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4.1. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. H8mberikan fasilitas 

dengan jenjang 

YogYdkarta. 

tern

studi 

pat tinggal bagi 

sr, selama 

maha

be

siswa 

lajar 

UII 

di 

2.	 Hemberikan tempat tinggal yang menunjang kelancaran 

proses belajar urr. 

:3.	 Hemberikan lingkungan yang bisa mengembangkan 

pernbentukan pribadi selama mas a transisi dari masa 

remaj a menuju proses kedewasaan serta msngadakan 

aksplorasi berbagai segi kehidupan menuju ke 

profesionalisasinya. 

4.2. FUNGSI DAN STATUS 

4.2.1. Fungsi 

Sebdgai tempat tin

di luar jam kampus dan 

ggal 

sebagai 

mahasiswa 

sarana 

yang 

pemb

dapat 

inaan f

berperan 

ormal 

4.2.2. STATUS 

Statusnya adalah milik badan wakaf, yayasan UrI, yang 

pengelolanyu diLangani oleh U~iversitas Islam IndoIlesia. 

4.3. KAPASITAS ASRAMA MAHASISWA 

4.3.1. Proyeksi ium1ah mabasiswa 
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Pada tahun 2009 yang akan datang, diperkirakan jumlah 

mahasiswa UII yang terdaftar sebanyak 20.736 orang dari 

jumlah itu diantaraOYB adalah mahasiswa baru (tahun ke 

1) .adalah sebesar4242 orang, atau 21, 21 % jumlah 

mal1asisw& seluruhnya,
; 

sedangkan jumlah mahasiswa tahun ke 

2 adalah sebesar 4128 orang, atau 20,64 %.14 

Sedangkan dari data mahasiswa baru untuk angkatan 

1981/1992 didapat prosentasae mahasiswa baru dari luar 

Daersh Istimewa Yogyakarta, sebesar 60 % Diperkirakan 

deng3.11 pertumbuhan da1'i lua1' koto. Yogyaka1'ta dan 

perkembangan jumlah mahasiswa dimasa l1lendatang ada 

kenaikan :3cbesar 5 ~~, Ma.ka prosentase jumlah mabasiswa 

luo.r daerab yang direnco.nakan adalah sebesar 65 % dari 

jumlah mahasiswo. seluruhnya. 

4.3.2.	 Perhi tungan. ;umlah mahasiswa yang akan d itampung 

30rdasarkan standart penyediaan fasilitas asrama 

koto. yang barus ditampung dalam asrama mahasiswa adalah 

~3eban yak 20 % sampa i dengan 25 I: d,3.:C i j UltJ hi.h mahas i sW:J. 

luar daorah 1 ~ 

seluruhnya J. 

Asramo. mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada 

hakekatnya dapat dihuni aleh semua mahasiswa dari berbagai 

tingkat dan dari seluruh disiplin ilmu yang ada. 

14RIK , Kampus terpadu urI, buku II, Yogyakarta 1988. II 

.Ii
II 

15Jen , Cipta karya Dep, Standart arsitektur dibidang 
perumahan, PUTL, Jakarta. 



38
 

mahasiswa-mahasiswa yang dapat ditampung dalam asrams ini 

Kriteria penerimaannya adalah: Mahasiswa berasal dari 

luar kota Yogyakarta, Secara sosial ekonomi perlu dibantu, 

berprestasi baik, belum bekerja, dan maksimal dapat 

menghuni asrama selama mahasiswa masih aktif dalam 

perkuliahannya. Jadi apabila mahasiswa sudah tidak 

memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka mahasiswa 
; 

dianggap su~ah tidak memenuhi persyaratan lagi untuk 

menghuni asrama mahasiswa. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tadi, 

maka jumlah mahasiswa yang ditampung dalam asrams. 

",/ -',mahasiswa adalah sebesar [(21,21 % + 20,64 10 1 x 65 % x 

25 % J x 20.736 = 1360 orang. 

DaTi hasil perhitungan data ,tersebut, dan data yang 

diperoleh dari bagian penel'imaan mahasiswa tiap tahunnyo, 

dapat ter1ihat rata-rata prosentase komposisi ilishasiswa 

lima tahun ajaran belakangan ini, sebagai berikut : 

.. Komposisi mahasiswa lOenurut jenis l{elamin ada.1Plh rata-

rata mRhasiswa putra banding putri = 70 % : 30 %
 

R~Lu-rata kC~P05isi mahasiswa mcnurut kalompok disiplin
 

ilmu adalah kelompok eksata banding kelompok non eksata
 

::	 35 ~~ : 6.5 I~. 

_.	 Rata--l'ata komposisi mahasiswa menurut daerah 0.;:,: a 1 

banding luar DIY adalah 25 % : 75 %. 

Namun demikian untuk pembangunan asrama mahasiswa ini 

akan berkembang bertahap, menyesuaikan clangan kebutuhan 

tempat tingal mahasiswa tiap tahunnya, hingga mencapai 

kapasitas standart pada tahun 2009 nantinya. 

-	 J 
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4.4. POLA KEGIATAN 

4.4.1. ,Identifikasi macam kegiatan 

Ada ~ pelaku kegiatan di dalam 

yaitu 

- Mahasiswa penghuni 

- Pengelola asrama 

.- Tamu asrama 

lingkungan asrama, 

ORANG LUAR ASRAHAPENGHUNI 
ASRAHA 

MASYARAKAT SEKITAR ASRAHA 
, I 

'TAt1U ASRAMA 

4.4.2. Kegiatan penghuni asrama 

1. Kegiatan berb",mpat ting/Jal 

2. Kegiatan belajar 

3. Kegia-b:lll j,lu:lktek dan L:d:i.han kotrampilQn 

4. Kegiatan interaksi dan rekreasi 

4.4.3. KQnfjgurasi kegjatan 
•

1. Kegiatan bertempat tinggal 

- Meliputi kegiatan: istirahat, tidur, makan, 

mandi, rias 

Istirahat, tidur dan rias dilakukan pada tempat 

yang sarna 

- Untuk makan dan mandi dilakukan di tempat lain 

yang khususnya disediakan untuk kegiatan 

tersebut. 
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Untuk menunjang kebutllhan interaksi, kegia.tan 

makan dilakukan di tempat yang sarna 

2.	 Kegiatan belajar 

- MeIipllti kegiatan secara individu dan secal.'a 

bersama 

- Belajar secara individu dapat diIakllkan di ruang 

hllnian atau ruang tidur masing-masing penghuni. 

- Sedang untuk kegiatan secara bersama da.pat 
l' 

dilakukan di l.'uang makan, di Iuar jam makan 

3.	 Kegiatan praktek dan Iatihan 

- Kegiatan ini meliputi Iatihan dan praktek 

.individu maupun praktek kelompok. 

-	 Jenis kegiatan praktek dan Iatihan tergantllng 

dari bidang studi masing-masing mahasiswa. 

