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RADII 

TINJAUAN UMUM ASRAMA MAHASISWA 

2.1 Tmj....Kota YOlYakarta 

2.1.1 Kondisi Kota Yogyakarta 

DIY adaIah satu eliantara 27 propinsi Indonesia, dan berlokasi eli Jawa 

Tengah bagian selatan, beriklim tropis, elitandai perganti8ll lIDlSim pengbujan dan 

kemarau. rerata curah hujan mencapai 2035 mm. dengan variasi aotara 1396 nun 

hingga 3061 mm. Rerata temperatur 26,70 Celcius, berkisar aotara 18,20 C bingg&. 

34.20 C. rerata kelembaban relatifsekitar 82 %. 

Kotamadya Yogyakarta merupakan pusst geografis dan perlcotaan propinsi 

DIY. Tiga sungai, Winoogo, Code dan GfYahwoog Y8D8 membelah wilayah DIY dari 

utara ke selatan, mempeogaruhi pola dan bentuk kota6 

2.1.2 Perlcembangannya 

Migrasi dan nnmculnya urbanite dalam jumlah besar tidak bisa elilepaskan 

dari keunikan Yogyakarta sebBBai kota peJjuaogan, wisata, pendidikan dan kota 

budaya deogan. tradisinya yang masih kuat. Sebagai kota pendidikan, sejak masa pra

kemerdekaan, Yogyakarta merupakan pusst pendidikan terbesar di seluruh Indonesia 

Pada taInm 198811989, tercatat 7 buah perguruan tinggi swasta. .di· DIY dengan 

jlDll1ah mahasiswa 130.600 orang. Sebagai ilustrasi, pada tahlUl 1887, 62,27 % dari 

IS Laporan Interim, Desember 1990 
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selmuh. mahasiswa Yogyakarta berasal dari luar DIY pada setiap tahtm ajaran barn 

yang dengan sendirinya akan bertempat tinggal di daerah dekat kampuslsekolah. 

Proses itu menimbulkan kantong - kantong pusat pemukiman mahasiswalpelajar yang 

berkepadatan saogat tinggi pada beberapa daerah tertentu. 

Sebagian mahasiwa yang belajar di Yogyakarta ini berasal dari pelosok taoah 

air di Indonesia, babkan ada yang berasal dari luar negeri, Hal ini dapat terbukti 

deogan adanya data asal mahasiswa UOM dan data mengenai jumlah mahasiswa di 

Yogyakarta 

Tabel fl.1
 

Data Asal Mahasiswa UOM
 

MAI:IASmWAUGM 

JJ3AL 85 86 87 88 89 RERATA 

DIY ( 35,200/0 ) 34,500/0 40,75% 29,74% 39,20% 37,88% 

JawaTengah 37,87% 37,57% 35,51% 35,87% 36,42% 36,67% 

JawaTimur' 11,94% 9,55% 9,14% 8,52% 7,60% 9,41% 

DKIlakarta 3,100/0 2,74% 3,45% 3,51% 2,97% 3,15% 

JawaBarat 3,12% 4,15% 2,63% 2,72% 2,78% 3,20% 

Sumatera Utara (1,56%) 1,07% 1,54% 1,55% 1,68% 1,44% 

Sumatera Selatan 1,09% 1,13% 0,96% 1,05% 1,16% 1,68% 

Bali 1,29% 1,25% 1,13% 1,02% 0,88% 1,12% 

Propinsi lain 4,15% 7,62% 4,84% 5,81% 7,07% 5,90% 

LuarNegeri 0,08% 0,11% 0,15% 0,21% 0,26% 0,16% 

Tabeln.2
 

JUMLAHMAHASISWA YOGAKARTA
 

Tabun 85/86 86/87 87/88 88189 89/90 90/91 
PTS (Kopertis) T/A T/A T/A 69,218 74,218 78,644 
KedinasanlUPN T/A T/A T/A 10,686 10,706 11,287 
P1N UGM 28,878 27,792 29,452 30,438 31,496 31,963 

naP T/A T/A T/A 12,823 12,188 12,164 
ISl T/A T/A T/A 2,147 2,140 2,264 
IAIN T/A T/A T/A 6.963 8.421 9539 

TOTAL 132,623 139,169 145832 
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Diasumsikan jmnlah mahasiswa pada tahun 1996 beIjumlah + 178,832 Jlwa 

Perkembaoganjwnlah mahasiswa dari taInm 1990 - 1996. 

1.1. Tmjauan TcdIadap Malwiswa 

2.2.1 Peugertian Mabasiswa 

Mahasiswa adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleb 

statusnya selalu dalam ikatannya. deugan perguruan tinggi. Seonmg disebut mahasiswa 

banya kalau ia belajar eli salah satu perguruan tinggi. Tak ada seoraDgpUII yang 

dinamakan mahasiswa kalau ia tidak terikat pada salah satu perguruan tinggi. 7 

Pengertian yang bampir sama tentaog mahasiswa dikemukakan oleh Ora. 

