
BABIV 

ANALISIS 

4.1 Analisis Penyaratlll R1IaIII 

4.1.1 Pelaku Kegiatan 

Menurut pelaku kegiatannya, ada 3 pelaku kegiatan didalam lingkungan 

asrama,yaitu: 

1. Pelaku Utama 

Mahasiswa putra dan pubi yang berasal dari berb888i disiplin ilmu dan ~ 
/' 

studi di Yo~akarta dan mendapatkan beasiswa dengan kondisi ekonomi lemah. 

2. Pelaku Pemmjaog 

Pengelola, pelaksana telmis administratif: pembina dan karyawan lainnya yang 

pembantu lancarnyakegiatan kegiatan didalam asrama 

3. Tamu AsramaT8DDJ mahasiswalpengtnmi asrama, masyarakat, lamu kegiatan 

asrama i 
4.1.2 Macam Kegiatan ! 

i
Macam kegiatan yang ada di asrama mahasiswa sebagaifuilitas pemukiman 

I' 
~ 

adalah : 

1. Kegiatan bertempat tiJWVII 

Meliputi kegiatan : istirahat, makan, tidm-, mandi,berhias, beribadah, dU. 

2. Kegiatan Belajar 
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Meliputi kegiatan belajar secara individu mauptm belajar bersama Kegiatan 

belajar secara individu dapat dilakukan di kamar masing masiJJ& sedang belajar 

bersama di ruang belajar/diskusi. Ada dua jenis ruang belajar bersama, yaitu 

ruang bel~ar husus dan ruang bel~ar umum. Ruang belajar khusus fasilitaskan 

lDltuk mahasiswa yang belajar pada malam hari terutama yang sedang menjalani 

smpsi/ togas akhir. Ruaog belajar khusus ini dipisah antara mahasiswa putra dan 

mahasiswa pu1ri. Ruang bel~ar umum difasilitaskan untuk behijar bersama 

antara mahasiswa putra dan mahasiswa pu1ri pada siang hari. Kegiatan belajar 

tmtuk mahasiswa yang sedang menjalani skripsi/tugas akhir lebih membutuhkan 

ketenaogan yang lebih dalam kegiatan belajar. terutama dalam mang tidur

belajar yang diisi oleh 2 orang. Oari wawaneara kepada mahasiswa terseb~ 

maka mellU11Jtnya: 

a Tidak ada masalah dalam I118D8 tidtu"-behijar yangdiisi oleh 2 orang, 

walaup1Bl sedaog menjalani skripsi. Menurutnya 1D1tuk memberi ketenaogan 

dalaw bel~ar, tidak porlu adanya pemb:atas/penyekat Haayu tllYa m~ia belajar 

tidak dihimpitkan, karena akan menganggu konsentrasi belajar. Pembatas dalam 

ruang tidtu"-belajar akan menguraogi interaksi antar teman sekamar. Untuk 

belajar pada malam han. terutama dalam mensetik manual. maka diem ruang 

lain, agar tidak menganggu teman sekamamya (mahasiswa jurusan sastra 

daerah, UGM) 

b. Penyekat ruangan tidak perlu ada, 888f tidal< mengurangi interakBi dengan teman 

sekamar. kegiatan belajar lewat jam belajar Malam (19.00 - 21.00) dapat 

dilakukan di ruang lain Dalam me!Ualani skripsi. tidak ada masalah walauptm 



-..;.-- ---..:~--~,--'_._--":"-

51 

sekamar diisi oleh 2 orang. yang penting dapat mengatur waktu belajar dan 

tidak mengaoggu teman sekamar. (maha siswajurusan kedokteran gigi, UGM) 

Dari basil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya mang 

belajar khusus, terutmna bagi mahasiswa yang sedang menjalani slaipsi. Tidak 

adanya penyekat dalam nmng tidur-belajar dan tidak ada masalah diisi oleh 2 

orang, walaup1Dl sedang menjalani smpsi/tugas akhir. 

3. Kegiatan Ekstrakurikuler 

Untuk kegiatan ekstrakurikuJer seperti kegiatan kesenian, keagamaan, kewanitaan, 

ketrampilan khusus, ditamptmg dalam satu wadah yaitu ruang serbagwm. 

Kegiatan dalam asrama, biasanya ditamptmg dalam satu roang. (Iihat sub bah 2.3.4) 

Yang kegiatannya tidak dilakukan setiap hari melainkan dilakukan seminggu atau 

sebulan sekali. 

4. Kegiatan Pembinaan 

Meliputi kegiatan yang dilakukan mahasiswa sehari hari yaitu seperti bertanggung 

jawab ted1adap kebersihao kamar, bertaoS8ung jawab dalam membina sesama 

pengbuni dalam satu kamar sehingga teljadi interaksi sosial. SeJain ito pembinaan 

dapat berupa konsultasi mahasiswa dengan pembina asrama bila menghadapi suatu 

masalah agar teIjaiin rasa kekeluargaan. 

5. KegiatanPengelola 

Kegiatao pengelola administrasi dilakukan oleh pihak pengelola pada jam - jam 

kantor resmi, sedangkan kegiatan pengelola teknis meliputi pelayanan makan 

sampai pelayanan keamanan untuk mahasiswa berlangsung 24 jam setiap hari. 

Pelayanan keamanan juga dilakukan pada ruang peq>ustakaan sampai pada Malam 

hari Gam 19.00). Hal ini untuk membantu mahasiswa dalam kegiatan belajar. 

,6~TI~~l\1
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Kegiatan administrasi dipusatkan di kantor asrama, sedangkan pengelolan telmis
 

dikelompokkan menurutjenis pelayanannya
 

6. Kegiatan Sosial Mahasiswa 

Ini dimaksudkan tmtuk menumbuhkan interaksi sosial antar penglnmi, khususnya 

didalam asrama Jnteraksi sosial juga dapat ditanamkan pada : 

a Aktivitas keluar, antara lain : 

1. Hubungan mabasiswalpenglnmi dengan mahasiswa lain dari luar asrama
 

Dapat dilakukan di ruang tamu, ruang duduk.
 

2. Hubungan mabasiswalpengfnmi dengan masyarakat. Dapat dilakukan pada
 

ruang serbaguna, lapaugan olah raga.
 

b. Aktivitas didalam, antara lain : 

1. Hubungan antara mabasiswa di dalam asrama 

Didalam asrama putra atau putri s;ya Dapat dilakukan pada ruang tidur, ruang 

duduk, ruang cuei, ruang setrika, ruang jemur, lapangan olah I1J88, parkir. 

Didalam asrama (digabung) Dapat dilakukan pada ruong bel;yar bersama, 

perpustakaan, ruang makan bersama, ruang komputer, ruang informasi, dapur 

umum,lapangan olah raga, ruao,g serbaguna, mushola. 

2. Hubungan mahasiswa deogan pembina dan pengelolaDapat dilakukan pada
 

ruang pembina (konsultasi), administrasi, dapur UIIlUDl, DDJBhola
 

7. Kegiatan Pemmjang 

Kegiatan pemmjang meliputi kegiatan komputer, perpustakaan, informasi, dan olah
 

raga
 

4.1.3 Pengelompokkan Kegiatan 

a. Berdasarlcan Sifat kegiatan 
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1. Kegiatan yang sifatnya privat 

Merupakan kegiatan - kegiatan yang sifatnya individual antara lain; tidur~ 

belajar secara individu, mandi) cuci)jemur) setrika simpan barang. 

