
LAMPIRAN 
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Tabel Perabot Elektronik dan Oaya 

Ruang perabot 
Daya / jam (kWh) 

(@) 

lampu (40) 0,12 

KamarVIP AC (20) 0,9 

TV 20" (20) 0,11 

Kamar bangsal 
lampu (60) 0,12 

TV 20" (15) 0,11 

R. Konsultasi 
lampu (2) 0,12 

TV 20" (1) 0,11 

R.cek kesehatan lampu (2) 0,12 

KM/WC lampu (1) 0,12 

Security 
lampu (1) 0,12 

TV 20" (1) 0,11 

Kantor pengelola 
lampu (1) 0,11 

komputer (1) 0,6 

Kantor administrasi 
lampu (2) 0,11 

komputer (2) 0,6 

Ruang Staff 
lampu (2) 0,11 

komputer (2) 0,6 

kulkas (2) 0,2 

Dapur 
Rice cooker 
(2) 0,9 

Blender (2) 0,6 

Mesin cud 

R.cud (2) 2,72 

Setrika (2) 1,7 

lABEL PERABOl ElEKTRONIK PADA KOMPLEKS 

Pe!aku Jumlah Kebutuhan air Penggunaan Air Sumber 

lansia 70 48 liter / hari 3.360 liter PDAM 

Perawat 30 16 liter/ hari 480 liter PDAM 

Pengelola 10 16 liter! hari 160 liter PDAM 

Servis 20 16 liter/ hari 320 liter POAM 

Kegiatan Jumlah Kebutuhan air Penggunaan Air Sumber 

Cuei baju 70 26 Iiter/ hari 1.820 liter PDAM 

Cuei piring 70 18 liter/ hari 1.260 liter sumur artetis 

Bersih-bersih asumsi 32 liter/ hari sumur artetis 

Masak-minum 70 9 liter/ hari 630 liter POAM 

Kebun asumsi 321;ter/ hari sumur artetis 

lABEL PENGGUNAAN AIR PADA KOMPLEKS 
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Dengan pertimbangan total daya yang dibutuhkan adalah ± 10.000 Wh, 

maka penggunaan genset dengan kapasitas daya yang sama juga akan 

dipertimbangkan sebagai sumber daya sekunder saat sumber listrik PLN 

mengalami pemutusan aliran. 

Dengan menggunakan pertimbangan yang sama, dalam pemilihan daya 

listrik pad a PLN, jika dibagi dengan 0,8 menghasilkan 12.500 VA, maka 

akan diinstalasi jaringan 12.700 VA yang disediakan oleh PLN. 

. ,v '-, ri !ium c> ruang 
r - ,- ~--

:' (;00 

N aCl9lah nH,ai pertukaran uda~a bersrh dar! tabel berikut: , "'" . ; 
kondisi nilai pQrtukaran udara bersH1~~:;I_ , ______ ~ __ -~ ___ c;,;..,..,~_...;,;.;,,;;.;,;;.~ ___ -------""-.--"",~ 

Jf"nde!,a &. plf'l:V tertutup ". 0 - 0,5 
Jcpde la te;'!:;u":a jungKlt deng(:ln IIrai 
Jendel i'! ti1rbuka jungKit tanpa tirai 
Jt!'h ctd a s6tnCFlh terbuka 
jende:t t} lerbuk il I~bar 

0,3 - : 5 

0.8 - 4 .0 
:5 " j C 

i . 
jendcla dan prntu terb:~lka (tenet~k 

_s~~hnl1 be~nad<l~'ln • _ . _~;r" 

TABEL PERTUKARAN UDARA BERSIH BERDASAR JENIS JENDELA 

Sumber: L.M.F. Purwanto, KBK Fisika Bangunan, Semarang, UNIKA SOEGIJAPRANATA 

~t/\L, ' kd)js!!lfl~m~i;l beber.ap5i teri1pat y~ng disara,!\ka,ll adalah;.__ .. 
, ' Tempat _; .. Perawatan ~" ,, __ ,, ~e[SyaratiV_'l _ "_,, 

,," '"_ ''' _ "",, __ . ~.f)g __ Mala~, ___ ~!ang ",_.~J~ 
·' ''' it ,. ",!'!kolah, ponti )ompo 70 dB{A) 60 dB(A) 57 dB(A) 47 dB(A) 

. I,i'l l. pcrwnahan keci! 70 dB(A) 60 dB{A) 59 dB(A) 49 dB(A} 
.. / :' 1\ ' ';ixara umum 72 dB(A) 62 dB(A) 64 dB(A) 54 dS(A) 
'A'!)]'-' l!ls1!!:~tri __ .. ___ ._ .. _......!? d~(A) .,'" 65 dB(t.L. 69 dB{A)_ .. ,?9_dB(A). 