Adapun kegiatan belajar dan pl'a.ktek yang 

dilakukan dari masing-maslng proyeksi keadaan 

i'akultas, jurllsan, dan program studi 

dilingkungan UII pada tahun yang akan datang 

(Th.2009) adalah : 

A.	 Program studi iImu-iImu dasal.' 

Fakultas. MIPA 

- Matematika : belajar dalam ruangan 

- Fisika : belajar dalam ruangan dan praktek 

- Kimia : belajal.' dalam ruangan dan praktek 

- Biologi : belajardalam ruangan dan diluar 

ruangan 

B. Kelompok iImu-iImu teknik 
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Fakultas teknik 

- Teknik sipil : belajar dalam ruangan 

Teknik manajemen industri: belajar dalam 

ruangan 

-	 Teknik Arsitektur : belajar dalam ruangan 

danmenggambar dalam ruangan studio 

- Teknik geodesi : belajar dalam ruangah 

- Teknik ..listrik : belajar dalam ruangc"tn dan 

praktek 

Tekn ik mes i.n belajar dalam ruangan dan 

praktek 

-	 Teknik kimia : belajar dalam ruangan 

C.	 Kelompok ilmu-ilmukedokteran 

-	 Fakultas kedokteran : belajar dalam ruangan 

dan dilaboratorium kampus 

Fakultas kesehatan masyarakat : belajar dalam 

ruangan 

D.	 Kolompok ilmu-ilmu agro 

Frll·ml t,,, S Pi? r t an ian 

Budidaya pertanian belajar di dalam dan 

diluar ruangan 

Gizi masyarakat dan sumberdaya keluarga 

belajar dalam ruangan 

E.	 Ilmu-ilmu sosial Humaniora dan keagamaan 

Fakultas ekonomi 

- Manajemen : belajar dalam ruangan 

- Akutansi : belajar dalam ruangan 

- Studi pembangunan : belajar dalam ruangan 
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Fakultas hukum 

- Hk perdata : belajar dalam ruangan 

- Hk pidana : belajar dalam ruangan 

- Hk tata negara : belajar dalam ruangan 

- Hk internasiDnal : belajar dalam ruangan 

Fakultas psikologi 

- Psi industri : belajar ds.lam ruangan 

Psi klini8 belajar dalam ruangan 

Psi 80sial belajar dalam ruangan 

Fakultas ilmu 808ial dan politik 

- Ilmu komunikasi : belajar dalam ruangan 

- Ilmuintrnasional : belajar dalam ruangan 

- Ilmu Politik : belajar dalam ruangan 

Fakll1tas syariah 

- Pendidlk::ul ago.mo. belaja~ di ruangan dan 

pral{tek J-lada Illa. ha. s i~: wa. S8 Lelllp~I.IJ dan
 

masyarakat setempat
 

Tafsir dan hadlst bcloJor daI~m ruangan
 

Fakultas·tarbiah 

Pend id 1kal1 ag"ama islam b () 1o.j a r dalam 

ruangan dan praktek pada mahasiswa dan 
# 

masyarakat setempat '
I' 
II 
II 

- Bahasa arab : belajar dalam ruangan 

Fakultas kesenian 

Seni rupa dan desain menggambar dalam 

1'u angs.r\ 

Seni pertllnjukan Latihan meperagakan baik 
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itu individu maupun kelompok Faku1tas sastra 

kebudayaan dan filsafat be laj 0.1' clalam 

ruangan 

F.	 Kelompok ilmu-ilmu keguruan dan pendidikan 

Faku1tas ilmu pendidikan : belajar dan pl'aktek 

da1am runngan Faku1tas keguruan : be1ajar dan 

pra.ktek 

4.	 Kegiatan interaksi sosia1 

~~ .... .....
 • •• 1 ..... 

I I I I I I 

~ ..."" 

KEGIATAN INTERAKSI SOSIAL
 

Sef.,erti halnya kehidupan !w1unl'ga (rumah tallgga), 

kehidupan dalam asrama dimisalkan interaksi antal'a 

anak dengan orang tua, antal'a adik dengan kakak 

serta antal'a anak dengan ternan tetangganya. 

Interaksi antara anak dengan orang tua, diclalam 

asrama merupakan interaksi mahasiswa d ung;::'!.n 

penbinanya misa1nya konsu1tasai per-soCJ.lan

persoalan pribad i, nasehat, c e r amah- c: e ramah 

pembinaan dan sebagainya. 

Interaksi antara anak dengan anak, di dalam asrama 
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merupakan intraksi antara mahasiswa dengan sesillna 

atau antara mahasiswa yunior dengan mahasiswa 

senior, misalnya: Berdiskusi, bermain bersama, 

makan bersama belajar bersama menyelesaikan tugas 

rumah bersama dan sebagainya. 

Interaksi antara anak dengan teman tetangganya, di 

dalam asrama mahasiswa merupakan interaksi antara 

mahasiswa dengan masyarakat luar asrama, misalnya 

menerima tamu. 

5.	 Kegiatan hiburan 

Merupakan v!riasi kehidupan di sore hari, malam 

minggu, atau pada hari-hari libur. 

Kegiatan rekreasi diarahkan pada hal-hal yang 

dapat menciptakan kondisi untuk memungkinkan para 

mahasiswa menemukan berbagai kemampuan secara 

optimal dan kreatif, seperti misalnya La.tihan 

olahraga, latihalJ Illu~.ik, uaLiur. 

Janis olahraga yang dipilih 

permainan, seperti illlsalnya : bulutangkis, basket, 

voly, sepakbola. 

6.	 Kegiatan pengelolaan. 

Meliputi kegiatan pelayanan administrasi .. 

pelayanan kamal', pelayanan makan, pelayanan QUCI 

strika, serta pemeliharaan bangunan. 

A.	 Penyelenggaraan adrninistrasi. 

-	 Kegiatan kepala asrama, yaitu kegiatan 

kordinasi dan pengawasan. Agar dapat 
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memberikan pengaw8.san teru-menel'us dan 

pe1'annya sebagai "orang tua" bisa dirasakan, 

lllaka kepala asrama harus tinggal di 

lingkungan asrama be1'sama dengan keluarganya. 

- Kegiatan ketata usahaan, yaitu melllbantu 

kepala asrama di dalam menyelenggarakan 

u1'usan administrasi. 

B.	 Kegiatan pelayanan kamaI'. 

Mengurusi kelengkapan kamar tidur seperti 

misalnya sp1'ei, sarung bantal, selimut dan 

sebagainya. 

Untuk penataan dan pembe1'sihan kamar 

diserahkan kepada 1118sing-masing penghuni 

kamal', untuk melatih disiplin dan tanggung 

jawab penghuninya. 

C.	 Kegi~tAn pemoliharann bangunan dan halaman 

Membersihkan bangunan dan halaman dari 

kato'ran. 

- Memperbaiki kerusakan 

Menyimpan dan memelihara peralatan. 

4.5.	 POLA HUBUNGAN KELUARGA ASRAHA 

Lingkungan kelual'ga memiliki pengaruh besar terhadap 

perkembangan p1' ibad i seseorang. Keluarga rnerupakan 
/; 

lingkungan awal bagi mahasiswa dalam belajar hidup 

bermasya1'akat. Prof. DR. Prayudi Atmosudiro mengatakan, 

bahwa lingkungan keluarga merupakan : 

- Wadah hidup 
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Sumber kebutuhan manusia sehari-hari 

- Pusat pendidikan dan kebudayaan anggotanya 

.- Fusat "Capital formation" sebagai saluran 505ia1 ekonomi 

yang universal. 16 

Sebagai1ingkungan pemukiman akademik bagi mahasiswa 

pendatang, kehidupan da1am asrama dikembangkan dengan pola 

hubungan kekeluargaan diantara penghuni. Hubungan antara 

mahasiswa dengan pembina asrama selayaknya hubungan antara 

orang tua dengan anaknya dan hubungan sesama penghuni 

selayaknya hubungan antara saudara dalam satu keluarga 

besar. 