2. Kegiatan yang sifatnya semi privat 

Meropakan kegiatan - kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama

sama, meski terbatas untuk penglnmi asrama s~a, antara lain ; makan 

bersama, bel~ar bersama, diskusi, rekreasi, ibadah bersama, organisasi, 

kegiatan ekstrakurikuler, perpustakaan, konsultasi, iDformasi, komputer. 

3. Kegiatao yang sifatnya umum 

.Merupakan kegiatan yang timbul sebagi akibat dari kontak sosia! yang 

terjadi antara mahasiswalpengtnmi dengan masyarakat diluar asrama, 

antara lain ; kegiatan pengelolaan, terima tamo, kegiatan sosial. 

b. Berdasarkan Ruang Kegiatan 

Macam Kegiatan MacamRuaog 

1. TieJur-belajar, berbias R TieJur 

2.Mandi KmlWc 

3. Belajar tmJIIl R Belajar bersama 

4. Belajar ldmsus R Belajar individu 

5. Membaca Bersama R Perpustakaan 

6. Belajar komputer R Komputer 

7. Melihat infonnasi R Infonnasi 

8. Memasak DaplD'" 

9. Berkwnpul, ngobrol, nonton tv R. makan bersama 
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10. Ibadah Mushola 

11. Parlcir R parkir 

12. Menerima tamu Rtamu 

13. Olah raga Lapangan Olah raga 

14. Pembinaan R TIJ, Administrasi 

15. Menerima telpon R telpon 

16. Tamu mnginap R tidm-tamu 

17. BerlaJmpul bersamamasyarakat R. seroaguoa 

, ekstrakurikuler 

18. Istirahat karyawan R tidm-lauyawan 

20. Mandi Umum KmlWc 

21. Mencuci R. cuci 

22. Menjemur RJemur 

23. Menyetrika R. SeCrika 

24. Menyimpao banmg Oudaog 

2S.Service R servis (bengkel, MER) 

4.1.3 Daya Tampuog 

TabelN.l 

Jm:nlah Orang Menund Psikologis 

No. JmnlahOnmg 

1. 2 - 4 

2. S - 20 

Suasaoa 

- tetjalin persahabatan era! 

- suasana keleluasaan pribadi 

- baik untuk melepaslam. ketegangan pribadi 

- suasana keluarga 

- memberi identitas kelompok 

I 

I
Ii 

1 
1 
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- kelompok bel~ar terbesar 

- jmnlah optimal mtuk bekamar 

- mudah diawasi 

3. I 25 - 50 

- mudah diawasi4. 150 - 200 

- kelompok hidup terbesar untuk saling meugenal 

- suasana tidak terlalu koonmal 

5. 200 - 300 

(smnber : Partini S, 1990) 

2. Kriteria Masuk Asrama 

Mahasiswa yang akan ditampuog dalam asrama mahasiswa adalah mahasiswa 

Yogyakarta yang mendapat beasiswa dengan kondisi ekonomi lemah. Dapat diambil 

asumsi dari jmnlah mahasiswa UGM, perbandingan mahasiswa yang mendapat 

beasiswa denganjwnlab mahasiswaadalah 0,06. (smnber: Kabag. Kesra UGM) 

Sedangkan mahasiswa yang akan ditampuog dalam asrama mahasiswa adalah : 

a Mahasiswa yang mendapat beasiswa terotama dari tingkat ekonomi lemab. 

b. Mahasiswa berasal dari luar kota Yogyakarta atau miD. 40 Km. 

c. Belmn bekerja 

d. Maksimal menghuni asrama selama beasiswa itu berlaku.. 

3. KriteriaMahasiswa Yaog Mendapat Beasiswa 

Pemilihan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa dengan melihat : 

a. Standart minimal IP = 2,25 dan 2,50 

b. Diutamakan bagi orang tua yang pekeIjaan sehari-harinya, antara lain; pensiunan, 

buruh nelayan. 

c. Berasal dari tingkat ekonomi lemah. Untuk mendapatkan data tersebut dengan 

CarR: 
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Pendapatan onmg tua 

= > 50.000-60.000 

Jumlah keluarga
 

Standar per aoggota keluarga
 

> 50.000 - 60.000
 

d	 Lulus wawancara 

e. MenyeJ1akan sural dari kehnhao dan kecamatan serta kartu keluarga.
 

(smnber : dari data lapaopolwawancara)
 

4. Perbitungan Imn1ah Mabasiswa 

Mahasiswa yang tercatat pada tahtm 1995/1996 dari Kopertis Wilayah V dan 

U~ dari beberapa sumber yang memberi beasiswa. 

TabellV.2
 

Jumlah Penerima Beasiswa
 

No. Nama ItDD1ah 

1. Kopertis 

-PPA 585 

- Supersemar 400 

985 

2. UOM 1.785 

Total 2.770 

(sumber : data Kopertis dan UOM) 

5. Berdasarkan asmnsi data Y8D8 diambil dari rata - ralalP dari 414 mahasiswa UGM 

yaog	 mendapat beasiswa PPA, maka dapat digolongkan berdasar kan IP, yaim : 

2,25 - 2,49 = 51 orang 

2,50 - 2,74 = 1140raog 
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I /'
2,75 - 2,99 = 111 orang C / ( 

! i-~-" / 

3,00 - 3,49 = 124 orang 

) 

(," i /L~-- /\ \/ / 

>3,50 = 14 orang : ' 

Maka dengan demikian mahasiswa yang termasuk dalam kriteria adaJab 

mahasiswa dengan IP > 3,00 yang berjwnlah 138 orang dari 1 .. smnber dana 

Karenajmnlah peoerima beasiswa dari 38 smnber dana, maka diasmnsikan daya 

tampUDB beIjmnlah 200 orang. Dengan perbandingan yang dilihat dari jumlab 

mahasiswa : 

jmnlah yang mendapat beasiswa, yaitu dengan perbandingan 3 putra: 2 putri. 

maka jumlah mahasiswa yang barus ditamptmg sebagai berikut: 

- jumlah mahasiswa putra = 120 orang 

- jumlah mahasiswa putri = 80 orang 
/ (\. r~\.. _.~r .. '14.1.4 Kebutuhan Dan Besaran R.uang 

,;';;:-'" I .--'
-'" ,I 

a. Standart Kebutuhan Ruaog Kegiatun
 

No Ruaog Kegiatan Standart
 

1. Aktivitas duduk tanpameja: 

r. Serbaguna, Mushola 0,9m/org 

2. Aktivitas dusuk - duduk santai : 

r. tamu, r. duduk 2,5 m/org 

3. Aktivitas duduk dengan meja : 

r. jags, r. sekretaris, r. belajar 2,5 m/org 

4. Aktivitas duduk dengan meja : 

r. pembina, r. TU 2,7 m/org 

5. DaplD" 300/0 x org. makan 
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6.	 R cuci 0,8 m/org 

7.	 Rjemur 2,5 m/org 

8.	 R setrika 0,8 m/org 

9.	 Perpustakaan 1,6m/org 

10.	 Parkir
 

- sepeda 0,9 m/org
 

- sepedamotor 1,2 m/org
 

Dikembaogkan dan Nurcahyo, 1993 

b. Standart Perabot 

No Perabot Ukuran 

1. Tempat tidur 180 x 80 x 50 em 

2. Meja bel~ar 100 x 60 x 70 em 

3. Kursi bel~ar 50x50 x45 em 

4. Lemari pakaiao 90 x 50 x 200 em 

5. Lemari bukularsip 100 x 50 x 200 em 

6. Meja bel~ar bersama 260 x 150 x 70 em 

7. Mejamakan	 * 
8. Kursi makan 45 x45 x45 em 

* Perhibmgaonya 

WXD 0,65 x 8 

Diameter meja = em = em= 165 em 

1t 3,14
 

Ukuran meja = 82,5 x 82,5 x 70
 

(smnber : Neufert Architecfs Data)
 