Arlina Gunaryo (Dosen psikologi sosial UNPAR Bandung), mahasiswa adalah orang 

- orang lain didalam konteks belajar dan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. 

Mahasiswa sama den.gan orang lain pada mmunnya, hanya saja mahasiswa 

memiliki kekbusus8ll yaitu pengalam8ll pendidikan di perguruan tinggi. Jadi dapat 

disUopulkan bahwa dwlia mabasiswa bukan banya berkaitan dengan studi saja, tetapi 

berkaitan juga dengan semua segi kehidupaonya (keluarga, bublDlgaD sesama 

manusia dalam hal dan sebagainya). 

Mabasiswa selain mempunyai togas belajar dalam memenubi tenaga - tenaga 

terdidik untuk pemb8lJ8lm8ll, ia juga pemilik masa depan. Mahasiswa yang ideal 

adaIab mabasiswa yang dapat mengembaogkan secara maksimal segi - segi dirinya 

sebagai mabasiswa, sebagai pemuda, sebagai intelektual dan sebagai warga negara 

yang semuanya bertemu dalamjangka waktu selamamenjadi mabasiswa8
. 

7Sarlito WS,"Perbedaan antara pemimpin dan aktifitas dalam gerakan protes mahasiswa Bulaft. 

bintang, 46. 
~iswaUI,".Anta:ra Harapan Dan Keny8taan", Jakarta, Panitia Peringatan Seperempat Abad DM·UI 

--~-----_. ---! 
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2.2.2 Masalah Mahasiswa 

Dalam perkembangan dan pertmnbuhao pribadi) mahasiswa selalu dihadapkan 

pada dua masalah poko~ yaitu : 

- kesadaran akan dirinya sebagai individu yang mempunyai kepribadiao. 

- kesiapan untuk mengbadapi persoal8ll - persoalan yang timbul dalam lingkuogaonya. 

Faktor lingkuogan dapat diartikan sebagai lingkungan pergtJl1J8ll tinggi. 

Dalam kedudulamnya sebagai warga kampus) mahasiswa mempunyai tangglmgjawab : 

- menyelesaikao studi dengan sebaik - bailcnya. 

- meogembaogkan dan meogamaIkan ilmu yang telah diperolelmya. 

SedalJskan sebagai warga ~ maka mahasiswa bertanggJmg jawab 

untuk : 

- dapat meayesuikao diri terhadap keadaan dan kem~uan lingkuogan di sekitamya 

- memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah disekitamya-memiliki rasa pengabdi8ll 

yang tingsi terhadap bangsa dan tanah aimya 

Oleh breDa ito dalam kehidup8lllJY8, mahasiswa tidak tapas dari proses 

belajar yang terns - meneros untuk menuju kedewasaannya, sebiDMa akan terbentukJah 

pribadi yang matang Dengan sendirinya mahasiswa memerlukan bimbingan dan 

pengarahan atau pendidikan dalam pembentukan dan pembinaan sebagai pribadi 

yang bertanggungjawab. 

2.2.3 Proses Bel~ar 

EB. Hilgrad menyatakan, ''Bel~ar adalah suatu proses yang menghasilkan 

suatu aktifitas atau yang mengubah suatu aktifitas deng8ll perantaraan tanggapan 

kepada suatu situasi.. 9 Sedangkao CE. Skinner) ''Bel~ar adalah suatu proses 

9 Achmadie dan Shuyadi. Tanya Jawab IJrnu Jiwa Pendidikan, S6. 
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penyesuaian tingkah laku ke arab yang lebih m~u". 

Ada beberapa aspek yang perlu diperbatikan sebagai faktor pengaruh 

terhadap tingkat keberhasilan yang diinginkao, yaitu : 

1. Motivasi
 

Adalah suatu perubahan energi yang bereiri timbulnya suatu perasaan yang didahului
 

reaksi - reaksi yang ingin meneapai tujuan.
 

2. Kompetisi
 

Adalah sikap bersaing yang positif antar sesama mahasiswa agar teJjadi usaha saling
 

memacu kegiatan belajar seefektif muogkin sehingga dapat tereapai hasiVprestasi
 

bel9Jar yang baik.
 

3. Aktivitas Belajar
 

Merupakan filktor yang saogat berpengaruh terhadap prestasi belajar.
 

4. kondisi lingkuogan dan SarmaBelajar
 

Kondisi lingkuogan dan pr8S8I'8Ila untuk belajar merupakan faktor fisik yang juga
 

mempengaruhi basil belajar seseonmg yang meliputi :
 

a. penenuJ88ll ruang belajar yang cukup, 

b. pengkondisian ruaog, meliputi pengbawaan dan pengatur kelembaban, i
! 

e.ruang gerak yang cukup menjamin keleluasaan aktifitas belajar, ~ 
d. kebisingan dan vibrasi _''llil all 

Dalam kegiatan belajar, ada beberapa sistemnya,yaitu: 

a. Sistem belajar dalam ruaD8 tidur 

Segi positif 

- Privacy lebih diperoleh 
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- Peugaturan waktu belajar lebih leluasa, disesuaikan dengan kebutuhan individu, 

jika terpaksa belajar sampai larot malam, rasa aman lebih dirasakan pada ruan,g 

tidur. 