Sebagai unsur orang tua, pembina asrama bertugas 

membimbing, mengarahkan dan membina mahasiswa me1alui 

berbagai aktifitas sosia1 yang dapat dikembangkan, untuk 

memupuk pribadi mahasiswa agar sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

Guna menciptakan motifasi realisasi pengembs.ngan 

sosial serta cita-cita hidup, maka kegiatan pembinaan men

gj kut :::;ertal{an mahasiswa melalul. upa 

ilJ.Lsiatif auto-aktiftta~ mereka didalam pl-~Jlge 10 1a8.n 

asrama. Bagi mahasiswa yang berada dalam da1am kelompok 

umur adolensia, Fembinaan yang bersifat indoktrinasi dan 

v,~'rba1 justru akan menghambat proses pendewasaan :1 
)! 

lnahas i swa, karena wawasan mahasiswa akan menjadi sempit Ii 
'I 

akiba.tnya. I 
II 

16prof • DR. Prayudi A. Perkembangan dan pembangunan 
masyarakat 
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Pembina asrama sebagai unsur orang tua bertindak 

sebagi kepala pembina. dan didalam tugas pembinaannya 

dapit dibantu oleh beberapa mahasiswa yang sudah senior 

(Angkatan yang lebih tua) dalam asrama. sebagai asisten 

pembina kelompok dan kt.::t.ua regu. Asisten pembina membantu 

tugas pembinaan dan koorclinasi beuer-apa unit hunian. 

dimana ma~:;ing-JOasing unit tersebut. dikoordinasi oleh 

searang ketua regu. 

Ke1ompok interaksiyang terjadi antara penghun i 

asrama adilah : inLeraksi dari unit hunian. inter-aksi 

antar mahasiswa dan interaksi Blltar pembina asrama secara 

keseluruhan. Selain ~nteraksi sosial antara penghuni. juga 

terj ad i interaksi sosia1 dengan masyarakat diluar 

1ingkungan asrama. 

Si:~at interaksi sosia1 antara pellghuni dengan orang 

1uar adalah umum. interaksi sosia1 antar kelompok 

mahasiswa putra dan putri penghuni asrama dengan pembina 

asrama bersifat semi umum. sedangkan interaksi laun yang 

lebih kecildi tiap-tiap unit hunian adalah interaksi yang 

bersifat pribadi. POLA HIIBUNGANHE}{ELIJAHGf-!AN ASRAMA 

(; 
_.~ 

I~SRI~I1A )04...~HUH. 
~~HAS[SWA 

~.-----..
 

Yo EHI 
HELONPOH.,__
L~lJ{I -LAl{ I . 
~,rJ' 

PRI FIH 
.....~ 

PRIFAT pnIFAT PRIFAT 

0~--+0~-' -~0~0
 

_
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4.6.	 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN 

Kegiatan pembinaan di1aksanaka dengan mengembangkan 

aktifitas bagi mahasiswa yang bersifat sosia1 maupun 

akademis, yaitu 

4.6.1. Aktifitassosial 

- Mengembangkan kegiatan bersama yang bersifat 

sosial, baik itu antar penghuni maupun dengan 

masiarakat luar disekitar asrams. 

- Membina dan membentl1k tata ni1ai sosia1 bers~1.Ina 

baiksebagai individu maupun sosia1 dalam tats. 

pergaulan menurut peran sosial masing-masing 

- Mengembangkan aktifitas religius melalui kegiatan 

ibadah bersama, dalam bekerja untuk kegiatan rutin 

atau periodik, misalnya memperingati hari-hari 

basal' agama islam.
 

Mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air
 

melalui pengenalan bl1daya mssing-masIng daerah asa!
 

mahasiswa.
 

- Mengembang~an aktifitas oishrags dan kesenian 

, 

AKTIFITAS SOSIAL 
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4.6.2.	 Aktifitas yang bersifat akademis 

- Mengembangkan aktifitas belajar mandiri dikalangan 

mahasiswa penghuni asrama. 

- Latihan ketr-ampilan serta membentuk forum 

komunikasi ilmiah. 

- Latihan kepemimpinan dan berorganisasi. 

- Latihan pengembangan ketrampilan serta ke mampuan 

prcfesional menurut disiplin ilmu yang didalami. 

G:i) 

AKTIFITAS AKADEMIS· 

4.7 SJSTIM PENGAWASAN PENGHUNI 

4.7.1. Sistim pengawasan bebas terbuka
 

Segi positif
 

. - untuk aktifitas kegiatan keluar lebih bebas 

- Kebebasan penghuni untuk kegiatan lebih luas 

Segi negat if 

- Kebebasan yang berlebihan akan menjurus kcpada kegiatan-

Kegiatan negatif. 

Menggangu ketenangan dan konsentrasi belajar.
 

Merusak mental penghuni
 

-_J 
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4.7.2. Sistim pengawasan sedang.
 

Segi positif
 

- kebebasan untuk mel~kukan kegiatan.
 

- DSngan adanya pembinaan dan pengawasan, maka ekses-ekses
 

negatif yang mungkin terjadi semakin keeil. 

- Ketenangan dan konsent1'asi belaja1' mahasiswa te1'jamin 

Segi negatif 

- Ekses-ekses negatif masih mungkin terjadi meskipun 

kapasitasnya keeil 

4.7.3. Sistim pengawasan ketat 

Segi positif 

- Ekses-ekses negatif tidak mungkin terjadi 

Konsenrtasi	 dan ketenangan belajar terjamin
• 

Segi negatif 

- Kreasi dan kreatifitas mahasiswa berkurang 

- Mahasi:3w';l. s.kan menjadi merasa terLelwn jiwanya 

Da1'i beberapa pertimbangan untuk ketiga alternatif 

tel'sebut diatas, maka sistim pengawasan yang skan diambil 

adalah alternatif B, yaitu sistim pengawasan sedang, 

karena kebebasan berkreasi untllk mahasiswa sangat 

dibutuhkan, hal itu tidak akau mungkin terjadi jika 

mahasiswa merasa tertekan jiwanya, meskipun pengaw8.san 

diperlukan pula. 

4.8. SISTIM PENGELOMPOKAN PEMBINAAN 

Penentuan jumlah yang tepat diharapkan akan dapat 

membantu dalam pembentukan pribadi-pribadi pada d Lc i 

mahasiswa dangan adanya pengaruh timbal balik antara 
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anggota kelompok. 

Pembentukan kelompok berdasar atas : 

minimal pelayanan yang efisien 

maksimal batas pengendalian, yang didasarkan atas 

pertimbangan sistim pembinaan yang efektif 17 

Perbandingan ratio antara unsur-unsur pembina dengan 

yang dibina adalah sebagai berikut: 18 

- Bapak atau ibu pembina : Mahasiswa yang dibina dengan 

pe rbanJ ingan 1 : 200. 