'·Y.tnqan yang diijinkan pada tlngkat buny! tertentu dijabarkan dalam tabel berikut: 

8 jam 
(; jam 
4 jam 
3 jam 
2 jam 

1"1'2 jam 

BATAS KEBISINGAN PADA RUANGAN 

Sumber: L.M.F. Purwanto, KBK Fisika Bangunan, Semarang, UNIKA SOEGIJAPRANATA 194 



" 

..... .,._ - ------------------------:-----=-==-=--
Jenis Lantai STC lIe .. . . ----~~~~~----------~~---=~-

I beton 10 em 44 25 
' \ beton 10 em dengan ubin Vinyl 44 28 

IK!ton 10 em dengan parket kayu 44 45 
. l)(~ton 10 em dengan parket kayu & pelapis papan fiber 44 45 
b(~ton 10 em + Karpet 44 80 
tH;,tOIl 10 em + Karpet + bantal karet busa + papan 

.n 15 em dilapis Aspal 
10 em dengan gabus & dilapis Aspal 
& Plat beton 

KAJIAN AKUSTIK PADA MATERIAL LANTAI DAN PENUTUPNYA 

44 
47 
47 
46 

Surnber: l.M.F. Purwanto, KBK Fisika Bangunan, Serna rang, UNIKA SOEGIJAPRANATA 

-----------.-.. _-_ .. 
lenis ~!i1.dil').9J~~~nyekat STC 

h,j ~." I ) ., ~} (m {sudah termasuk plcstcran & 
40 

. Vti ill l \ ·:1 (Ill (sudah tcrmasuk piesteran S. 
42 

)~: j /) em (sudah termasuk pfesteran & 
52 

\1"1, 5 em (slIc!ah termaSLJk p"~steran & 
54 

.' fH 1 11': (su(1afl termasuk plesteran & acian) 56 

I i 'l fHI (slJdall termasuk plesteran & aclan) 52 
t ~' I e lll 

, ~ 1') em dicat 
/ 0 ( In 

,11) un dicat 
lilt I 0 n',m (satu lapis) 
. nl .J ,[1'',01 (satu lapis) 

tim 16 rnm (satu lapis) 
' I } ~{ 13 mrn (dua lapis) 

KAJIAN AKUSTIK PADA DINDING PARTISI 

43 
45 
45 
48 
26 
28 
29 
31 
19 
40 
26 
29 

Surnber: L.M.F. Purwanto, KBK Fisika Bangunan, Sernarang, UNIKA SOEGIJAPRANATA 
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Perhitungan kapasitas penghuni panti wreda, menggunakan data 

yang didapatkan dari 8appeda Semarang, dengan simulasi 

perkembangan yang ada. Dengan merata-rata penambahan dan 

pengurangan penduduk lansia Semarang yang ada pad a tahun 2003 

hingga 2007 dan simulasi pada tahun 2012 hingga 2014, didapatkan 

angka 837 - 840 lansia. 

Tahun Pria Wanita Total 

2007 39.776 52.942 92.718 

2006 39.397 52.196 91.593 

2005 39.058 52.588 91 .646 

2004 38.564 50.839 89.403 

2003 37.957 50.119 88.076 

I 

Population ProJectionJawa T engah by Age Group and Sel< 
Ve!>r 2009-2014 

(x 1000) 

777.4 805.5 831.4 $58.1 886:7 

32.,341.4 32) 151 .6 32.,54QB 32,'635,0 32,723:S 
"' ___ ~I 

Dari data yang didapatkan, pada tiap tahun, penghuni lansia yang masuk 

ke dalam panti wreda, adalah 50% dari perkembangan lansia di 

Semarang, sedangkan jumlah panti wreda yang ada di Semarang, baik 

pemerintahan maupun swasta, tercatata 6 kompleks. 

