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ABSTRAK

Melihat perkembangan Kota dan masyarakat serta Pengetahuan arsitektur, bangunan

Pusat industry merupakan sebuah jaminan bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi dan teramat

penting guna mendukung pemberdayaan dari sebuah daerah agar terlepas dari kebergantungan

pasokan barang dan alat-alat keperluaan kebutuhan sehari-hari. Dengan melahirkan sebuah

konsep pusat industry yang terletak di daerah kota kupang merupakan bagian yang

memunkingkan masyarakat untuk aktif dan mandiri menjadi bagian dan dapat melahirkan karya-

karya bagi kebutuhan masyarakat kota dan terjamin dari lingkungan yang sehat, Untuk melihat

berbagai kepentingan dari kebutuhan masyarakat dan peningkatan gaya hidup masyarakat yang

akan semakin meningkat Lingkungan Pusat Industri yang memiliki berbagai sarana dan fasilitas

penjamin area industry,ketika suatu area terlepas dari berbagai kegiatan campuran dan dapat

menjalankan kegiatan industry mikro maka akan lebih tepat untuk dapat di pakai dalam suatu

bagian wilayah Kota.
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