Pimpinan unit floor Penghuni perlantai dengan 

perbandingan 1:48 sampai 1:72 mahasiswa 

- Pimpinan unit kelompok": Penghuni dengan perbandingan 

1:10 Sampai 1:20 mahasiswa. 

Pimpinan unit kamar : penghuni dengan perbandingan 1 : 2 

sampai pelaksana 1 : 3 mahasiswa 

-Dalam pelaksanaannya penanganan masalah pembinaan dan 

pengelolaan dari asrama ini, maka UNIVERSITAS ISLAM 

INDONESIA, dapat menu~juk personil-personil tertentu yang 

dinilai memenuhi sarat sebagai pembina dan pengelola 

mahasiswa. Personil-personil pembina disini sekaligus 

sebagai pengelola. 

Keikutsertaan mahasiswa dalsm pengelolaan harlan 

asram8. mahasiswa ini adalah sangat penting, untuk 

menanamkan tanggung jawab bagi setiap penghuninya. 

17Suryabrata, s. SA. Drs. MA. Eds. Ph.D, Pesikologi 
kepribadian dan kependidikan, Rajawali prees, Jakarta. 

18SUDARMADI, Pendidikan nonformal dalam r-angka 
pengembangan tenaga muda, Prisma. 

# 
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Pola pembinaann1a adal3.h sebagai berikut : 

Pembina asrama yang berfungsi juga sebagai kepala asrama 

memimpin lang~ung pembina kelompok putra dan pembina 

ke1ompok put.ri. Se1anjut.nya kelompok putra maupun kelompok 

beberapa kelompuk
masing-masing dibagi dalamputri 

pembinaan. Kelompok pembinaan ini dipimpin oleh searang 

pembina yang dibantu 01eh asisten pembina, yang masing

masing asisten pembina ini mewadahi ketua uni studi bed 

room diagram ini dapat terlihat sebagai berikut 

-

B.(\G(lN STHUHTUR ORGANISflS I 

UN IVERS [T(lS ISLAM HIDQNES If) 

DEI·lAH PENGURUS
 
HADAN HAJ<AF
 

PHtWlJl>lJS BARI AN
 

HADAN WnJ<AF
 

i'SENATDEWAN i~... UNIU-; "I,f-.c---- HElnOn --.
,I :: ,I ERSITnS 

PEHDHrn 

PEH)'AHTUNAH 

. IPR"; I r;;~~ In~H IGil I 

11 

ASRn-HA 
--, 



DIAGRAM PEMBINA ASRAMA 

j KEPALA ASRAMA 
~EPALA PEf'1BINA_ 

I -----'.=r
IP.. E~BINA KELOMPCK'1, 

PUTRA 

.... I.--·J 

ASS. PEMBINA ASS. PEMBINA{ , ':J ~=:l-1KELOMPOK KELO~POK ~I- ,
 
KETUA ~E~TUA
UNIT UNIT 
S.B. S.B. 

• 

,.
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MAHASISWA 

I . _1_I PEMBINA KEI_.QMPOK I 
PUTRI 

L -~ 
ASS. PEMB I NA I 

KELO~~~ 
IAce >Ef"'IBI N{-\ 

.DMPOK 

,_J>---_.--

I 
I I I 

KETUA KETUA 
UNIT UNIT~~

S.B.S.B. 

KETUA 
UNIT 
S.B. 

KETUA 
UNIT 
S.B. 

I IL 

KETERANGAN : S;D. ~ Studi RRd room I.. 
1 

I
,\ 

~ . 

4.8.1. MAC AM PENGELOMEOKAN PENGHUNI 

4.8. 1 . 1. Pengf~ lomp.a.kan.. menu ru ti en i:;; ke 1am j n 

A.	 Asrama mahasiswa putra 

,. Fasilitas tempat tinggal khusus mahasiswaputra 

- Banyak aktifitas keluar 
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B.	 Asrama mahasiswa putri. 

- Fasilitas tempat tinggal khusus mahasiswa putri 

- Memerlukan banyak fasilitas. karena aktifitas 

mahasiswa putri kedalam. 

c. Asrama mahasiswa campuran 

- Fasilitas tempat tinggal mahasiswa putra

putri. dengan pangertian dalam kelompok ruang 

dan bangunannya. 

- Dengan ruang-ruang umum sebagai titik-titik 

singgung atau 'media penghubung. 

Ketiga jenis crsrama in1 (putra, putr 1. dan 

campuran),masing-masing mempunyai segi positif dan 

negatifnya. 

Ditinjau dari segi positifnya adalah : 

.- Pada Ci.srama mullas is\o1a St~j en is, pengaWa::iCln lebih 

mudah dilaksanakan dari pada asrama mahasiswa 

campuran. 

- Pada asrama mahasiswa campuran. adalah dalam hal 

keluasan tat a pergaulannya. Sehingga pengalaman 

sosia1 yang diperoleh mahasiswa lebih banyak. 

Ditinjau dari segi negatifnya adalah 

Pada asrama mahasiswa sejenis. karena tat a 

pergaulan kurang kompleks. sehingga pengalaman 

sosial yang didapat mahasiswa lebih sedikit. 

- Pada as~ama mahasiswa campuran kebutuhan akan 

., 

---~~-----------
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pengawasan yang lebih ketat dari pada asramab 

mahasiswa sejenis. 

Sesuai dengan ~entitas UII yang di emban dan untuk 

menunjang pembentukan pribadi, serta memberikan motifasi 

kehidupan yang wajar. maka dirasa Iebih sesuai memakai 

asrama mahasiswa yang terpisah antara putra dan putri, 

namun masih dalam satu kawasan sehingga akan memerlukan 

penjagaan tata pergaulan agar tidak terjadi pelanggaran 

norma suslla. 

4.8.1.2. Pengeloltlpokan meourut jenjanlL-S-tJJ..di. 

A.	 Dikelompokan 

Scgi l:>ositif 

Pengelompokan mahasiswa dari satu tingkat yang 

sarna, dangan usia yang sapadan dapat lebih 

diharapkan terciptanya suasana yang dikehendakj. 

oleh semua fihak. 

Segi negaLif 

-	 Jika terjadi perselisihan atall kesulitan antar 

anggota yang membutuhkan bimbingan dari fihak 

yang lebih dewasa, mereka sulit untuk mengatasi 

sendiri dan harus menggantungkan diri kepada 

pembimbing atau pembina kelompok. 
jl 

B.	 Dicampur
 

~3egi positif
 

- Dalam mengatasi problem yang timbul diantara 
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mereka akan Ie~ih mudah ditasi, karena seakan

akan ada hubungan kakak beradik, bagi mahasiswa 

yang Iebih mude akan Iebih terbuka kesempatan 

untuk menceri pengalaman. 

Ssgi negatif 

Perbedaan tingkat dan usia. kemungkinan terjadi 

perbedaan interest. sehingga suasana yang di 

tuntutpun akan berbeda. 

Dari pertimban&an-pertimbangan tersebut diatas, maka 

pencampuran menurut jenjang studi Iebih baik, karena akan 

dapat memperluas cakrawala berpikir mahasiswa, juga akan 

Iebih mendewasakan diri dalam pergaulan. 