~I
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c. Besaran Ruang Tidm--belajar MenlDllt Perilaku 

Memuut data pada Bah lIT, perilaku mahasiswa yang berprestasi memilih waktu 

belajar pada pagi dan malam hari. Penghuni kamar diisi oIeh 2 orang deogan 

suasana tenaDg. Untuk itu diperlukan studi lay out ruang tidm"":belajar yang dapat 

menlDlJaDg mahasiswa dalam proses belajar. Mengingat mahasiswa yang 

berprestasi (mendapat beasiswa) termasuk dalam kondisi ekonomi Iemah, maka 

perabot yang disediakan dalam satu kamarjuga mendukung. Karena perilaku mereka 

sederhana dan apa adanya Besaranruang bersifat ekonomis dan sesuai mentD'Ut 

psikologis. Yaitu sesama penglnmi dapat berinteraksi dan dapat menjaga 

keten3lUl3D belajar masing - masiDg. . 

d	 Studi Lay Out Ruang Tidur-belajar 

AltematifI 

- luas ruang 3,5 x 6 = 21 m 

I 
0 

I 
I	 1- Pembatas pennanen 

3,0 ~ 
- roang gerak kurang leluasa I ! 
- Kurang efisien 

DO 
c: 

r- pencahayaan kurang merata 

- tidak ekonomis 

- Iebih privacy dalam belajar Do fl I- interaksi kurang 
3,5 
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AltematiflI 

- luas ruaog 3 x 5,5 = 16,5 m 

D D
- pembatas non pennanen 

D D 
- ruang gerak leluasa 

- pencahayaan menta ~ III 5,5~ - kurang ekonomis 

- ada interaksi 

- ada privacy belajar II~C 
~ 3,0 ..- mudah mengatur perabot 

Altematifm 

-Iuas roang 3 x4 = 12 m 

- roang gerak cukup leluasa 

- penyinaran merata 
°1~ 40[Jo ' - kurang ekonomis 

- ada D/_
u 

, 
- ada interaksi 

~ 3,0 ~ AltematifIV 

-Iuas ruaog 3 x 3,5 =10,5 m 

- ruaog gerak leluasa 

- penyinaran merata 

- ada ketenangan belajar dan privacy 

- ekonomis 

D CJ 
'0 -0 . 

3,5 

j~- , 
- ada interaksi of .. 

Gambar N.l. Lay Out Ruang Tidur-Belajar 

j 

1

I, 

~~--~jo, 
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AltematifV 

-Iuas nmog 2,5 x4 =10 m 

- roang gerak tidak leluasa ~ '~d 
- penyinaran merata 4,0• 

- ekonomis 

- kuraog privacy 

- ada interaksi .. 2,5 ~ 

Dari a1tematif - a1tematifyang ada diatas, maka dipilih a1tematif N, karena 

sesuai dengan perilaku mahasiswa yang berprestasi dengan kondisi ekonomi lemah 

yaitu dari besaran numg tidm--belajar yang bersifat ekonomis dan adanya ketenangart 

belajar. 

e. Besaran Ruang Belajar Khusus 

Besamya ruang tidur-belajar berdasarkan perbandingan antara kapasitas : lama 

studio Besaran ruang tidw--belajar dibedakan antara putra dan putri dengan 

perbandingan 3 putra : 2 putri. Maka besaran ruang belajar khusus adalah: 

200 
= 40 (kapasitas ruang belajar khusus) 

5 

Dengan demikian perbandingannya : 

- jmnlah putra = 24 

- jumlah putri =16 
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£ Perhitlmgan Besaran Ruang 

NO NAMA RUANO KAPASITAS STANDART BESARAN 

1. R tidur-bel~ar 2000rg 2,5m 500 m 

2 Rduduk 100rg 2,5 m -25 m 

3. KmlWc 300.10 x 200 org 2x 1,6 m 192 m 

4. Mushola 500rg 0,9m 45 m 

5. Perpustakaan 500rg 1,6m 80 m 

6. R bel~ar UIIl1DD 500rg 2,5 m 125 m 

7. R bel~ar khusus 

- putra 240rg 2,5 m 60 m 

- putri 160rg 2,5 m 40 m 

8. R komputer 100rg 2,5 m 25 m 

9. R informasi 100rg 2,5 m 25 m 

10. R Serbaguoa 3000rg 0,9m 270 m 

11. R makan bersama 2000rg 2,5m 500 m 

12. Rtamu 400rg 2,5 m 100 m 

13. R pembina 30rg 2,7m 8,1 m 

14. RTU 20rg 2,7m 5,4m 

15. R Sekretaris lorg 2,7m 2,7m 

16. R Hunian Pembina 3 org 9 m 27 m 

17. Hunian Kmyawan 5 org 8 m 40 m 

18. R TidurTamu +KmlWc 10 ~rg 6 m 60 m 

19. Dapur UIDIDD relatif 30% x r. makan 150 m 

20. R Setrika 100rg 0,8m 8 m 

__~-.-J 
i 
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21.	 R. Cuci 100rg 0,8m 8 m 

22.	 R.jemur 200rg 2,5 m 50 m 

23.	 Gudaog 600.10 x 10 org 2,5 m 15 m 

24.	 RMEE asumsi 0,6m 

25.	 Garasi 

- spdmotor 50 1,9m 95 m 

- sepeda 20 0,9m 18 m 

25.	 ParlOr 50 1,2m 60 m 

26.	 Rjaga 40rg 2,5 m 10 m 

Jmnlah luasan ruang 2544,2 m 

LuasLantai =2544,20 

Sirkulasi 15% = 381,83 

Luas Total Lantai = 2925,83 

Ketioggi8ll b8llgunan rata - rata 2 lantai, maka : 

Luas bangwmanlarea terbaDglDl = 1462,92 m 

Building Coverage disyaratkan 50% - 600.10, maka : 

Luas Tapak (Site) yaog diperlukan adalah 

100% 

x 1462,92 = 2438,20 

60% 

= 2500 m (dibulatkan) 

----~;./ 
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4.1.5 Hubuogan Ruang 

R tidur belajar 

R duduk 

KmlWe 

MDshola 

Perpustakaan 

R belajar bersama 

R belajar khusus 

R komputer 

R infonnasi 

R serbaguoa 

R makan bersama 

Rtamu 

. pembina 

RID 

R sekretaris 

R bunian pembina 

R bunian karyawan 

R tidurtamu 

Dapurumum 

R setrika 

R cuei 

Rjemur 

Oudang 

RMEE 

Garasi 

Parkir 

R.jaga 

'-. 