Segi negatif 

- Tercampumya kegiatan belajar deogan kegiatan lainnya (tidur, istirahat, bernias, 

dan sebagainya) sehingga kemungkinan terjadi saling mengganggu bila 

pengelompokkan kegiatan kunmg tepat. 

b. Sistem belajar di luar ruang tidur 

Ada dua alternatif; yaitu : 

1. Ruang belajar untuk kelompok kecil mahasiswa 

2. Ruang belajar untuk seluruh penglnmi asrama 

Segi positif 

- Kegiatan belajar tidak bercampur dengan kegiatan lainnya 

- Dapat dilakukan belajar, baik secara maodiri mauplDl secara kelompok 

Segi negatif 

- Pengaturan waktu belajar menjadi teroatas, hanya padajam - jam belajar yang 

mnwn dilakukan mahasiswa sec:laoP untuk belajar ekstra sampai larut malam 

mahasiswa segan karena tidak ada teman 

- Kebutuhan ruaog akan menjadi lebih besar dan kunmg efisien, sehingga 

pembayaran aIam bertambah 

c. Gabungan kedua sistem 

Segi positif 

- Mahasiswa dapat melakukan kegiatan belajar seoptimal mungkin, baik di ruang 

tidur dengan suasana belajar yang privacy dengan waktu yang tidak ~ 
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maupUll clapat melakukan kegiatan bellYar berkelompo~ serta ada penamtian 

suasana bel~ar yang lebih segar. 

Segi negatif 

- Memerlukan adanya &silitas9 meskipun .tidak seluas fasilitas yang hams 

disediakan mtuk alternatif B. Dari berbagai a1ternatif diatas, maka dapat 

diambil.a1tematif C, yaitu dengan melakukan kegiatan bel1Y8I" di ruang belaj.. 

bers~ dengan melihat waktu - waktu luang. Hal ini dilakukan apr dapat 

mengganti SU8S8Ila be11Y8I". 

2.2.4. Pembinaan 

Jikalau mempermasalabkan manusia sebagai keuotunganpsikologis9 maka ilmu 

psikologis selalu berbicara meugenai kepribadi8ll atau personality. Maka tingkah 

laku dengan demikian adalah tidak lain suatu keluarao dari tingleah laku yang 

dimunculkan ini tidak berdiri seodiri, melainkan erst hubuDg8nnya dengan lingkungao.lO 

Kepribadian menurut Samuel Soeitoe adalah: "Pola tingkah laku seseonmg 

yang terintegrasi dan terorgaoisir9 meliputi pandangannya terhadap dunio, cita - cita 

dan ~ kemampuan mtuk melakukan atau tidak melaukan sesuatu, earn memeeabkan 

suatu masalah yang dibadapi9serta perasaaonya terhadap orang lain. 

Sedaogkan M.AW. Brower mengartikan kepribadi8ll sebagai "Corak 

tiogkah laku sosial sese0raD8 dalam hub'mgannya deogan lingkungan sekitamya" 

Jadi clapat disimpulkan bahwa perkembangan seseonmg pada dasarnya adalah 

proses memju kepada kondisi lebih mlYu serta matang pada diri seseorang didalam 

olah tanggapnya terhadap beberapa macam permasalahan yang dihadapiny~ baik 

10 Poedio dan Team. Arsitektur, Manusia Dan Pengamanannya, S. 



20 

l 
------ --- ---.

sebagai individu maupml makhluk sosial, serta earn - caranya yang kbas dalam 

menyesuaikan diri deogan lingkuogannya. 

Adapml periode perlcembangan seseorang dikaitkan dengan masalab 

perlc:embangan kepribadiannya, oleh Dr. Van Praag dibagi meqjadi 4, yaitu: periode 

Vital, Estetis, Intelektual,Puber,Adolensi, dan periode Integral. 

Dari perkembangan pribadinya, maka mahasiswa tennasuk dalam periode 

Adolensi, yang berusia rata - rata 18 - 24 taInm. Dimana,. pada masa ini seseorang 

telah mempunyai program masa depan dan rencana hidup yang jelas, telab dapat 

menentukan pilihan, serta konsekuen terhadap sikap dan perbuatannya. 