4.8.1.3.	 Penge]ompoka~ngbuni da18m setiap kamal' 

Dalam setiap kamar terdapat : 
# 

A. Satu kamar untuk satu orang penghuni. 

Sag i po:'d. Lif 

Terjaganya prifacy dan ketenangan pc:nghuni, 

sehingga kemajuan dalam bidang akademis Iebih 

dapat diharapkan. 

Dar1 segikesehatan, penghuni dapat betul-betul 

terjaga kesehatannya sewaktu ada teman sesama 

yang saki t. 

Segi negaU.f 

-. Ma ha::; i s wa penghuni kurang dap3.t menyelami 

----_.--.J 
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kebiasaan orang lain yang kemungkinan banyak 

bertentangan dengan kebiasaan sendiri. 

- Ada kecenderungan sikap mahasiswa yang 

eksklusif. 

- Besarnya biyaya per 8.Io1at an dan pengadaan, 

Isehingga ditinjau dari aspek ekonomis mahasiswa i 

akan kurang memadai. 

10
 
9
 
8
 
7
 
6
 
5
 
t; 

3 
...., 
L. 

1 .~ " , _,Ilm~ 1~~LI!i-[ liF~ 
BELAJAR KESEHATAN KEBEBASAN BIYAYA EKSLUSIF SOUDARITAS 

MEJA 

~ ~J 

MEJA 

TEHPAT 
TlDUR 
<BED) 

~ 

L ~HARTEMPAT TIDUR 
(BED) 

MEJA 

LEMARl I 

. 

EMPtiT 
nDUR . 
'( BED) 

--_. • 
LEMAR} I 

PERHlTUNGAN PEMAKAlAN SATU HAMAR UNTUH SATU DORANG 
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B. Satu kamar untuk dua orang penghuni 

Segi positif : 

Privacy cukup terjaga, ketenangan belajar juga 

terj8.min 

Dari segi kesehatan, jika ada salah satu ternan 
; 

sekamar sakit, maka untuk tindakan preventip 

terhadap ternan satunya masih mudah, yaitu dengan 

memindahkan ke kamar lainnya. 

- Masing-masing penghuni masih dapat dengan mudah 

menyesuaikan diri dengan kebiasaan teman 

sekamarnya. 

- Ditinjau dari segi pembiyayaan, dapat terjangkau 

oleh kemampuan ekonomis mahasiswa.
 

Segi negatif
 

- Kurang ada.nya prifacy dari penghuni
 

/~'1-"h~~~ ~')~ ~~!~ 
~. 
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10 
9 
8 
7 
6
 
5
 
4
 

3
 
£..'"' 
1 111~111~lli~ill~;111I I 

BE~AJAR KESEHAJAN KEBEBASAN BIYAYA EKSLUSIF SOLIDARITAS 

I--

TEMPAT 
TIDUR 
<BED) 

I 

LEM4RI 
J 

I ME!A I 

I 
.. 

I ME~A I 
TEMPAT TEMPAT

TIDUR TIDUH 
<BED) <BED) 

LEM HI LEMI HI 

TEMPAT
TIDUR 
(BED) 

TEHPAT
TIDUR 

,...--.""'
(BED) 

MEJA 

MEJA 

I-\ LEMA J 

,~ ~ .. , 

PERHITUNGAN PEHAHAIAN SATU HAMAR UNrUH DUA DORANG
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C. Satu kamar untuk tiga orang 

Segi positif 

Solidaritas entar penghuni kamar dan mahasiswa 

penghuni 

asrama sangat tinggi 

Segi negatif 

- Privacy dan ketenangan belajar menj ad i 

ber ku rang, kemungk inan ter j ad i kegaduhan ada, 

sehingga dapat menggangu konsentrasi belajar. 

- dari segi kesehatan, bila ada ternan sekamar yang 

sakit, akan lebih cepat menular, dan tidak 

preventip dengan mengungsikan ternan sekamar 

menjadi sangat sulit. 

- Relatif menjadj sukar untuk mengendalikan dan 

penyesuaian diri dangan ternan sekamar. 

I 

I
~ , 

•
 
.1 
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II 
; 

II2 
1 

3 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
Lj 

8ELAJA~ KESEHAT~~ KEBEBASAN BIYAYA EKSLUSIF SOLIDARITAS 

r--... I MEJA -
TIHG~AT 

TIGA 
TEMPAT ME 

TIDUR JA 
(BED) 
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ME
JA 

I 

LEM~RI P~~IANI 

I ME1A J 

TEMPAT TEMPAT
TIDUR TIDUR 
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MEJI 

TEMPAT 
TIDUR 
(BED) 

LEMARl 
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ILEMARII 

TEMPAT TEMPAT 
TIDUR TIDUR 
(BED) (DED) 

I 

~EJA IMEJA IMEJA I 
,~........ ~~. 

PERHITUNGAN PEMAHAIAN SATU ~AMAR UNTUH TIGA ORANG
 

i 
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Untuk menetapkan jumlah penghuni tiap studi bed room 

atau kamar hunian, diambil suatu studi perbandingan 

dengan asrama-asrama yang telah ada saat ini. 

Pengambilan sampel berdasarkan kesetaraan tingkat 

klasifikasi asrama, dalam hal ini kIss A dan klas B. 

adapun kriteria kelas masing musing adalah' 19. 

Kriteria klas A 

- Kapasitas penghuni cukup besar, antara 46 - 148 

mahasiswa. 

- Per unit bangunan cukup besar kapasitasnya, 

yaitu 16 sampai dengan 130 kamar. 

- Fasilitas ruang dan peralatan cukup lengkap. 

- ,Kondisi saran a dan prasarana cukup memenuhi 

syarat. 

; 

Kriteria klas B ; 

~ Kapasitas penghuni 8 - 27 mahasisws. 

- Per unit bangunan berkapasitas 4 - 15 kamar. 

Ketersediaan fasilitas dan peralstan terbatas. 

- Kondisi sarana dan prasarana kadang'~kadang 

kurang memadai. 

'0 
~'DANURI, Pemukiman mahasiswa, F.T.Ars, UGM. 
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TABEL JUMLAH MAHASISWA 

PER STUDY BEDROOM 

Dari data tersebut diatas, maka timbul angka 

perbandingan rata-rata kap·asitas per studi bed room aclalah 

2 sampai 3 orang. 

Dengan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa 

alternatif yang telah diuraikan diatas, dan dari studi 

·banding dengall beberapa aSl'£Un£L mahasiswa yang ada UmtalJlil 

kapasitas studi bed roomnya, maka timbul alternatif jumlah 

Inahasiswa pengbuni u·ntuk tiap kamar adalah 2 orang, 

mengingat mahasiswa yang belajar memerlukan privacy yang 

QQ~ -~O Q
¥

..---_._--------

Nama asrama
 

Dharma putra } tu 
Ratna.ningsih 
Realino YS 
Syantikara 

· Wijaya kusuma 
Retno wulan

I Latimojong 
\ KujangI Kaboki 
I Dhar'mayanti
I Kopma UGM 
"----_.__._-_._.:.....-_---~-_._ .._---

--~----------

Klasifikasi Kapasitas. 