Keterangan 

.. 0 = Hubuogan erst 

(£l • = Hubuogan tidak erst 

6 <> = Hubungan kurang erst 
"I. , 

Gambar !V.2. Hubuogan I1J8IJg 
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4.1.6 PolaTataRuang 

1. Unit Hunian Mahasiswa 

Unit keluarga terdiri dari 12 kamar tidur bel8jar putra dan 8 kamar tidur 

belajar putri. Jadi satu kelompok pembinaan dapat dibentuk 12 1.U1it putra dan 8 unit 

putri. Dengan demikian keseluruhan asrama terdapat : 

a. 12 kelompok putra 

b. 8 kelompok putri 

Dengan mengingat mahalnya laban dan sulitnya mendapatkan laban yang luasJ 

Juga pertimbangan jarak antara unit kegiatan di lingIamgan asrama, maka unit 

bangtUlan hunian dapat dibuat dua lantai, Setiap lantainya terdiri dari satu kelompok 

pembinaan. 

Seisin berdasarkan pada hubungan mang secara fungsional J tmit Inmian ditata 

berdasarkan kekeluargaan agar mahasiswa mensa tingga1 di nD'Ilah. 

Untuk menentukan organistili yang lebib tepat untuk arama mahasiswa, secara 

teoritis dikenallima organisasi ruang, yaitu : 

1. Organisasi Memusat 

Organisasi ruaog ini bentuknya relatif kompak dan tampak teraltD" geometrisJ dapat 

c1igunakao untuk menguatkan titik perhatian tertentu dalam ruang. 

2. Organisasi Linier 

Pada dasamya merupakan nmgkai8ll ruang yang berlmblDlgan langstmg dan 

menerus satu sarna lain. Dapat dipergtmakan Wltuk mengmtgkapkan suatu 

gerakan dan arab. 

i!
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3. Organisssi Radial
 

.Merupakan kombinasi antara organisasi memusat dan organisasi tinier.
 

Berbeda dengan organisasi memusat yang berorientasi ke dalam, maka
 

OrgamSSSI radial menggunakan suatu orientasi keluar dan pergerakannya
 

menyebar.
 

4. Organisasi Ketompok (Cluster)
 

Organisasi ini menggunakan prinsip kedekatan bubtmgall rnang - ruaognya.
 

Biasanya berbentuk mang - ruang berulang. membentuk lcarakter visual
 

mnum seperti bentuk dan orientasi. Organisasi ini hampir sama dengan
 

organisasi memusat, akan tetapi lebih benifat bebas, kurang formal dan
 

secara geometris km1mg teratur (berkews3ll dinamis ). Penekanan salah satu
 

ruang. dalam organisasi ini dapat dicapai dengan dimensi,bentuk atau orientasi
 

gubahannya
 

.s. Organisasi grid
 

Bentuk, posisi dan hubuogan ruang-ruang. dalam orgaoisasi ini sepennlmya
 

diatur dalam pola grid tiga demensional. Kekuatan organisasi ini pada
 

kontinutas polanya melJ88iur elemen-elemen yang diorganisasikan.
 

Dengan demikian,untuk asrama yang menentukan pola hidup kekeluargaan 

orgamsasi ruang yang paling tepat adalah organisasi ruang kelompok (Cluster). 

Disini hubtmg3ll ruang akrab dan berorientasi kedalam, menduktmg kegiatan 

interaksi sosia! yang ada 

2. Kelompok HWlian Putra Dan Putri 

Tata ruang kedua kelompok hunian ini dipertimbangkan Wltuk mendukung 

fimgsi kontrol secara keseluruhan dati Jingktmgan asrama Penataan dapat 

__1/ 
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menguogkapkan seeara jelas area putra dan area putri, tanpa harns membuat 

pembatas dinding secara nyata yang akan memberikan kesan psikologis yang tidal< 

baik. 

Kelompok hunian pufra dan putri ini dibedakan dari kegiatan yang sifatnya 

privat dan kegiatan yang sifatnya semi privat. Kegiatan yang sifatnya privat, yaitu 

kegiatan yang dilakukan seeara individu sejenis seperti tidm--bel~ar~ mandi, cuei, 

se~ jemur, ibadah. Sedaogkan untuk kegiatan yang sifatnya semi privat, yaitu 

kegiatan yang dapat dilakukan seeara bersama, baik oleh mahasiswa putra mauplDl 

putri. Yaitu belajar bersama, diskusi, rekreasi, pertemuan, kegiatan sosial, kegiatan 

olahraga. 

Ruang pengikat antara kelompok hlDlian putra dan putri, sebagai tempat 

komunikasi, tempat bersosialisasi antar mahasiswa 

Unithunian space terbOO Unithunian 
pufra r. diskusi putri 

r. serbaguna 
perpustakaao 
lapangan olah raga 

Gambar IV.3. Kelompok Harlan Putra dan putri
 

Ruang pengikat tersebut dibatasi dengan dindinglpagar, tanamanlvegetasi.
 

I, Gambar IVA. Ruan~ Pen.stikat 

\ 

------,. 
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3. Pengelompokkan Pengil1mi Dalam Setiap Kamar 

a. Satu kamar untuk satu orang penghuni
 

Segi positif
 

1. TeIjaganya privacy dan ketenangan penghtmi sehingga kemajuan dalam bidang 

akademis lebih dapat diharapkan. 

2.	 Dari segi kesehatan, penghuni dapa betul betul terjaga kesehatan sewaktu 

waktu ada teman sesama sakit
 

Segi Negatif
 

1. Mahasiswa penglnmi kurang dapat menyelami kebiasaan orang lain yang 

kemungkinan banyak berteDtangan dengan kebiasaan sendiri. 

2. Ada kecendenmgan sikap mahasiswa yang eksklusif 

3.	 Besamya biaya perawatan dan pengadaan, sehingga ditinjau dari aspek 

ekonomis mahasiswa akan kw1mg memadai. 

b. Satu karnar untuk dua orang penglnmi
 

Segi positif
 

1. Privacy cukup teIjaga, ketenangan belajar juga teIjamin. 

2. Dari segi kesehatan,jika ada salah satu ternan sekamar yang sakit, maka untuk 

tindakao preventif terhadap ternan satunya masih mudah, yaitu dengan 

memiodabkan ke kamar laionya 

3. Masing - masing penglumi masih dapat dengan mudah menyesuaikan diri 

dengan kebiasaan teman sekamarnya. 

4. Ditnyau dari segi pembiay~ dapat teIjangkau oleh kemampuan ekooomis 

mahasiswa 
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Segi Negatif 

1. Kurang adanya privacy dari penghuni. 

2. Kemungkinan adanya penyelewengan seksual. 

c. Satu kamar lDltuk tiga orang 

Segi positif 

1. Solidaritas antar pengtnmi kamar dan mahasiswa penglnmi asrama sanga! tinggi. 

Segi negatif 

1. Privacy dan ketenangan belajar menjadi berkurang, kemWlgkinan ada terjadi 

kegadllhao. sebingga. dapat mengganggu konsentrasi belajar. 

2. Dari segi kesehatan, bila ada teman sakit, akan lebih cepat menular. dan tidak 

preventif deugan meDg1DlgSikan teman sekamar menjadi sangat sulil 

3. Relatifmenjadi sukar lBltuk mengendalikan dan menyesuaikan diri dengan 

ternan sekamar. 

4.	 Jwnlah 3 orang dalam kamar mempunyai efek negatif dalam komtmikasi antar 

pribadi. membuat satu orang terkucil. 