Dalam masa perkemb~ mahasiswa mempunyai kesadaran diri untuk 

nmlai memasuki kelompok - kelompok sOBial kemasyarakatan di luar lingkungan 

keluarga. Dan telah memiliki sikap - sikap sosia!, akan tetapi dalam perkembangan 

pribadinya dimlai masih memerlukan penambahan isi, baik secara ilmiah sebagai 

dasar pengetahuan yang akan dimiliki ataupml bimbingan sebagai perslapan 

penyempumaan perlc:embangan pribadinya. Dengan demikian mahasiswa memiliki 

pribadi yang seimbaug, sehingga dapat memenubi sikap - sikap ilmiah sebagai calon 

sarjana, sehat jasmani dan rohaninya serta memiliki tanggtmg jawab sosial yang 

baik. 11 

Segi - segi yang patut dikembangkan oleh mahasiswa antara lain : 

1. Sebagai mahasiswa adalah harkat kemanusiaan iman dan moral, 

2. Sebagai pemuda adalah semaugat, keberanian dan dayajuang, 

3. Sebagai intelektual adalah kreatifitas, wawasan dan keahlian. 

11 Meichati. Siti. Kesehatan Mental, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. 
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4.	 Sebagai warga negara adaJah pengembangan tangglmg jawab bemegara dan 

berjiwa patriotisme. 

2.3 TlDjauan Tc:rII...., Asnma Mahasiswa 

2.3.1 Pengertian TentaDg Asrama 

Menurut Deasy dan Lasswel (1985) dalam bukunya''Designing Place For 

People", yang dilihat dari aspek - aspek perilaku manusia, bahwa asrama merupakan 

tipe dari perumabao yang sifidnya tetap dan memiliki karakter - karakter yang khas. 

Padaowlanya asrama merupakan tempat tinggal bagi orang - orang yang tidak 

saling meogenal, sehiDgga situasi demikian seringkali akan menimbuJkao kesulitan 

bagi penglnminya Dilain p~ asrama justnJ akan dapat menimbulkan persababatan 

yang sejati. Individu yang bercampur aduk dengan kebiasaan serta jadwaI yang 

berbeda - beda tentunya memerlukan disain untuk mempeJjelas teritorialitasnya dan 

perhatian terhadap lay out serta alat - alat telperinci yang akan memuogkiokan 

seseoraog untuk tidur ketika yang lain sedaug bel~ar atau bekeIja 

Dalam perenC8llaaD asrama, pemikiran kbusus seharusnya diberikao kepada 

masalab - masalah yq bedJUbuogan dengan sosialisasi. Individu yang memasuki 

kebidup8ll untuk pertama kalinya biasanya akan memasuki kebidupao sosial yang 

benar - benar baru. Harap8ll terbaik baginya untuk berkawan dengan kelompok 

sosial yang dikenaJ adaIah komunitas asrama. SUBUI1ao dari fasilitas - fasilitas daJam 

asrama bagi pendatang baru untuk membuat kemudian mempelajari kebudayaan 

setempat. Pembah8S8Il selaojutnya adaIah jarak fungsional yang akan memainkan 

peranan penting dalam sosialisasi. Jika fasilitas umum diSUSlDl sebagaimaoa 

pantasnya pada penglnmi akan menggambarkan dalam suatu hubuogan yang 
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bervariasi mrtuk menjalin persahabatan dan perkenalan, j ika tidak maka hubtmgml 

sasia! mereka akan terbalas. 

Asrama merupakan tipe penunahan yang sifatnya tetaplkbusus dan memiliki 

karater - karakter yang kbas (Prabowo. 1991). Perbedaan aotara asrama yang satu 

dengan yang lainnya disebabkan oleh tujuan pemilik asrama., sehingga mahasiswa 

yang diterima dalam suatu asrama merupakan kelompok yang memenuhi syarat 

syarat dari penyelenggara, seperti pandangan bidup, tingkat studi, kepentingan dan 

sebagainya. 

2.3.2 Macam Asrama Mahasiswa 

a. Berdasar Macam Pengtnmjnya 

Berdasar macam peoghuninya banguoan asrama dapat dibedakan menjadi : 

1. Married student housing, yaitu asrama yang disediakan bagi mahasiswa yang 

sudah kawin dan masih meneruskan studinya, dimana mereka dapat tinggaJ 

bersama dengan keluarganya Biasanya berbentuk seperti apartemen. 

2.	 Umnarried students housing, merupakan asrama yang diperuntukkan bagi 

mahasiswa yang belum menikah, baik laki-laki mauptm perempuan .Memerlukan 

pembinaan dan bimbiogao. 

.b. Meourut Tingkat Studi 

Berdasarkan tiogkat studinya., banguoao asnuna dapat dibedakan menjadi : 

1. Graduate students housing, yaitu asrama yang dipenmtukkan bagi mahasiswa 

tingkat smjana. 

2. Under graduate student housing, yaitu asrama mahasiswa yang dipenmtukkan bagi 

mahasiswa tingkat smjana muda. 
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c. Meourutjenis Pemakainya 

1. Men students housing, fasilitas tempat tingga1 mahasiswa khusus pri~ banyak 

tempat aktifitas keluar. 

2.	 Womens student housing, filsilitas tempat tingga1 khusus putri. Memerlukan 

banyak fasilitas, karena aktifitas mahasiswa putri banyak kedalam. 

3. Women·Men students housing &tau bisajuga disebut Co·Educational housing, 

pada asrama semacam ini umumnya menggunakan sistem peu.gelompokkan 

ruang, khusus bagi mahasiswa putra dan putri dengan baogunan yang 

terpisah. 

d Menurut Bentuk Fisik Banguoao 

1.	 Room in private house, merupakan tempat-tempat pemondokan pada suatu 

keluarga atau kos - kosao. 

