di dalam tenda 
 
P : apakah kawasan tempat tinggal anda memiliki kebersihan yang baik? 
N : tidak, kami tinggal di pesisir jalan jadi banyak serangga yang masuk, Ketika 
hujan banyak air yang masuk kedalam tenda kami 
 
P : apakah kondisi tempat tinggal anda memiliki penghawaan udara yang baik? 
N : tidak  
 

 



84 
 

 



85 
 



86 
 

  



87 
 



88 
 



89 
 



90 
 



91 
 



92 
 



93 
 



94 
 



95 
 



96 
 



97 
 

 



Pernyataan dan Persetujuan Unggah Tugas Akhir 

Saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama - NPM :  1. 
2. 
3. 

Fakultas : 
Program Studi : 
Lokasi Kampus : 
Jenis Tugas Akhir : 
Judul : 

Menyatakan bahwa: 
1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya/kami dengan arahan dari dosen

pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan
atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi
manapun;

2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila
saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Saya/kami memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Pelita
Harapan atas Tugas Akhir tersebut untuk diunggah ke dalam Repositori UPH.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau 
Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam 
karya saya/kami tersebut, maka saya/kami bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk 
tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Pelita 
Harapan dari segala tuntutan hukum yang berlaku.  

Dibuat di :    
Pada Tanggal :       
Yang menyatakan, 

Tanda 
Tangan 

Nama (              ) (                      ) (                       ) 

   UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 

SONY
Typewritten Text

SONY
Typewritten Text

SONY
Typewritten Text

SONY
Typewritten Text

SONY
Typewritten Text

SONY
Typewritten Text

SONY
Typewritten Text

SONY
Typewritten Text

SONY
Typewritten Text

SONY
Typewritten Text
No. Dok. : TEM03/PRO12/STA04/SPMI-UPH	Rev : 03/150721

SONY
Typewritten Text

SONY
Typewritten Text

SONY
Typewritten Text
 

SONY
Typewritten Text

SONY
Typewritten Text

SONY
Typewritten Text



iii 

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 

FAKULTAS DESAIN 

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR 

STRATEGI DESAIN SUAKA PENGUNGSIAN DENGAN 
PENDEKATAN ARSITEKTUR ATMOSFER 

Oleh: Jonathan Nathaniel 

Nama : Jonathan Nathaniel 

NPM :  01022180004 

Program Studi : Arsitektur 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang 

Tugas Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Arsitektur pada Program Studi 

Arsitektur, Fakultas Desain Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten. 

Tangerang,  7 Juni 2022 

Menyetujui 

Pembimbing 

(Denis Indrawaman, S.T, M.Sc.) 

       Ketua Program Studi 

 (Andreas Y. Wibisono, S.T., M.Ars.) 

Dekan 

(Dr. Martin Luqman Katoppo, S.T., M.T.) 



iv 

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 

FAKULTAS DESAIN 

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR 

Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir 

untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh Gelar Sarjana 

Arsitektur pada Program Studi Arsitektur, Fakultas Desain Universitas Pelita 

Harapan, atas nama: 

Nama 

NPM 

Program Studi 

Fakultas

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “STRATEGI DESAIN SUAKA 

PENGUNGSIAN DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR ATMOSFER” oleh 

tim penguji yang terdiri dari: 

Nama Penguji Jabatan dalam 
Tim Penguji 

Tanda tangan 

�� 'HQLV�,QGUDPDZDQ��6�7��0�6F�

�� 'U��-XOLD�'HZL��6�7���0�7�

, sebagai Ketua 

, sebagai  Anggota 

, sebagai  Anggota 

____________ 

____________ �� (PPDQXHO�$�:LFDNVRQR��6�7�� 0�7� 

Tangerang, 12 Mei 2022 

: Jonathan Nathaniel 

: 0102218004 

: Arsitektur 

: Desain 


	LAMPIRAN

	Fakultas: Desain
	Program Studi: Arsitektur
	Lokasi: [Jakarta]
	Jenis Tugas Akhir: [Proyek Akhir]
	Judul TA: STRATEGI DESAIN SUAKA PENGUNGSIAN DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR ATMOSFER
	name 1: Jonathan Nathaniel - 01022180004
	name 2: 
	name 3: 
	Place: Jakarta
	Tanggal_af_date: 7-Jun-2022