Dengan adanya altematif - altematif diatas mengenai penglnmi dalam satu 

kamar. maka timbul altematif dalam satu kamar dihuni oleb dua orang. mengingat 

tujuan asrama seb888i filsilitas pemukiman mahasiswa yang berprestasi. Yang 

membutuhkan ketenangan dalam bel~ar. tetapi masih dapat berinteraksi sesama 

penghuni. Hal ini terdapat dalam bah m. 

Bentuk pengelompokkan mahasiswa penghuni asrama adalah : 
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aKamar 

Merupakan kelompok terkecil yang meliputi seluruh penghuni dalam satu kamar (2 

orang). 

b. Blok 

Merupakan kumpulan dari beberapa kamar dalam satu lantai dari tmit banguoan 

bunian. Ketua blok ditunjuk dari salah satu mahasiswa 

c. Sub unit 

Terdiri atas beberapa blole, dalam satu Wlit htmian. Ketua unit ditunjuk salah satu 

darimereka 

dUnit 

Terdiri atas beberapa sub Wlit, yang merupakan semua penglumi dengan jenis 

kelamin yang sama Jadi terdapat 12 unit putra dan 8 unit putri. 

4. Zoning 

Gubahan tata ruang di sosun berdasnan program kegiatan dan keterkaitan 

hubungan antar kegiatan serta fasilitas - :f8silitas yang tersedia, sehingga atas dasar 

hal - hal ini dapat diSUSlDl suatu pengelompokkan menurut zone - zone, yaitu 

setrika 
Jemur 

Kelompok studi
 
Km/Wc, cuci
 
gudang 

bedroom 
(belajar & tidur) EJ 

r. makan
 
dapur
 

service~ privat , publik 

Gambar IV.5. Zoning Hubtmgan antar kegiatan 



71 

Sedangkan kegiatan mabasiswa dengan masyarakat, yaitu kegiatan olab raga, 

kegiatan sosial yang diadakan mahasiswa 

peoghuni r. serbaguna masyarakat 

asrama I 
lap. 0 lab raga 

Gambar IV.6. kegiatan Mahasiswa dengan Masyarakat. 

Untuk memmjang kegiatan belajar bagi mahasiswa, maka diperlukan suatu 

.	 kegiatan wawasan lebih mengenai informasi - informasi baru tentang ilmu 

pengetahuan, ketenagakerjaan, atau kreativitas di bidang komputer. Kegiatan ini 

ditampung dalam satu ruang khusus. 

I hunian putra I Ir. khusus I I lumian putri 

GambarIV.7. Kegiatan PemmjangBelajar.
 

Berdasarkan 3 hal tersebut diatas disusun suatu diagram sebagai berilart :
 

hunian I 

putra 

Ir. pengikat 

hunian 

lnmian 

putri 

Gambar IV.8 Hubungan antar kegiatan 
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Berdasarkan hubungan fimgsional dapat diwujudkan zonmg ruang yang 

diungkapkan melalui pengelompokkan ruang sebagai berikut : 

a kelompok unit hunian 

r. tidur 

r. belajar kbusus 

r. tamu 

r. makan 

r. duduk 

Km/Wc ZONEPRNAT 

gudang keeil 

r. CUCI 

r. setrika
 

r.Jemur
 

b. kelompok pengikat unit bangtman 

r. belajar mnmn
 

perpustakaan
 

r. komputer 

e. Kelompok peogelolaan 

r. kantor pengelola 

r. kantor pembina ZONE SEMI PRIVAT 

r. tamu 

r. TIJ 

r. sekretal"is 

r. htmian pembina 
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d. Klompok pengikat asrama dan masyarakat 

lapangan olah raga I 
r. serbagtma ZONEPUBLIK 

r. parkir tamu 
~ 

e. Kelompok service 

Mushola 

Dapur 1DI1WIl 

Gudaogumum 

Garasi ZONE SERVICE 

r. penJag3. 

r. CUCI 

r.MEE 

Zoning : 

privat 

putra 

I- semI 

privat 

I- privat 

putri 

ServIce 

publik 

Gambar IV.9. Zoning Pengelompokan Ruang. 
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5. Tata Ruang Luar 

a	 Penggunaan taman dan pepohonan tmtuk mempertegas penggunaan ruang luar 

laban, pembentukan ruang eksterior, penunjang penampilan bangunan, pengarah 

bagi pengunjuog dan mempertegas kegiatan di ruang luar, penghaJang 

terhadap debu dan suara dari luar tapak, sebagai peneduh dan estetika, 

menegaskan kehadiran bangunan 

b. Massa bangJman merupakan pusat orientasi ruang luar.
 

c Bangunan diwujudkan melaJui gubaban tata Massa yang semi kompak.
 

d Untuk mendukung proses integrasi dengan masyarakat, diungkapkan melalui
 

bentuk bentuk yang memperhatikan kesesuaian dengan lingla.mgan dan adanya 

space yang bersifat menerima 

Pohon sebagai peredam suara 

Tanaman dan pohon sebagai pengarah pengunjunglpenghuni 

Gambar IV. IO. Tata Ruang Luar 



75 

4.2 Analisis Persyaratan KuaJitas Ruang 

4.2.1 Pengertian Kualitas Ruang 

Sebelum kita masuk dalam pada pengertian lrualitas ruang maka terlebih dahulu 

kita bahas mengenai kualitas itu sendiri. Kualitas adalah suatu aspek dari ekspi"esi 

yang kadang - kadang IIlUDgkin sukar diramalkan selama proses perancangan. 14 

Biasanya kualitas berkaitan dengan bahan yang dipakai. Ekspresi berati makna yang 

terkanduog dalam arsitektur dan hanya emosi manusia yang dapat menafsirkaonya 15 

Ruang adalah suatu wadah dari obyek - obyek yang keberadaannya dapat 

dirasakan secara subyektif; dapat dibatasi oleh elemen - elemen a1am,langi~ horozon 

dan lain - lain.16 Ruang juga berarti roogga yang dibatasi permukaan bidang. 17 

Proses terbentuknya ruaog karena adanya gerak dan kegiatan didalamnya. Gerak 

berarti komponen dari kegiatan yang dapat menduktmg kegiatan tersebut secara 

keseluruhan, sedangkan fimgsi kegiatan adalah suatu gerakan yang mempunyai manfaat 

serta hubWJ.g8l1 timbal balik antar kegiatan dengan suatu bentuk fisik &tau non fisik 

Unsur - unsur pembentuk roang itu terdiri dari bentuk - bentuk sederhanayang ummn 

dari unsur - unsur linier dan bidang - bidang yang membentuk ruang - roang bujur 

sangkar. Dinding - dindin& pembukaan - pembukaan merupakan unsur-unsur pembatas 

ruang sehingga ada tiogkat suasana tertutup. Bentuk, skala, proporsi, cahaya ruang 

merupakan sifat roang dari sebuah lmalitas ruang. 

Dilihat dari uraian diatas tentang kualitas dan ruang, maka dapat diambil 

pengertian bahwa kualitas ruang adalah suatu aspek dari ekspresi yang tertuang 

1<4 Smithies, Keneth. Prinsip-Prinsip Perancangan Dalam Arsitektur. 
1:5 Odang, Astuti SA ,dick. Arsitek Dan Karyanya. F. Silahan, Dalam Konsep Dan Karyanya
 
16 Suptandar, Pamudji. Catatan kuliah 1, Interior Design.
 
17 Diktat Perancangan Arsitek.tur I.
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daIam suatu wadah dari obyek - obyek yang keberadaannya dapat dirasakan secara 

subyektif: dapat dibatasi oleh elemen - elemen batasan, elemen - elemen alami, 

langit,horizon dan lain - lain. 