2.	 Co-operatU house, merupakao tempat tingga1 bersama beberapa mahasisw~ 

dengan jalao menyewa &tau mengontrak satu rumah untuk diatur dan diW11S 

bersama. 

3.	 Dormitory, merupakan suatu bentuk tempat tinggal yang bisa menampung 

beberapa ratus mahasiswa untuk hidup bersama dengan fasilitas pelayanao 

yang bersama pula, deogao tujuan agar mahasiswa dapat lebih berkonsentrasi 

padastudi. 

4.	 Apartemeo, bentuk yang satu ini biasanya dipenmtukkan bagi mahasiswa yang 

sudah berkeluarga. 

e. Berdasarkan Status Pemilikan 

1.	 Milik perguruan tinggi. Pengadaan oleh pihak universitas. Dikelola oleh badan 

dibawah administrasi universitas. 
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2.	 Milik pemerintah daerah. penyelenggaraan, peogadaan, pengawasan, 

pengelolaan oleh pemerintah daerah dimana merupakan asal daerah dari 

mahasiswa. 

3.	 Milik yayasan. Dapat berupa yayasan sosial, yayasan dengan subsidi dari 

pemeriDtah, dapat berupa usaha komersial dan sosial. 

£ Berdasarkan sistem Pengelolaan 

1. Asrama yang Self Containary Asrama yaug dikelola oleh suatu badan usaha 

Asrama ini merupakan suatu tempat tinggal mahasiswa dari berbagai perguruan 

tinggi yaug berdiri sendiri dan terlepas dari peraturan - peraturan sebuah 

perguruan tinggi 

.2. Asrama Komersial 

Asrama yang dikelola selurulmya oleh suatu badan yang bertujuan mendapatkan 

keuntungan mendapatkan keunbmgan sebesar - besarnya, lebih ditekankan pada 

segi ekonomi, sebinsga harga yang ditarik dari penglnmi biasanya tinggi. 

3. Asrama Bersuhsidi 

Asrama yang dikelola oleh lembaga yang bersangkutan &tau badan usaha 

dimana dari kelangstDJg3ll asrama ini mendapatkan subsidi. ada dua macam, 

yaitu : 

a Subaidi Sebagian 

Anggman pengelolaan sebagian oleh pemilik yang didapat dari penarikan 

sewa, sebagian lagi merupakan subsidi dari pemerintah, swasta atau 

lembaga. Tujuaonya meringankan beban pel~ar atau mahasiswa 

Peogbuninyaterbatas atau tertentu. 
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b. Subsidi Seluruhnya 

Kelangsungan hidup asrama ditangguog selurulmya oleh pemerintah. lembaga 

atau instansi tertentu. Penglnmi tidak dikenakan sewa BeIajar merupakan 

kewajiban dinas dan sistem pengbtmi bergantian dalam jaogka waktu yang 

singkat. 

g. PoIa Kegiatan Asnuna 

PoIa kegiatan asrama dibagi menjadi dua, yaitu : Uru san Asrama dan Urusan 

Pembina 

a urusan Asrama 

URUSAN ASRAMA 

, 

I 
KEPALA TATA USARA PEMBINA 

t- I I 
/ I 

BAGIANBAGIAN BAGIAN 
KESEKRETARIATAN RUMAH TANGGA MATERIILATAU 

KEUANGAN PENGHUNI 

/~ I /"'"",
URUSANURUSAN URUSAN URUSANURUSAN URUSAN 

KEUANOAN PERSONAUA RUMAHDAPUR MATERm.. PENGHUNI 
TANGGA 
UMU1M 

SEKSI·SEKSI
 
PEKERJA K.AMAR DAN
 

RUANO
 
JAGA MALAM DAN KEBUN
 

Gambar n. 1. Skema Urusan Asrama 
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b. Urusan Pembina 

PEMBINA 

Satu pembina dalam sebuah asrama 

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK 

KELOMPOK DASAR 

Denp1l ketua 

KELOMPOK DASAR 

Denpn 1 Ketua 

KELOMPOK DASAR
 

DeIJ88Ill Ketua 

UNIT KELUARGA IUNrrKmMARGA I 

UNlTKAMAR 

2mahasiswa 

1 ) I - -I 
''-UNIT-KAMAR-'':''--' I....-UNIT----...:.KAMAR--lUNITKAMAR 

2mabasiswa 2 Mabasiswa I I 2 Mahasiswa 

Gambar n.2. Skema Urus3ll Pembina 



_. .,-- -.__ -~-~ -, 

27 

h. Karakteristik Penglnmi Asrama 

Bahwasaonya kehidupan di asrama tidak jauh berbeda dengan kehidup8ll di 

dalam keJuarga. Walaupm di asrama ito berpenglnmi dari berbagai daerab, tetapi 

pada dasamya perilakunya sama 

Di dalam asrama mereka h8l11S menyesuaikan diri dengan yang laimya. 