_._as~~m~ PE'=_.~t~di bed~~o~~ 

fI..U~ 4 orang} ~~' y~~ A 3 Orang ~ 

A 3 Orang U. '<. 
A 3 Orang 
B 2 Orang 
B 2 Orang 
B 2 Oramg 
B 3 Orang 
B 2 Orang 
8 2 Ot-ang \ 
8 I 2 Orang j ___._.__..L .__._._. ...._._ ..... 

lUMW,H VE'-'GHUl-t1 ~J'\MA~ 

p~tvv 4-p"£'~ ~~ 
~ 

~ /L-:}/JUt! ~~p 

I 

7 
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4.8.2. MACAN FASILITAS DAN PENGELOMPQKANNYA 

4.8.2.1. Pelsyanan fasilitas b~13i8r 

A. Sistim' belajar dar-am ruang tidur 

Segi positif 

- Privacy lebih diperoleh 

- Pengaturan waktu be]ajar lebih leluasa, dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan individu jika terpaksa
 

belajar sampai larut malam, rasa aman lebih dirasakan
 

pada ruang tidur.
 

Segi negatif 

- Tercampurnya kegiatan belajar dengan kegiatan lainnya 

(tidur, istirahat, berhias, dan sebagainya) sehingga 
! 

kemungkinan terjadi saling menggangu bila pengelompokan
 

kegiatan kurang tepat.
 

B. Sistim belajar di luar ruang tidur
 

Pemberian fasilitas 1nl ada dUB ulternatif
 

- Ruang belajar untuk kelompok keei] mahasiswa .
 

..- Euang belajQJ.· untuk selllruh penghuni £u~rQma.
 

Scgi pu:::>itif
 

- Kegiatan belajar tidak bercampur dengan kegiat9.n.
 

lainnya.
 

Dapat dilakukan . belajar, baik :.:;ecara Uland i r i,
 

maupun secara kelompok.
 

Segi negatif 

-	 Pengaturan waktu belajar menjadi terbatas, hanya pada 

j~m-jam belajar yang umum dilakukan mahasiswa, sedangkan 

untuk belajar ekstra sampai larut malam mahasiswa 
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menjadi segan karena tidak adateman. 

- Kebutuhan l'uang akan menjadi lebih besal' dan kurang 

efisien, sehingga pe~bayal'an akan bertambah. 

C. Gabungan kedua sistem ( A dan B ). 

Segi positif 

- Mahasiswa dapat melakukan kegiatan belajar se optimal 

mungkin, baik di ruang tidur dengan suasana belajar yang 

privacy dengan waktu yang tidak terikat, maupun dapat 

melakukan kegiatan belajar berkelompok. serta ada 

pergantian suasana belajar yang lebih segar. 

Segi negatif 

Memerlukan adanya fasilitas. meskipul1 tidak selua::; 

fasilitas yang harus disediakan 'untuk alternatif B 

Dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan di atas. 

maka rliambil alternatif C, sedang untuk efisiensi 

pell18nfaatan ruang, ruaka kegiatan belajar in i bisa 

wenggunakan fasilita~ ruang makan, den~an ~Hngaturan waktu 

belajar ,:Jan waktu makan yang ·tidak bel'samaan. 

--6r=rL 
jL. ~~L.r\1h-\!-
~ 

~.~M'-IW 

l'69~"N b~7AIl- N.\It+fMI$'WA 
~ 

hrf=?=i'
 
~.'fIPUF-
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4.8.2.2. re layan:aD d8JL.£af: iIi tas ln8.kan 

Pelayanan dan fasilitas makan bagi mahasiswa yang 

disediakan bisB diberikan dengan sistim : 

- Dipusatkan 

- Disebar 

- GabL1ngan 

A. Dipl.lsatkan 

"Segi positif 

_ Pelayanan dan mutu makanan dapat terkontrol dengan 

teratur 

_ Mahasiswa tidak perlu menyediakan waktu khusus untuk 

mengurusi soal makan 

_ Ruang makan bersama dapat berfungsi sekaligus sebagai 

kontak sosial dan interaksi antar penghuni 

Sagi negaLif 

_ Mahasiswa lllenjadi sangat torgantung pada peluyanan dapul' 

umUill, padahal kebutL1han minum bagi mahasiswa sehari

harlnys memiliki frekwensi tinggi, sehingga dengan 

pelayanan minu~ inidapat sangat merepotkan bagian dapur 

umum. 

_ Mahasiswa menjadi sangat terikat dengan waktu makan, dan 

menu kadang-kadang tidik cocok untuk seluruh mahasiswa. 

~ 



67 

B. Disebar 

Bisa dipakai pada asrama asrama yang memakai sistim 

apartemen (Bisa untuk mahasiswa yang sudah berkeluarga). 

Ruang makan dan dapur disediakan pada tiap kelompok keeil 

mahasiswa. 

Segi positif 

- Mendidik mahasiswa untuk lebih bertanggung jaHab 

terhadap kebutuhan diri sendiri. 

- Menu dan harga makanan dapat disesuaikan dengan selera 

dan kemampuan ekonomi mahasiswa. 

Segi negatif 

- Harus ada Haktu khusus untuk mengurusi 500.1 makan dan 

minum. 
; 

- Dari segi 'skonomi, Pengadaan dan perawatan bangunan akan 

mcnj ad i 1eb ill mahal. 

C. Gabungan 

Sagi positif 

- Pela~anan makan dipusatkan pada ruang makan ber-sama dan 

dapur umumnya, sehingga pruses sosialisasi dan interaksi 

sosial antar penghini dapat berlangsung pada waktu makan 

bersama. 

- Pada tiap kelompok mahasiswa disediakan pantry ( dapur 

keeil untuk masak air ) bila sewaktu-waktu mahasiswa 

ingin memasak atau membuat minuman. 
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Segi negatif 

Memerlukan tempat lebih luas daripada alter natif A. 

Dari beberapa pertimbangan ketiga alternatif tersebut 

tadi. maka dapat diambil alternatif C (gabungan). 

PELAYflNAN FASILITAS HAJ{AH 

ASRAHO 
~.ASRAHA~ 

B 
.NKN nSRAHA • tlJ<H 

~ ~ .HJ<H• ttKN • tlJ<N. ~~ ., 
.HKH 

.ttJ<H0~H) E~
 .tIJW
 

TERPUSAT
 DIGABUNGJ{AN TERSEBAR 

4.8.2.3. Fengelompokan ruang tamu, 

DeIsm hubungannya dengan personil-personil dari luar. 

- Dised iakan un tuk t i..ap ke lOlllPok kee i I mahas iswa 

- Disediakan unt~k seluruh penghuni asrama 

-- Gabunga.n 

A. Rl1ang tamu d ised iakan un tuk ke IOIllPol{ kec i 1 mafIas:i swa 

Segi positif 

- Privacy dalam menerima tamu dapat lebih terjaga. 

Se g i the: gat i f 

Kebebasan yang terlalu luas kurang sesuai cl ellgan 

kebiasaan orang Indonesia 

B. Ruang tamu disediakan bersama untuk seluruh penghuni 

Segi positif 

- Kebebasan terlalu luas dapat dibatasi. dan adat 

kebiasaan orang Indonesia lebih dapat terjaga 

_______0____ __ _ __ . 
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Segi negatif •
 

- Kurang adanya privacy dalam menerima tamu
 

C. Gabungan sistim A dan sistim B. 

Segi positif 

- Tamu dapat langsung menemui mahasiswa pada ruang tamu 

kelompok, meskipun hanya terbatas pada tamu yang 

berjenis kelamin sama. 