Kualitas ruangjuga ditetapkan padahal- hal yangmempengaruhi kuaIitas ruailg 

ito sendiri yaitu dimensi dimensi, wujud, konfigurasi, pennukaan, sisi - sisi dan 

pembkaan - pembukaan. Dan kualitas ruangjuga berkaitan dengan yang dipakai. 

4.2.2 Pengertian Nilai Ruang 

Sebenarnya kualitas mang dengan nilai mang mempakan tmsur yang tidak dapat 

dipisahkan. Keduanya saling terkait satu sarna lain. Pengertian nilai ruang 

lebihdalam dari pengertian kuaIitas ruang. Nilai lUang biasanya berkaitan dengan 

penataan mang &tau peDg31D"3ll ruang. Pengatm-an mang itu sndiri mengekspresikan 

makna dan mempunyai sifat - sifilt komunikat~ makna sering telWUjud daIam tanda 

tanda, bahan - bahan, bentuk bentuk ukuran, perlengkapan perabot, pertamanan dan 

sebagainya Hal - hal yang mem.mjukkan suatu nilai roang juga dapat dilihat dari 

hirmki, simbol, religi, kesucian dan cenninanjiwa Kualitas ruang dipengaruhi oleh 

nilai mang itu senamsemnggaCli03lalDllya niHil ruang juga ada: lrualitaB nmngny"-a..ldan""--

keduanya saling berbubtmgan. 

Ukuran, rupa dan letak dari pembukaan-pembukaan atau kekosongan

kekosongan di dalam bentuk ruang yang merangkum akan mempengaruhi nilai dari 

suatu lUang dalam hal : tingkat penutupnya, cahaya dan pandangan. 

a Tingkatpenutupannya 

Tingkat penutupannya dimaksudkan adalah bentuk ruangnya Bentuk mang di sini
 

adalah pola - pola pembukaannya Pembukaan - pembukaan itu sangat berpengaruh
 

pada persepsi kita mengenai orientasi dan bentuk keseluruhan mang.
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.b. Cahaya 

Cahaya disini termasuk pencahayaan permukaan - pemmkaannya dan bentuk 

bentuknya Cahaya sangat berpengaruh dalam mengbidupkan ruang di dalamnya. 

Cahaya dapat menciptakan suasana bersemarak di dalam suatu ruangan yang barn. 

c. Pandangan 

Pandangan dilihat dari fokus ruangoya. Fokus ruangnya yaitu pusat pandangan dan 

orientasinya Pandangan ini sangat berpengaruh pada pembukaan - pembukaan 

sudah tentu akan menentukan sifat pandangan yang dilihat melaluinya 

Pemandangan yang luas dapat menguasai suatu ruang atau meI\iadi latar belakang 

1Dltuk aktifitas di dalaumya. 

Selain itu pembukaan - pembukaan juga akan mempengaruhi niali ruang. 

Pembukaan - pembukaan tersebut terdiri dari : 

a Berada Dalam Bidang 

Sebuah IOOang dapat diletakkan selurubnya pada sebuah dinding atau bidang langit

langit dan dikelilingi pada semua sisinya oleh permukaan - permukaan bidang. 

b--=-paaa---suaut-~ 

Sebuah IOOang dapat diletakkan pada salah satu rusuk atau sudut suatu dinding atau 

bidaog langit-langit Pada kedua-duanya lubang tersebut berada pada sudut-sudut 

suatu ruang. 

c. Diantara Bidaog - bidang 

Sebuah ruang secara visuil direntangkan vertikal diantara lantai dan bidang 

Jangit langit atao secara horisontal diantara ~ buah bidang. Ukuran bidang 

tersebut dapat tmnbuh dan berkembang sehingga menghabiskan seluruh bidang pada 

sebuah ruang. 

[' 
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Salah satu nilai roang dapat dituJYukkan dengan hirarki. Hirarki merupakan 

penekanan suatu hal yang penting atau mengolah (kontras) dari suatu bentuk dan roang 

relatif terhadap suatu susunan bentuk - bentuk atan mang - roang.18 Fakta - fakta 

yang ditinjau antara lain besaranldimensi, potongan, letaklpemyataan dan wama. 

.Selsin hirarki, simbol, kesucian, religi dan cenninjiwajuga menlDljukkan nilai 

mang. Simbol memmjukkan bentuk bangtman atau fisik bangtmannya. Kesucian 

dibmjukkan dengan kebudayaan yang dipakai pada ruang atau bangunan tersebut, 

religi ibmjukkan dengan yang bersifat keagamaan, sedangkan cenninan jiwa dapat 

dittmjukkan dengan emosi dan perilaku si pemakai. 

Uraian diatas dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui pengertian tentang nilai 

uang. Nilai ruang adalah suatu wadah yang keberadaannya dapat dirasakan melalui 

hirarki, simbol, religi, kesucian dan cenninan jiwa yang mengekspresikan malma dan 

empunyai sifat komtmikatU: yang terwujud dalam tanda - tanda, bahan - bahan, bentuk

bentuk ukuran, perlengkapan dan sebagainya. 

4.2.3 Kaitan material Terhadap Kualitas Dan Nilai Ruang 

----KiliilitaS -dan-ffilai sebuah rmmg-sangat-ditentukan-ofeh-pemakai-bahmJitu 

sendiri. Baik buruknya bahan akan mempengaruhi kualitas dan nilai ruang. Untuk 

memilih bahan atau material, diperlukan ketelitian. Ketelitian itulah yang harns 

diperhatikan dalam membentuk sebuah roang yang mempmyai kualitas dan nilai di 

daJamnya. 

Pemilihan bahan harns selaras juga dengan ungkapan bahasa yang ingin 

dilahirkan oleh suatu bahan atau konstruksi, misalnya bahan batu alam selalu 

membahasakan keteguhan, kestabilan, sesuatu yang bera!, padat tahan serangan, 

18 Diktat Kuliah. Perancangan Arsitektur m 

I 
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benteng perlindtmgan dan sebagainya Sedangkankaca membahasakan sesuatu yang
 

membatasi, nannm terbuka tanpa tedeng aling-aling, namun tidak campur baur.Jendela
 

kaca menwYukkan sikap penglnmi yang memang juga demikian jiwanya, sadar
 

kedalam namlDl sukar melihat keluar. 19
 

Setiap bahan mempunyai bahasa masing - masing dankita hams bel~ar peka
 

terhadap warta dan watak bahan/material. Tidak semua material cocok dengan
 

banguann yang ingin didirikan.
 

Material yang baik dapat mendukung kualitas dan nilai sebuah roang. Kualitas
 

dan nilai ini timbul dengan adanya material yang sesoai dengan fimgsi ruang tersebut.
 