Perbedaan-perbedaan tersebut dipengaruhi oleh ; budaya, perbedaan sosial dan 

lingkungan. 

Walaupm adanya perbedaan - perbedaan perilaku dengan tingkatan - tingkatao 

terseb~jelas bahwa di dalam asrama sosialisasi hams tetap terjaga. 

PeriJaku yang menyoJok dari tingkatao sosial ekonomi dirasa sangat menonjoJ. 

Mengingat f3siJitas yang mereka butubkan abo berJainan sekali. Dimana, pada 

tingkat sosial ekonomi rendah, alat - alat (fasiJitas) yang dibutubkan tidak selengkap 

pada tingkat sosial ekonomi tinggi. Mereka eendenmg telah matang dalam 

lingtamgannya, sebilJ888. bertanggungjawab dan mandiri. 12 

2.3.3 Kondisi 

Gambaran daya tampung sebagian keeil dari mahasiswa yang tinggal atau 

tertampung di asrama perguruan tinggi dan daeraIL 

TabeJ n.3 

Daya tamptmg asrama di perguruan tinggi dan daerah 

No. nama asrama Jems daya tampung 

1. Ratnaningsih, UGM 
2. BlDldo kanduang, Smnbar 
3. Jmjtmg Buih, Kalbar 
4. Rabadi Usman!, Kalbar 
5. Putera PeJajar. Sulteng 
6. Cemara Lima, UGM 

putri 
putri 
putri 
putra 
putra 
putra 

87 
14 
28 
40 
70 
81 

12 W.A, Genmgan, Psikologi Sosial, 181 



-------"---.:-.~ 

._-._---_.~~-"- '-";' .. ~----------'---- .. _--~ 

28 

Data diatas diambil dari data lapangan. Asrama diatas diambil dari sebagian 

asrama mahasiswa yang ada di Yogyakarta. Temyata asrama yang tetah ada juga 

bebDIl menamplDJ8 mahasiswa yang ada di Yogyakarta ini) dibandingkan dengan 

standard yang ada di USA, yang umumnya dapat menyediakan :fiIsiJitas asrama 

berlrisar antara 20 % - 25 % dari seluruh jmnlah mahasiswa.13 

2.3.4 Tinjauan Asrama Mahasiswa 

1. Kondisi 

AsnIma mabasiswa yang ada di kota Yogyakarta adalah jenis asrama 

mahasiswa yang sejenis dan campuran yaitu asrama putra atau putri saja dan asrama 

camp1D"8ll antara putra dan putri. Jenis dan macam asrama yang berada di Yogyakarta 

adalah berupa : 

- Asramamahasiswa dari daerahfpropinsi seluruh Indonesia 

- Asramamahasiswadari perguruan tinggi (UOM, Syantikara) 

- Asrama mahasiswa dari Iostaosi (LPP) 

- Asrama mahasiswa dan Lembaga Studi (Realino) 

- Asrama mahasiswa dari swasta atau perseorangan (Subarti) Prima Sari)Mawar) 

2. Perkembangannya 

Peugelolaan asrama mahasiswa sudah ada di kota Yogyakarta terdiri dari 

perguruan tinggi) ~ pemerintah dan peronmgaolswasta. Sebiogga keadaan 

setiap asrama mahasiswa tidak sama 

Perkembangan asrama - asrama yang ada di Yogyakarta yaitu : 

- Asrama mahasiswa perguruan tinggi 

13 Riker •Harold, C. 1986, College Student Live Here, EFL. 

--~----'I 
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Asrama mahasiswa yang dikelola oleh perguruan tinggi negeri seperti UOM. UOM 

mempunyai 3 asrama, yaitu 2 asrama putra dan 1 asrama putri. Asrama putra terdiri 

dari asrama Dbannaputra dan asrama Cemara Lima (Kopma), sedangkan asrama 

ptdrinya adalah asrama putri Ratmmingsih. Asrama· mahasiswa UOM dapat dihuni 

oleh mahasiswa beroagai tingkat studi dan seluruh disiplin ilmu yang ada di 

lingkuogan tmiversitas. Kriteria penerimaan dan lama tinggal adalah pada tabel 

dibawah ini. 