(Jumlah lansia ) 50% x 840 = 420 : 6 Uumlah kompleks panti wreda 

Semarang) = 70 - kapasitas minimum 1 kompleks panti wreda. 
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f, Ku.aHtas Ruang 

Kualrtas ruang merllpakan bagian dari anatisa ruang }'ang bersifat kualitatif yang berbeda dengan 
kajian terhadap persyaratan dandampak yang bersifat kuantltatff. Kajian terhadap kualitasruang 
ditujukan untuk memberikan nilaijvalue pada ruang tersebut agar sesuai dengan kegiatan yang 
tetjadi, Nilai/Value berupa makna (meaning) yang diwujudkan dalam bidang dan volume ruang. 
Makna tersebut memberikan ekspresi ruang ')lang sesuai dengan keglatannya ,- Kualitas ruang 
mempunyai 3 hal yaitu : sifat ruang, hirarki ruang d~m skala ruang. Sifat ruang terdlt'l darJ 2 jenis 
yaitu formahnon formal dan provat-publik, Hirarki wang terdiri dari tlngkat rendah, sedang tinggi. 
Sedangkan sk.ala terdrrl dari aicrabl normal, megah dan monumental. 

1. Sifat Ruang : Formaf - Non Formal 
Pemillhan ruang yang herslfat formal atau non formal merupakan langkah untuk menetapkan 
ekspresl ruang tersebut bersifat fonnal atau non formal. Kegiatan yang bersifat formal adalah 
kegiatan lebih menekankan pada hal-hal yang terstruktUf; serius, prosedural dan terdapat 
aturan teJtentu. Kegiatan yang bersifat non formal ada!ah kegiatan yang berslfat santai; lileks, 
tidak prosedural dan tldak terstruktur serta tidak terdapat aturan tertentu yang mengikat. 
Kegiatan forma] secara umum terjadi pada keglatan perkal1toran, perdagangan{ Ibadah/rellgius, 
pendldikan. Kegiatan formal terjadi pada kegiatan adminfstrasi, kegiatan pengajaran, keglatan 
laboratorium dan sebagainya •. Sedangkan kegiatan non formal terjadi pada kegiatan rekreasi, 
seperti makan dl kantln/restoran/cafe, kegiatan duduk-dudk di lobby dan lain rain. Pada kajfan 
Ini perru dicermati dengan baik karena tidak semua kegiatan yang bersifat tekreatif bersifat non 

formal, mIsal kegiatan makan. Kegiatan makan dapat menjadi kegiatan formal, ketfka kegiatan 
tersebut dilakukan secara forma It misal makan matam dengan pejabat tertentu. 

2. Sifat Ruang ; Publik - Privat 
Kegiatan publlk dan privat perlu dikaji dalamsetiap ruang yang sudah dltetapkan. Sifat kegiat:jn 
ini akan mempengaruhl perletakan ruang yang berhubungan dengan orang lain atau individual. 
Ruang publik adalah ruang dapat dimanfaatkan oleh orang rain tanpa batasan tertentu, baik 
batasan waktu dan batasan teritorl. Ruang publlk adalah ruang yang dapat dlgunakan oleh 
orang lain tanpa batasan tertentu, Sedangkan ruang privat adalah ruang yang bersifat individual 
atau ke!ompok tertentu dengan dibatasi oleh aruran tertentuJ wHayah tertentu dan waktu 
tertentu. Keglatan l<uliah adalah kegfatan privati meskipun digunakan oleh balk dosen maupun 
rnahasiswa.Mengapa ruang kuliah dapat dlmasukkan dalam kategori ruang prlvat? Karena 
ruang kuliah mengandung kegiatan yang boleh diikuti oleh orang tertentu, waktu tertentu dan 
aturan tertentu pula. Delarn arti pada ruang keuliah lni tldak semoorang mahaslswa mengikutl 
kul'aih tersebut, mahasiswa juga tidak diperkenankan keluar masuk ruang sebebas mungkin. 
Disini ada aturan yang menjadi dasar bersama baik dosen dan mahas~swa . Lobby atau hall 
adalah ruang yang bersifat publik karena dapat digunaka,n olen orang lai,t1 yang tidak masuk 
dalam kelompoknya tanpa dibatasl olen \I'./aktu dan aturan tertentu. 