Sedangkan untuk taciu yang berlainan jenis disediakan 

pada ruang tamu bersama 

Segi negatif 

_. B i yaya. pengad aan menj ad i be rtambah 

Dari beberapa pertimbangan diatas, dapat diambil 

alternatif C (gabungan). 

PEHGELOt1POKAH HUANG TAt1U 

r;;:;---)AS rll'\ KA HH S ~ 

~~ ~ 
-.-I /' RUANO "" 

...... MUKUH ./€) 
IAHU 

E)- '"" 

.4.8.2.4. Pe13Y811an fasjlitsfi b3JU8LJllQ,ndj dan ],\~ 

A. Fasilitas dengan sistim di sebar 

KM/WC disediakan I)ada tiap satu atau dUEl. ruang hunian 

Segi positif 

- Privacy lebih tinggi 
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- Pencapaian ke fasilitas lebih mudah 

Segi nega t if. • 

- Biyaya pengadaan dan pemeliharaan menjadi mahal. 

B. Dilokalisir pada satu tempat untuk tiap kelompok hunian 

Segi positif 

- Siays pengadaan lebih murah, Jan lebih praktis dalam 

pe laksanaau 

- Pencapaian ke fasilitas lebih mudah. 

Segi negatif 

- privacy berkurang. 

Dari pertimhangan-pertimbangan tersebut untuk kedua 

alternatif itu, diambil alternatif B. (dilokalisir pada 

satu tempat untuk tiap kelompok hun ian) 

FnSILITAS J<HI'WC 

.HM/we .KN/We
 
.KN/We
 

• J<IVUC 
. Wvwe 

4.6.2.5. Pelayanao dan pemberian fasilitas 0uoi iemur .. 

A.	 Dipusatkan 

Samua cuoian baik dari setiap mahasiswa maupun cucian 

L 
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yang bersifat umum ( kain korden, seprei) di euei oL::h 

karyawan asrama dan dipusatkan pada pusat pencucian. 

Segi positif 

- Mahasiswa tidak periu t8rIaiu banyak mengurbankan 

waktunya, sehingga waktu untuk belajar tidak terganggu 

Segi negatif 

Biyaya operasianal mahal, tidak sesuai dengan ekonomi 

mahaslswa 

B. Disebarkan 

Mahasiswa mengerjaka semua cuciannya sendiri dengan 

penyediaan fasilitas seaara berkelampok. 

Seg~ pasitif 

- Mahasiswa dididik seaara mandiri, disamping biaya 

operasionalnya Iebih sesuai dengan kondisi ekonomi 

mahasiswa 

.Segi negatif 

- Mahasiswa harus menyediakan waktu tersendiri unLuk 

mengurusi masalah cucian. 

C. Gabungan sistim A dan B 

Dengan sistim ini mahasiwa tetap melakukan pencucian 

sendiri.. tetapi tt:~rbatas untuk pakaian pribadi, sedang 

cucian yang bersifat umum sepetti sprai, karden, tapIak, 

di euci oleh karyawan asrama dan dipusatkan di pusat 

peneueian. 

Segi positif 

- Mahasiswa tetap belajar untuk hidup mandiri 

~ 

.. _------------
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Biyaya operasional lebih murah dan Ishih sesuai d~ngan
 

kondisi ckoDomi rata-rata mahasiswa.
 

Ma ha~_~; i;3 \-,J a tidak perlu terlalu banyak mengu rb;),n kan
 

waktunya, sehingga waktu belajarnya tidak tcrganggu.
 

4.8.2.G. E.r;~;d.lit3.s peng'!?un;,3.zul rUQ.ng huni::-;!.n untuli.. keg{iatan. 

Kegiatan utama dari ruang hunian ini adalah Tidur, 

istirahat dongan duduk~duduk. belajal' inc! i vir.'lU ;:;erta 

latihan dan praktek yang masih mungkin dilakukan delam 

ruapg pcnghunan ter:o;ebut.· 

Adapun kebutuhan akan perabot untuk mahasiswa pada 

U!!lilmny:0., :38.11gat bermacam'macam tegant.:,ung dari kesenangan., 

kreatifitas pribsdi masing- masing dan kadang-kadang lebih 

. lIlongal'3.11 ke h,.1.1 hal yang natural, misalnya Tika.r .' 

laLtai} dinding c]:::L.Jl ~Jebag::l.irJya. disa.lllpinfJ, juga pe.rabut

~! I) rid:)!) t 1. d. t j h 8. n (In e j ct g ;:;unb D. r: y 11 n g j Ll gad i let a kand a 1. am 

}.> II b.ll g hunian sehingga !:J1:;s?J.l';J,n ruang tidak hi~a di 

sL;3.nclarkan seCD.J::·a jels.s. Dan kebutuhan akan flf~,)-.:.sibil.itas 

ru,:i!'JG hun'ian ;;;;jng;;.I.t diperluk'))'J. 

Sl:' 11 i. n ~ g fi tilllbul 1l't<'?::';3L:.. l'J, ya.iLu <'l.lJ(Jkah f1.ek::::jj-·iJ.itas 

rU8.ng huni').n der,g:3.n per;gatulan dinding penyekat X'U8.ng8.11., 

pengaturan furniture, ataukah fleksibilitas besarnya ruang 

hiJni2tn. 

A. Fieksibilitas pengaturan dinding penyekat
 

S(: 11 i p 0 ~; ~. t i f
 • 
Sewaktu-waktu bisa dipisahkan antara kegiatan tidur, 

-------- - ..--~~--- ~
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denga~ kegiatan belajar atau praktck.
 

~? i" i v '3 C Y 1 f~~ b i 1-1 tin go: g i
 

;::\ eg i 1--1 (:' g ~3. t -1.- f 

Ruang gerak banyak yang hilang karena adanya penyekat 

l\!~;j.ng :)(.'rk'::~;;.)n sempit 

B. FleksibiliLas pengaturan perabot (furniture)
 

Se[[i ['OS i t j,E"
 

- ruang gerak menjadi lebih luas.
 

Pemanfaata.n ruang hunlan lebih efislen 

- Ruang gerak tidak .ada yang hilang 

Seg i 1'11::'&,:8 t if 

E'rivacy untuk melak.ub"H! kf)giatan belD.jar d8.n latihan 
• 

a.ga.L berku'r:3.ng. 

C, Fleksi~iljtas besarnya ru~og. 

RU8.ng L,L::::i. rjj.tci.lnbah lU;3.sJ1Y3 kc luc<.r, 

:~cg 1 vu:.;.i tit' 

Jika mahasiswa iogin melakukan kegiatan dengan besaran 

ruang lebih IUdS hiss. d i tambah" tanpo mer-ubah tZ!t<:l. let.;')!, 

f·erabot 

Ru (j,l'lS gu l' a;{ leb i h lu '-?;::; 

:3 '2 gin C E': ,) t. i f 

'j"'ru,,):;iL bl';)ntuk dar: L:ci.L::.! l"\.lan;:i b"'nguna.n 

F'l"i.V8.C:Y untuk In(.:liJ.kuk~:.n k.egi3..t;.::.rl F1:r·:::J.~{t\_~k (lo.n lCltih~:.rl 

:J..g ::d{ b I'; 1 ku !:D.ng . 