TabelIL4 

Kriteria Penerimaan Mahasiswa dan Lama Tinggal 
I I I 

No. Nama Asrama IKriteria Penerimaan Lama Tinggal 

1. Ratnaningsih - Diutamakan Smt. V 3 tahun (Iolos DO) 

- IP lebih dari 2,00 

- Keluarga biasa 
I 

(saogat memerlukan) 
/ 

2. Cemara Lima - 3 qkatan termuda 6 taInm 

- lulos orieutasi 

- jarak deogan kota asal min. 40 Km 

Pada asrama putri Ratnaoinasih, penyebaran pengbuni dalam setiap kamar 

diutamakan bervariasi meourut disiplin ilmu (fakultas), propinsi daerah asal, dan 

ingkat semester. Variasi pada tingkat semester ini dilakukan agar penglnmi dari 

tingleat semester yang tinggi dapat membimbing dan menjadi motivasi bel~ar pada 

tingkat semerter dibawalmya. Pada asrama fasilitas makan satu kali sehari. Kegiatan 

yang ada, yaitu kegiatan didalam asrama dan di luar asrama Kegiatan didalam 

asrmna biasanya dilakukan di ruang tamu atau di aula Kegiatan tersebut berupa 

---__ .-JI 
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ulaog taInm asrama, pelepas8ll pengurust pelepasan mahasiswa wisu~ dan lain-


lain Pengelolaan asrama mahasi~ pembimbing asrama dilakukan KAGAMA
 

U~ urus8ll admjnistrasi dan perawatan dikeIjakan kantor tata usaha asrama
 

mahasi~ sedaog masalah telmis asrama sehari-hari di1D1JS langstmg oleh
 

mahasiswa penglnmi.
 

- Asrama Syantikara 

Kampuslasrama Syantikara didirikan pada tahun 1942 dilinglamgan susteran Carolus 

Baromeous di S~ Yogyakarta. Latar belakang berdirinya asrama ini adalah 

keingin8D membantu para mahasiswa pendatang yang mengalami kesulitan 

meneari pemondokao dan suasana kehidupan yang mendulamg studio 

Tabun 1968, dibaDglDl asrama b8l1l yang dilengkapi h deDgan fasilitas bel~ar untuk 

mahasiswa dan diresmik8ll pada tansgal 15 Maret 1970. Asram ini disebut 

Kampus Syantikara. Sebagai sebuab kampus mengandung maksud bahwa Kampus 

syantikara merupakan tempat bel~ar, tidak terbatas untuk mahasiswa asrama tetapi 

juga. terbuka bagi mahsiswa di Yogyakarta. Fungsi tersebut membawa eiri khas bagi 

Kampus Syantikara. Di asrama Syantikara terdapat I1J8D8 belajar yang dapat dipakai 

1D1tuk mahasiswa Yogyakarta. Asrama Mahasiswa Syantikara memptmyai daya 

tampuog 200 orang 

- Asrama Realino 

Asrama ini telah beralih fuogsi menjadi lembaga Studi Realino. Diman~ digmakan 

untuk scam. - scam. khusus seperti seminar. 

- Asrama Daerah 

Asrama ini dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Asrama daerah ini 

tersebar di seluruh Yogyakarta. Kriteria masuk asrama disesuiakan dengan 

______----.-J 
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mahasiswa yang berasal dari daerah yang bersaogkutan.Kegiatan didalam asrama 

daerab ini biasa dilakukan diruang tamt!, yang berupa kegiatan kesenian, pertemuan 

sesama mahasiswa sedaerah dan lain -lain. 

- Asrama Peroranganlswasta 

Asrama ini bersifat komersial. Asrama ini seperti . Asrama Subarti yang 

menyebar di wilayah Yogyakarta, asramaPrima Sari dan asrama Mawar. 

3. Tinjauan Asrama Mahasiswa di Surabaya 

Di Surabaya terdapat 2 asrama mahasiswa yaitu asrama mahasiswa UNAIR 

dan ITS Surabaya. 

- AsramaMabasiswa UNAlR 

asrama mahasiswa UNAIR memptmyai kapasitas 60 orang, dengan diisi oleh 3 

orang dalam satu kamar, laiteria masuk khusus mahasiswa UNAIR terutama 

mahasiswa baru. Lama tingqaJ tidak ditentukao, kelompok pembinaan 1 unit terdiri 

dari 3 kamar. Penyebaran penghuni tidak ada ketentuan, dikelola oleh dharma wanita 

yang diketuai oleh ibu rektor. Kegiatan dal8lll asrama tidak ada. Jenjaog pendidikan 

peughuni terdiri dari SI dan D3. Asrama dihuni oleh sebagiao bes.. mahasiswa 

yang berasal dari Jawa Timm. Fasilitas yang ada : 

- Untuk ruaog tidm--bel~ar 

1 tempat tidur bJDAA81 

1 tempat tidur tingkat 

3 meja bel~ar + rak buku +kursi 

1 almari 3 pinto 

3 kacarias 

I 
I 

-
}
1 
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- Untuk asrama 

• ruang tidur-bellYar 

• IlI8Dgmakan bersama 

• dapurmnum 

• KmlWc 

• IlI8DgJemur 

• IlI8Dgcuci 

• ruangtamu 

• Asrama Mahasiswa ITS Surabaya 

Asrama mabasiswa ITS Surabaya terdiri dari pufra dan puIri yaog digabuog 

menjadi satu. Perbandingan bpasitas sama yaitu masing - masing mempunyai daya 

tampuog S2 orang. Yang mempunyai 3 tipe kamar, yaitu 1 kamar yaog diisi oleh 1 

orang, 2 oraD8 dan 4 orang. Pada lantai 1 dan 2 terdiri dari tipe kamar yang didisi 