3. Hlrarki Ruang 
Hlrarki ruang adalah kedudukan ruang berdasarkan pada ttngkatan kegiatannya. Hirarkf lnl akan 
mempengaruhi kedudukan ruang tersebut terhadap ruang lainnya dan makna ruang yang 
bersffat khusus apakah pada bentuk, warna maupun teksturnya. hirarki ruang yang tlnggi 
me.rupakan ruang yang penting bagi keseluruhan ruang yang ada, blasanya kedudukan ruang 
tersebut ditetakkan pada tempat yang khusus. Kegiatan yang mempunyai hirarki yang tinggi 
adalah kegiatan yang penting bagi kese[uruhan ruang lainnya, Hirarki ruang berhubungan 
dengan pelaku dan struktur organtsasi baik yang terdapat pacta sQsial masyarakat, organisasi 
perkantoran, organis8si keagamaan. Ruang yang mempunyai hirarki yang tinggl karena ruang 
tersebut mempunyai pelaku yang mempunyai kedudukan yang khusus pada struktur organisasi 
tersebut. Ruang bagi kepala suku akan ditetakkan pada posisi yang dlanggap tinggi bagl 
masyarakat tettentu. Khususnya tempat-tempat bagi sembayang juga diletakkan pada tempat 
yang mempunyai nllai tertentu, misalnya tempat sembahyang bag! agama Hindu di rumahnya. 
Ruang bag1 seorang direktur pada suatu perusahaan akan diletakkan pada tempat yang khusus 
dibandingkan dengan yang lain. Hir,arki ini mempunyal gradasi terhadap ruang yang !alli, hirarl(i 
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rendah, sedang dan tinggl tergantung dari dlmana posisi ruang tersebut terhadap struktur 
organls(l.sinya. 

4,. Skala Ruang 
Skala ruang terdjri dari skala akrab, normal, megah dan monumnetal. Skala ruang dlpengaruhi 
oleh ekspresi yang terdapat pada kegiatan didalamnya. Skala ruang ini diwujudkan dalsm 
dimensi, warna, tekstur dan ornamen. Ruang yang mempunyai tingkat keakraban yang tinggi 
maka ruang tersebut perlu dinyatakan pada ruang yang akrab seperti ~Narna ruang, tekstur yang 
digunakan serta volume ruangnya. Skala ruang dipengaruhi tlngka sifat ruang dan hirarki ruang 
pula. Pada kegiatan yang formal maka skala dlkembangkan adalah skala yang bersifat normal, 
skala ruang megah dan monumental diterapkan peda ruang yang mempunyai mempunyai 
hirarki yang tinggi yang diwujudkan dalam dimensl/volume ruang yang menekan (tlnggl dan 
luas). 
Perkembangan skala monumental sering digunakan untuk fungsi ibadah yang memeperlihatkan 
makna ruang bagi pelakunya bahwa pelaku merasakan kebesaranNya mefalui ruang tersebut. 
skala ruang juga dapat dlkembangkan melalui pencahayaan seperti pada teori Witelo7 pada 
bangunan gereja masa Renaissance. Bangunan ini selain menggunakan ketlnggian ruang untuk 
mencapai skala, juga dilakukan dengan cahaya matahari yang masuk melalu1 ornamen kaca 
dengan makna bahwa Tuhan mas uk melalui cahaya, Permainan cahaye yang dikembangkan 
dalam teori Witelo adal·ah transparan, temaraml q,iaphanitas. Teod cahaya juga dlgunakan oleh 
Le COt'busier pada bangunan Kapel Ronchampr Perancis. Meskipun bangunan ini termasuk 
bangunan modern, namun pemanfaatan cahaya sebagai suatu makna religius untuk 
menciptakan s.kala ruang tetap dIterapkan hingga saat in!. Ornamen pada dindfng juga dapat 
dirnanfaatkan sebagai salah satu cera untuk meningkatkan ekspresi ruang baik berskala megah 
ataupun monumnetaL 

5. Karakter Ruang 
Karakter ruang merupakan citra suatu ruang yang dtharapkan oleh karakter keg iatannya. 
Karakter ruang diwujudkan dalam sifat kejiwaan seseorang apakah dinamis maupun statis dapat 
dlbagi menjadi sebagai berikut ! kehangatan~kedinginanr keramaian-Kesenyapan1 keterbllkaan~ 
ketertutupan, kegemblraan-kesedlhanJ perenungan, menyepl/ kedekatan/akrab~ketidakakrabanl 
bergerak-diam, rileks-serius. karakter akan memberikan makna terhadap ruang lebih mendalam. 

