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ABSTRAK
Kota Jakarta saat ini menjadi sebuah impian bagi banyak orang, baik untuk
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik maupun untuk menuntut
ilmu. Seperti yang ada pada saat ini, sebagian besar dari universitas universitas swasta
terbesar berada di Jakarta. Hal ini menarik para calon mahasiswa maupun mahasiwi
dari luar kota Jakarta untuk datang dan menuntut ilmu.
Salah satu universitas swasta terbesar di Jakarta adalah Universitas Bina
Nusantara. Pada kenyataannya dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa maupun
mahasiswi di Universitas Bina Nusantara terus bertambah. Kebanyakan mereka datang
dari luar kota Jakarta, sehingga muncul kebutuhan akan tempat tinggal yang bersifat
sementara.
Isu global warming yang makin merebak akhir akhir ini. Hal ini menjadi
sebuah titik tolak untuk membangun sebuah bangunan yang dapat membawa dampak
baik terhadap lingkungan. Mempertimbangkan kemungkinan terjadinya krisis air bersih
yang mungkin terjadi, maka topik yang dipilih adalah sustainabilty dengan tema hemat
air. Mempertimbangkan permasalahan yang muncul, maka pembangunan KOSTEL
BINUS yang bertopik sustanability adalah sebuah jawaban yang tepat untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada.
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ABSTRACT
Today Jakarta City becoming a great dreams for every people that looking for
the great education and living. Almost all the great university is locted in Jakarta City.
This thing is attractive fo student from outside Jakarta to come and get the education.
One of the biggest university in Jakarta in Bina Nusantara University. In case
there is a student increase. Almost of them is coming from outside Jakarta. So, the
necessity of residential is increasing.
The global warming issue become a hot topic today. This topic become a
guidance to develop a building which can bring the good impact to environment.
Considering of the possibility of clean water crisis, the sustainability topic and water
efficiency is selected. BINUS KOSTEL with Sustainability topic is a great answer to
solve the problem.
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