oleh 2 dan 4 orang, sedaogkan pada laotai 3 tipe kamar diisi oleb 1 orang. Untuk 

kamar yang diisi oleh 4 oraog biasanya untuk mahasiswa baru, sedao.gkan kamar 

yang diisi oleh 2 orang untuk mahasiswa lama. UDtuk kamar yaog diisi oleh 1 orang 

tidak ada ketentu8Dny~ biallll)'& diisi oleh mahasiswa lama (yang akan meDeruskan 

tinggal), tetapi ada pula diisi oleh mahasiswa yang sedang menjalaoi tugas 

akhir/skripsi. Lama tiDggaJ ditentukan selama 2 tahun. Mayoritas peDAlnmi berasal 

dari Jawa Timur, 2()o~ - 2S% dari loar Jatim yang dihituog dari kapasitasnya 

Pembmnn penghuni tidak ada Jenjang pendidikan terdiri dari mahasiswa Sl dan 

D3. Dikelola oleh KOPMA ITS. Kelompok pembinaan 1 blok terdiri dari 6 orang. 
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Kriteriamasuk: 

- Asal daerah + 50 Km 

- Status EkODOmi Lemah 

Kegiatan : 

- Orientasi asrama (peogenalan) 

-Studi banding ke asrama lain dilakukao 1 tahun sekali. 

- Asrama Game (Pertandingan olah raga) dilakukan 1 tahm sekali. 

- Kegiatan olah raga padahari Sabtu dan Minggu. 

Fasilitas 

- Untuk ruang tidur-bel~ar 

• tempat tidur tiJJskat 

• tempat tidur tnDaAal 

• meja bel~ar+ kursi 

• aImari 

- Fasilitas asrama 

• l'1J8Dg tidur-bel~ar 

• l'1J8Dg duduk benama 

• ruang makan bersama 

• ruaogJeIDUI" 

• ruang cuci 

• ruaogtamu 

• Dapurumum 

• Km/Wc 
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•	 Kantin 

•	 Parkir 

•	 ruang peugurus asrama 

•	 dB 

2.3.5 Kesimpulan 

Mahasiswa yang berprestasi dalam hal ini yaitu mahasiswa yang mendapat 

beasiswa.tenJtama mabasiswa dmi tingkat sosial ekonomi lemaIL Fasilitas 

pemukiman yang berupa asrama mahasiswa ini bertujuan : 

1.	 Membantu mahasiswa ekonomi lemah khususoya yang berprestasi dalam biaya 

sewa·kamar 

2. Memprioritaskan pada kegiatao bel~ar pada ruang tidur-belajar guna memberi 

motivasi dalam berprestasi mahasiswany~ dengan penyebaran disiplin ilmu 

(fakultas), propinsi daerah asal, dan tiJ'lldcat semester dalam satu asrama. Dalam 

satu kamar dihuni oleh dua orang, karena mempunyai privacy yang tinggi di dalam 

belajar, sebingga mahasiswa memang diharapkan untuk menjaga ketenangan dalam 

belajar. 

3.	 Dengan menyediakan fBsilitas kegiatan pemmjaog peningkatan studi bagi 

i 
. mabasiswa yang berprestasi.	 I 

4. Dengan fasilitas bangunao yang sederhana (disesuaikan mrtuk ekonomi lemah) I: 
Ii 

maka asrama mahasiswa ini berdiri atas dasar kekeluargaan. 

I

, 
~-----------' 

I 
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5.	 Pembinaan juga dilaksanakan guna memmjang dalam berperilaku sebingga 

mahasiswa merasa tinggal di nmah, yaitu deogan adanya pembinaan yang 

mengikat antara penglumi t pembina dan peogelola 

6. Kegiatan berinteraksi sosia! didalam	 asrama maupm di luar asrama yang lebih 

menumbuhkan kematangan pribadi. 

7.	 Dengan fasilitas yang memadai t yaitu fasilitas makan 3 kaJi sehari t biaya sewa 

kamar murah dan terdapat fasilitas yang mendukung proses bel~art maka 

diharapkan asrama ini dapat menampung mahasiswa yang membutuhkan. Khususnya 

mahasiswa dengan kondisi ekonomi lemah yang berprestasi. 

8. Mengingat kondisi mahasiswa yang berekonomi lemah ini rata - rata dari perguruan 

tinggi neserit maka lokasi asrama ini semampunya berada pada lokasi tersebut. 

9. Pengelolaan asrama ini berdasarkan pada bantuan pihak pergmuan tinggi negerit 

perguruan tiuaIi ~ perguruan tinggi kedinasan dan pihak swasta. 

10.	 Untuk memenuhi tujuan asrama agar mahasiswa dapat mengembangkan 

kreativitasnyadan berkua1itast makakriteria uotuk masuk asrama dengan IP > 3tOOt 

yaitu mabasiswa yang berprestasi (beasiswa) dengan kondisi ekonomi lemah. 
I: 
II 

Ii 
r
I: 
!' 