KAJIAN TENTANG PRINSIP PSIKO ARSITEKTUR PADA BANGUNAN 

Sumber : Ir. Riandy Tarigan, KBK PPPA 2, Semarang, UNIKA SOEGIJAPRANATA 

Power 
Suppl)' 

~ 

Power 
Supply 

~. 
; 

Positive I 
PHOTO ctllOtltPlit I 
J Negative I + 

I 
Skema sederhana jariogan sensor cahaya 

Olltput 

Transmitter ____ c~_ ... __ ... -_- _ ...... __ ... 

(inf rared) 

Skema sederhana jaringan sensor gerak 

I. LarnplI r 

Receiver 
(photo 

transistor! 
photo dioda) 

I 
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Kompleks panti wreda ini menggunakan penekanan desain arsitektur 

hijau (green architecture). Berikut ini penjelasan teori mengenai arsitektur 

hijau: 

• Definisi Arsitektur Hijau (Green Architecture) 

Gambar 134. Karya Ken Yeang, contoh arsitektur green yang 
baik 

(Sumber: http://noverina.wordpress.com/2011/05/03/green
architecture! ) 

Arsitektur hijau adalah suatu pendekatan perencanaan 

bangunan yang berusaha untuk meminimalisasi berbagai pengaruh 

membahayakan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk 

pemahaman dasar arsitektur hijau yang berkelanjutan, meliputi di 

antaranya lansekap, interior, dan segi arsitekturnya menjadi satu 

kesatuan. Dalam contoh kecil, arsitektur hijau bisa juga diterapkan di 

sekitar lingkungan kita. 

Misalnya, dalam perhitungan kasar, jika luas rumah adalah 100 

meter persegi, dengan pemakaian lahan untuk bangunan adalah 60 

meter persegi, maka sisa 40 meter persegi lahan hijau, Jadi 

komposisinya adalah 60:40. Selain itu membuat atap dan dinding 

menjadi konsep roof garden dan green wall. Dinding bukan sekadar 

beton atau batu alam, melainkan dapat ditumbuhi tanaman merambat. 

Selain itu, tujuan pokok arsitektur hijau adalah menciptakan eco 

desain, arsitektur ramah lingkungan, arsitektur alami, dan 

pembangunan berkelanjutan. 

191 



;. 

Gambar 135. Roof 
Garden, contoh buah 
pemikiran arsitektur 

green 
(Sumber: 

http://greenarchitecture 
notes.com!2009!04!cha 

IIenges-and
opportunities!) 

Gambar 136. Interior yang 
menerapkan Arsitektur Hijau 
(Sumber: Vale, Robert and 

Brenda. Green 
Architecture.1996 

Selain itu, arsitektur hijau diterapkan 

dengan meningkatkan efisiensi pemakaian 

energi, air dan pemakaian bahan-bahan yang 

mereduksi dampak bangunan terhadap 

kesehatan. Arsitektur hijau juga dapat 

direncanakan melalui tata letak, konstruksi, 

operasi dan pemeliharaan bangunan. 

(Sumber: 

http://www.rudydewanto.com!2011!01!arsitektur -

hijau.html) 

Potret sebuah ruang interior dari rumah 

yang menerapkan green architecture. 

Bukan berdasarkan material yang 

digunakan, melainkan sebagaimana cara 

perawatan yang akan dilakukan pada 

material tersebut, dan tentu saja, 

bagaimana kondisi material tersebut di 

dunia. 

Gambar 137. Contoh penerapan Arsitektur Hijau 
(Sumber: Vale, Robert and Brenda. Green Architecture.1996 
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r. 

'Green' dapat diinterpretasikan sebagai sustainable 

(berkelanjutan), earthfriendly (ramah lingkungan), dan high 

performance building (bangunan dengan performa sangat baik). 

Ukuran 'green' ditentukan oleh berbagai faktor, dimana terdapat 

peringkat yang merujuk pada kesadaran untuk menjadi lebih hijau. 