Kualitas dan nilai ruang tercapai dengan adanya ekspresi. FJcspresi ini era!
 

hubtmg3llDya dengan pemilihan bahan. Pemilihan bahan dapat dilihat dari unsur - unsur
 

kualitas roang yaitu skala,proporsi, warna, irama, tekstm' dan juga dilihat dari nilai
 

ruangnya seperti hirarki, simbol, religi, kesucian dan cenninan jiwa Pemilihan
 

ballan dan unsur - unsur kualitas dan nilai roang harns seimbang dan harus
 

disesuaikan deogan sipemakai pada umumnya. Pemilihan bahan yang baik dapat
 

-------aisatiOOm c1engan lDlstD"~mrsor1malitas-dan-mlaj-1ersebutdapat-benar----benar-dikatakan------1 

berkualitas dan bernilai dari sebuah roang. I: 

Dengan material yang dapat menlDljang kualitas dan nilai sebuah ruang berarti 

terwujudlah sebuah mang yang kita inginkan, yaitu keserasian antara unsur - unsur 

kualitas ruang dan unsur - unsur nHai roang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ualitas dan nilai sebuah ruang terbadap material yang dipakai sanga! erat 

hubtmgannyadan satu sarna lain tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena 

material dapat berpengaruh terhadap kualitas dan niiai ruang itu sendiri. 

19 Mangunwijaya, YB. Fisika BangLUlan. 
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disatukan dengan unsUf - unsur kualitas dan nilai tersebut dapat benar - benar dikatakan 

berkualitas dan bemilai dari sebuah ruang. 

DeDgan material yang dapat memmjang kualitas dan nilai sebuah ruang berarti 

terwujudlah sebuah ruang yang kita inginkan, yaitu keserasian antara unsur - unsiIr 

kualitas ruang dan unsur - msur nilai ruang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ualitas dan nilai sebuah ruang terhadap material yang dipakai sangat erst 

hubuogannya dan satu sama lain tidale dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena 

material dapat berpengaruh terhadap kualitas dan nilai ruang itu sendiri. 

4.2.4 Kualitas Ruang Tidur-Bel~ar 

Kualitas ruang dipengaruhi oleh skala, proporsi~wama, tekstur~ irama, dan 

nilai ruang. 

a Skala dapat dibagi menjadi : 

Skala akrab memberi kesan tertekan, kesan meruang sanga! kuat. 

Skala normal, memberi kesan formal, ~ar, skala manusia 

1
rl&a 
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Skala monmnental, memberi kesan kontras, mengabaikan skala manusia, berkesan 

megahleksklusif 

I
 
sso 

.,
 

~~
 
Dan skala diatas dipilih skala normal untuk ruang tidur-belajar. 

b. Proporsi 

Memptmyai panjang, lebar, dan tinggi yang sesuai dengan skala manusia 

1
 
t 

1
 
4 L • 

Gambar IV.ll. Macam-macam Skala 

c. Warna 

Wama sangat mempengaruhi perasaan si penghtmi. Kesan hidup dan suasana suatu 

roang sangat ditentukan oleh wama. Perasaan hangat ditimbulkan oleh warna 

warna matahari, diantaranya wama Ioming, merah, kt.ming kemeraha - merahan 

dan wama sen.unpun lainnya Keaau dingin ditimbulkau oleh wama - wama 

musim dingin,yaitu biru, biro kehijau - hijauan, putih dan hitam. 

Memberikan kesan redup dan sejuk. Untuk roang tidur-belajar dipilih wama putih. 
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c. Tekstur 

Tergantung pada bahan yang dipakai. Halos dan kasar bahan yang dipakai. Untuk 

ruang tidur-belajar diberikan tekstur yang halos pada bahan - bahan yang dipakai, 

seperti meja, tempat tidur, dan almari. 

d Irama 

Adanya kesan hidup dan tidak monoton. Hal ini tercapai dengan tinggi rendahnya 

pengaturan dari tala letak perahot, khususnya pada ruang tidur. 

e. Nilai Ruang 

Salah satu dari nilai ruang Yang berkaitan dengan ruang tidur-behgar adalah 

hirarki. Adanya derajat kepentingan dari ruang - ruang yang fimgsional. Dimana, 

ruang tidur-belajarlah yang memptmyai derajat kepentingan dari ruang - ruang 

yang lainnya Karena disinilah kegiatan lebih sering dipakai oleh penghuni. (data 

terlarnpir pada lampiran) 

4.3 AnaIisis Site DID Lokasi 

BeraasarK8Irietak-lokasi-kampus-di-Yogyakarta,-teFdiri-dari-aFea-bagian-utal"a------ . 

yaitu tennasuk Kabupalen SI.man, bagian leIJl!ah yaitu pusal kola dan bagian ••laIan - r 
yaitu tennasuk Kabupaten BantuI. Karena asrama ini difusilitaskan uutuk mahasiswa I 
yang berprestasi deogan kondisi ekonomi Iemah, yang jmnlah mahasiswanya sebagian ~ 

besar berasal dari perguruan tinggi negeri, maka lokasi yang dipilih adalah di bagian I: 

utara tennasuk Kabupaten Sleman. Karena pada area ini perguruan tinggi negeri 

berdiri (!KIP, UOM). Dengan kriteria: 

1. Berada diantara perguruan tinggi negeri 

2. Dapa,t dijangkau oleh kendaraan mnmn 

I
: 

--_! 
II 
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3. Berada pada linglamgan pemukiman masyarakat 

4. Dapat dieari altematif lokasi dengan harga tanah relatif murah (tidak berada di 

inggiran jal8ll raya) 

5. Linglamgan tidak bising 

4.4 Au6sis SirImIasi 

4.4.1 Sirkulasi antar b8DgJman 

a Ienis sirkulasi dibedakan atas : 

1. sirkulasi pengbuni dan pengelola 

2. sirlwlasi karyawan 

3. sirlwlasi tamulpengunjuog 

b. Hirarki sirkulasi, terdiri atas 

1. jaJur utama 

2. jalur distribusi 

3. jalur service 

c. Bentuk prasarana sirkuJasi 

1. jal8ll aspaJ 

2. jal8ll pedestrian 

3. jalan selasarlkoridor 

4.4.2 Sirkulasi pada unit hunian (ruang tidur) terdiri atas: 

a. sirlwlasi horisootaJ 

b. sirlwlasi vertikal 

4.5 AnaIisis Tebis Baapnan 

4.5.1 Environment Ruang 

a Peneabayaan 

!; 

!/
I 
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Masalah peocahayaan merupakan hal yang penting bagi kegiatan yang ada pada 

asrama, khususnya kegiatan bel;ijar dan bertempat tinggal. 

Ada dna kemungkinan penggtmaan smnber cahaya untuk penerangan, yaitu 

cahaya alami dengan sinar matahari pada siang hari dan pencahayaan buatan sebagai 

penerangan tambahan lDltuk malam hari alan siang hari bila mendung. 

1. Pencahayaan alami 

Pada prinsipnya sistim ini memanfaatkan cahaya alami semaksimal nnmgkin, 

sehingga tercapai kondisi yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan 

efisiensi/ekonomis penerangan alam ini, sebagai patokan umwn luas perlubangan 

pada dinding waktu sinar matahari adalah minimal 1/8 luas lantai Wltuk ruang 

yang dipakai membaca dan menulis. 

Dalam hal ini yang harns diperhatikan dalam penggtDlaan pencahayaan alami 

adalah : 

a. Menghindari sinar langsung dan sHan terhadap sinar pantul. 

b Dihindari adanya	 sinar langsung yang masuk jangan terlalu banyak, terutama
 

pBaa ruang rmmg-yang-membutuhkan-kenyamanan.
 