Indikasi arsitektur disebut sebagai 'green' jika dikaitkan dengan 

praktek arsitektur antara lain penggunaan renewable resources 

(sumber-sumber yang dapat diperbaharui, passive-active solar 

photovoltaic (sel surya pembangkit listrik), teknik menggunakan 

tanaman untuk atap, taman tadah hujan, menggunakan kerikil yang 

dipadatkan untuk area perkerasan, dan sebagainya. 

Konsep 'green' juga bisa diaplikasikan pada pengurangan 

penggunaan energi (misalnya energi listrik), low energy house dan 

zero energy building dengan memaksimalkan penutup bangunan 

(building envelope). Penggunaan energi terbarukan seperti energi 

matahari, air, biomass, dan pengolahan limbah menjadi energi juga 

patut diperhitungkan. Arsitektur hijau tentunya lebih dari sekedar 

menanam rumput atau menambah tanaman lebih banyak di sebuah 

bangunan, tapi juga lebih luas dari itu, misalnya memberdayakan 

arsitektur atau bangunan agar lebih bermanfaat bagi lingkungan, 

menciptakan ruang-ruang publik baru, menciptakan alat 

pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. 

(Sumber:http://harum.usertips.net/rumah-mungil-yang-sehat/konsep-arsitektur-hijau

untuk-desain-rumah-dan-interior) 

• Penerapan Arsitektur Hijau (Green Architecture) 

193 



Renovasi hijau adalah sebuah proses renovasi bangunan yang 

menerapkan prinsip-prinsip arsitektur hijau dan mempergunakan 

material hijau dalam proses pelaksanaannya. Ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam renovasi sebuah bangunan yang tetap 

memperhatikan prinsip-prinsip arsitektur hijau (green acrchitecture) 

diantaranya yaitu : 

a. Hemat energi I Conserving energy: 

Pengoperasian bangunan harus meminimalkan penggunaan bahan 

bakar atau energi listrik ( sebisa mungkin memaksimalkan energi 

alam sekitar lokasi bangunan ). 

b. Memoerhatikan kondisi iklim I Workina with climate: . .... . 

Mendesain bangunan harus memperhatikan iklim yang berlaku di 

lokasi tapak kita, dan sumber energi yang ada. 

c. Minimizing new resources: 

Mendesain dengan mengoptimalkan kebutuhan sumberdaya alam 

yang baru, agar sumberdaya tersebut tidak habis dan dapat 

digunakan di mas a mendatang I penggunaan material bangunan 

yang tidak berbahaya bagi ekosistem dan sumber daya alam. 

d. Memperhatikan kepentingan dari semua pengguna dari bangunan 

tersebut I Respect for user: 

Bangunan yang akan dibangun, nantinya jangan sampai merusak 

kondisi tapak aslinya ( tidak merusak lingkungan yang ada ). 

e. Merespon keadaan tapak dari bangunan I Respect for site: 

Dalam merancang bangunan harus memperhatikan semua 

pengguna bangunan dan memenuhi semua kebutuhannya. 
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f. Menetapkan seluruh prinsip - prinsip green architecture secara 

keseluruhan I Holism : 

Ketentuan diatas tidak baku, artinya dapat kita pergunakan sesuai 

kebutuhan bangunan kita. 

(Sumber: Vale, Brenda and Robert. 1996. Green Architecture Design for a 

sustainable future. London : Thames and Hudson.) 

Kincir Angin, salah satu alat pembangkit listrik 

dengan energi terbarukan yang tidak pernah 

habis. Salah satu solusi memanfaatkan potensi 

Gambar 140. Kincir 
Angin 

(Sumber: Vale, 
Robert and Brenda. 

Green 

tapak yang berangin secara penuh. 

II. 

Contoh bangunan yang merespon keadaan tapak, dengan 

"membenamkan" rumahnya ke dalam tanah, dan mempertahankan 

kontur dari tapak yang ada. Sisi miring dari tapak digunakan sebagai 

panel surya, sedangkan cahaya alami tetap dibiarkan masuk. 

Gambar 139. Malcolm Wells House 
(Sumber: Vale, Robert and Brenda. Green Architecture.1996) 
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PROYEK AKHIR ARSISTEW R PAA 60 PERIODE SEMESTER GASAL, 2011/2012 

N:'~S:L. y.~~;,; ~ ~r. (~i.~~k.~~.~~~~.~.E;KnSi :N.~~;1~fI 6f5U. 
ul: .......... ...... ........... ................ ... ................... .. ........................ ..... ..... ................. . 
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