2. Pencahayaan Buatan 

Pada prinsipnya cahaya buatan merupakan penWljang. DigtDlakan apabila keadaan 

sinar alami tidak efektifdan pada malam hari.Untuk asramajenis lampu yang dapat 

digunakan sebagai sumber penerangan ada dna, yaitu jenis lampu TI.. dan lampu 

pijar. Untuk ruang - ruang yang membutuhkan penerangan menerus dalam waktu 

yang relatif lama dapat menggtmakan jenis lampu karena bersifut dingin dan 

ekonomis dibanding dengan lampu pijar.20 Lampu pijar dapat digunakan untuk 

20	 Mangunwijaya, YB. Pasal-pasal Pengant8r Fisika Bangunan ,204 
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ruang - nmag yang tidak membutuhkan penenmgan meneros, seperti ruang tidur, 

KmIWc, gudang dan sebagainya. 

b. Penghawaan 

Pada prinsipnya mengutamakan penghaaan alami, dengan metode penghawaan 

"cross ventilation". Kebemasilan sistim sangat tergantmIg dari luas ruang yang 

dikondisikan serta adanya arab angin, udara bersih dan suhu udara disekitar 

bangtDl3lL 

Pengaturan aliran udara ke dalam ruang dapat dibantu secara mekanis seperti 

exhauser system. Peogaliran udara ruang secara mekanis ini terutama digtDlakan 

pada ruang - ruang besar lUltuk UInmn, seperti ruang makan bersama, ruang belajar 

bersama, ruang serbaguna dan ruang khusus. 

c. Akustikal 

Sebagai bangtDl8J1 hlUlian yang membutuhkan suatu ketenangan tidak terlepas dari 

gangguan suara yang tidak diinginkan (noise control), seperti lalu lintas jalan, 

-----ataUPI.ifikfiVitas pengboni--asrama-semdiri. 

Pengendalian kebisiDgan perlu dilakukan agar kenyamanan dan ketenangan 

berlnmi dan belajar dapat teIjaga. Pengendalian kebisingan tersebut dapat 

dilakukan dengan pengaturan jarak bangu nan, pemakaian sistem barrier ; 

tumbuhanlpohon dan pagar. 
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~ 
PengattJran amararoanghtmian denganroangyang lain erg. pewngikat, mis.) 

Gmnbar IV. 12. Pengaturan Jarak Antar Htmian 

4.5.2 Utilitas 

a	 Sistim air bersih 

Smnber air bersih di dapat dari sumber setempat (sumur). Altematif lainnya 

aaaIan----aen~---menggunakan-saluran-PAM.-P--eBdistRbusian-meng__8WlakaD slstem 

down feed 

b. Sistim drainase 

Ada dua macam cara yaitu : 

1. Dibuang ke riol kota setelah melalui bale konn-ot. 

2. Dialirkan ke sumur peresapan setelah ditampung di septictank. 

c. Jariogan Listrik 

Swnber tenaga listrik berasal dari PIN dengan cadangan Genzet 

r 
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d Perlindungan terbadap bahaya kebakanm 

Bahaya kebakaran merupakan salah satu masalah yang hams dipecahkan) tmtuk 

mengbindari kerugian yang akanlmungkin timbul. Sistim yang bisa digunakan antara 

lain : 

1. Sistim operasional 

Supaya perlindungan operesional dilakukan dengan menyediakan peralatan 

mekanik pencegah dan pengatasan bahaya api) seperti bydr~ fortable fire 

extinguiser. 

2. Secara struktural 

Memilih material bangunan tahan api, menghindari dead and space) memberi 

kemudahan pencapaian kepada unit pemadam kebakanm ke dalam linglamgan 

asramalimgkungan asrama. 

e. Tata koonmikasi dalam asrama 

Komunikasi internal, terjadi antara satu tempat deogan tempat lain dalam satu tapak 

di~el:liakao---sarana-penghubuog-inte ..coom.-KomtmikasLekstftrnal)_~tu komunikasi 

dari dan keluar tapak menggunakan telepon. 

f Sistim Struktur 

1. Kondisi linglamgan 

Meliputi aspek topografi) geologi) serta klimatologi. Kondisi geologis 

Indonesia menurut sisitim konstruksi tahan gempa. secara klimatologis 

kondisi alam tropis lembab menurut penyelesaian konstruksi yang dapat 

melindungi bangunan dari pengaruh huj~ terik matahari dan kelembaban. 

I ! 

'i 
"I 
Ju 
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2. Bentuk bangunan 

Pemilihan struktur dapat mendulamg penampilan bentuk bangunan yang 

diinginkan. 

3. Jmnlah laotai 

Untuk bangunan tmit Inmian berlaotai lebih dari sam, maka hal ini juga harns 

menjadi salah satu pertimbangan penentuan sistim struktur. 

4. Faktor daya tahan terbadap bahaya kebakaran.
 

5 Sistim struktur dan konstruksi dipilih yang murah dan mudah perawatannya.
 

6. Tahan kebakaran minimal 3 jam. 

7. Persyarafn fuogsi, konstruksi, estetika terpenuhi. 

4.6 Kesimpulan 

Dan unUan bah N tentang anaIisis, maka disimpulkan bahwa : 

1.	 Berdasarkan perilaku mahasiswa yang berprestasi, memerlukan SU8Sana 

belajar yang tenang tetapi masih dapat berinteraksi sesama penglnmi kamar, 

------sehinggaiaanar-diisi-oleh~_orang. 

2..Dalam meningkatkan proses bel;yar, maka dibedakan ruang bel~ar lDI1UID dan 

ruang bel;yar khusus. Ruang belajar umwn dipenmtukkan bagi mahasiswa putra 

dan putri. Sedangkan ruang belajar khusus digunakan pada malam hari, terutama 

bagi mahasiswa yang sedang menjalani skripsi/tugas akhir, agar tidak 

mengganggu ternan sekamamya dalam kegiatan belajar (mengetik). Ruang bel~ar 

khusus ini dipisabkan dari mahasiswa putra dan putri. 

3.	 Untuk memberikan interaksi sesama penglnmi asrama, maka adanya ruang peogikat 

antara putra dan putri yaitu dengan kegiatan bersama pada ruang makan bersama, 
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pellnJstakaan, ruang komputer, ruang informasi.lDltuk meningkatkan prestasi 

mahasi~ maka ada kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menambah wawasan 

dan ilmu pengetahuan. Kegiatan ekstrakurikuler ini ditamplDlg dalam ruang 

seroaguna 

4.	 Dalam pembinaan, adanya hubuogan kekeluargaan dalam bentuk konsultasi 

masalah mahasiswa kepada pembina dikantor pembina Dan adanya keIjasama yang 

baik antara pengelola didalam dapur ummn dan kebersihan masing - masing kamar 

penghuni. 

5. Untuk interaksi bersama masyarakat disediakan roang seroaguna dalam kegiatan 

sosial. 

6. Dalam penyelenggaraan asrama untuk mahasiswa yang berprestasi dengan kondisi 

ekonomi lemah, maka asrama mahasiswa berusaha lDltuk memberikan kualitas 

ruang dengan bahan material yang murah dan mudah perawatan nya 

7.	 Untuk kegiatan - kegiatan pemmjang wawasan dan ilmu pengetahuan, maka 

diberikan filsilitas kegiatan komputer dan ruang iDf'onnasi (berupa infonnasi 

infl>nnasi-tentang-ketenagakerjaan). !I 