[J::a.i.. Lig3 :Jlt,:;rnatif Y::l.n;0 l:;~d :';.\. "I :;:I.n d :::ri g ;:-~.n 

p e l' t i !I. 1:'- e1.l·l gan .... r' I'; r t. i n'lb angan t c r :3 e b L1 t ,j::" a t 3.:" .' maka diand:,il 
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"alternatif C. yang fleksibilitas pengaturan perabot dan 

f U ITl i t u r e . 

4.9. HUBUNGAN INTERAKSI DAN KEGIATAN 

Macaw orientasi kegiatan dan interaksinya adalah 

l;;;ebagF."ti bel'iku t : 

A. Orientasi kegiatsn ke dalam 

Yaitu orientasi yangmongikat kegiatan-kegiatan intern 

penghuni didalam asrama. 

Or·.icn:;s.;,,:i kegiatan kedalam ini. meliputi interaksi 

Interaksi antar ruang hunian 

- Intcraksi antal' penghuni ~;;:ub kolompok 

Interaksi sntar pe~ghuni kelompok 

Interaksi antar kelompok 

C. Orientasi kegiatan keluar 

Yuitu o;.iC;!ILai3i kegiats.n pellghuni a;:;rlJ.llla dellgfJn masyal'akat 

lual". urientasi ini meliputi : 

- Interaksi penghuni asrama dengan masyarakat sekitar 

asrama	 dan orang luar 

S eel :'3.ng in te r aks 1 f'iOHlge lo 13.) ;3d [1.1 a h ked ahJ.lll d r,:mgan 

p,:·nirJ1uni. dD.l"! koluar dr::ngan ol·3.ng luaf" :3~:;r-ama. 

4.9.1. Interaksi sosial antar penghuni asrama tiap kamar 

Mercpakan bentuk intraksi 30sisl terkecil 

dilingl·;ung;:Jn a:'::l'F."t!l\i3. lllaha:3iswa, ini tE:rjo.di antara :0:: e St3.tn8. 

f,en~hulli !;all·l:).l' yo.ng sehCi.ri-·hari :::;OC8.ri.t fi:"3ik paling de-Kat. 

Agat ela.r.;:: L t e r' j C·'.m in hubur:g;:u-~ :::..!u'8.b, pun I)n tuan kamo.r 
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sekamar didasarkan pada kesamaan hobi, kesukaan dan 

Ii e b i :::; :::: a :.J n hidup :=::ehC:IT:L" h'J.rinya. Darl ::;(:61 f,embinad.rl 

prib8.di, pen8uhuni satLl lLJ.Jnd.r t,:,rdiri c];:;T:l tn8.ha:.::i::OH3. ~Tang 

:3Uc.!3h ::::81';io1' dt:,ngan maha,,-:i~~;\..]a yang bdru m8.sau:-~ huli;':Jh. 

11 ;J. has i s \, 3. sen i (:< r 

hubur:g:::,.n iH'luarg:::t 

b e f' t 111 d ;-l k s ~.' J. 8. ku 

yang ditenq;:,kan eli 

k ;3. k a k men U 1 U t p u 1a 

liJ1E;!·;ungan ':L3raHl8.. 
I' 

i 

() 1. \\ 

~r U H. _ .. :L 
, I\lTf;V-I\'?Sl '"NT Moo 
rE.H~Hufli \l-1\N\r'lf

e ' 

. t .]l'Eentuk 111 "era,riSl 30S1a_ antar Se~3alll;]. p,::nghun i kainar 

ii'ji L!::l.l:<at berupa komunikasi. Hengingat fungsl ulama kalllar 

diJalam asrama adalah sebagi tempat tidur dan beJ.ajar 

'I ' .PC.L:I:3.Ul, sortd daerah privat bagi mahasiswanya, maka pada 

:·;::::,.[11:.1. r ::.:d<:;k dise:diakan lu:::~mungkinan intrak:::.i sosial IcLlilt 

lu:J.:::: ddl!ian rJ;'1ll8il ;);H'ama Jain ]·.a.1I18.r, UnLtlk 'interaksi <:Hlt.ar 

te,tl::ln dalam satu unit huni.an discdi8kon :ru3ng duduk unt'uk 

~lap ~-::;o.tu kt-dumpok hunian. 

4.9.2, Interaksi antar penghuni subkeloIDpok 

Yaitu interaksi antar penghuni ruang hunian antara 

setu d8ngan yang lainnys, interaksi lebih luas. Interaksi 

di l~jngl(;:J.t ini dilakikan di lu8.1' r-U:3.ng hunian. 

;.-.--~~~-,..
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I-~s-:---T-ID-l:J-F~--1 r'-; :-'--i-r DU"Rl [;~----TiDU'R-' I-R~--TID u;'-1
L--T-~ l--r---- --r--J 

L ..···--T-----.J 

L. ~ ._.___ --l----t-------J 

r-·-----_·_-- ------.-..- ..----. --.----, 
. IINTERAKSI SUB KELOMPOK /L....__.__. .... .. . ..J 

5()~ 11= f; t..a,., re;IL.. .. 
----.- - -. 

// 
/~ 

~"'-

.. --1' 1LQ 
---,...-~.~~~ 
T· T 1 r
 

/~~ /~'" /~~ /"'~.
 

Jd dLl l· f:,J l 1 G bll
4~T,,~·l ...... ~ .T\():J~ ~. ii N{Z. f'P.- ~i pUP-

I 
INlE~ft¥-)1 ~U{)lt.EUJ/-}\POK 

4.9.3. Interaksi antar pengburii keloffipok 

Yait.u (J.nt.o.r penghuni sub kelompok ;.::;atu den,gal1 penghuni sub 

"'---'''-~~--



77
 

kelompck lain. Bentuk interaksi pada dasarnya sama dengan 

interaksi sub kelompok dan perbedaannya hanya jumlah yang 

tlc'rlibat. Dalam hal ini untuk asrama Inahasiswa UII adalah 

kelompok bidang studio 

r·-----··-·-----·-----·-·- --'~ 

( SUB KELDMPQK I 

.[~U_B~!(~L~:2~~---{i~~;RA;;)~I~~~O;~~~J-[sy~~~:~~M~-OKJ 
fSUB-dL O-;'POK 

. L ._, J 
¥-EL-OM yO\'

I 
~ ! 

~-
" 

_~. ~~ Q Q Q ~.~ Q OQ CJ91ll_
 
~__(jtY- 
~ 

I I 
..............' 21-Q--1
Ljit.1Ll -_1~---JGLl -- _:l_~h oj
JI6~

. ~{.\~~E:lD~YOY_ ~JJ~EWtJ\ra...' ~~ f.6{0)'-\ ~()k
• 

./' 

. , 

~KSI ~tLQ~m1S. 

._'
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4.9.4. Interaksi antar keloIDpok. 

MerupakJ.n interaksi antar seluruh pt::~rlghuni asrama baik 

L' L: t~ r' oj. ;ILiUPUII [-'U tr i. Keglatan sudah s8~gat komplek, 

n:el ipu t i berb3.ga.i 3.:'.'~pe k kehidupan maha.s iSHa. Adapun macalll 

interaksi tersebut aaalah 

In Lt;·raks i in telc:ktu;~ll lliisalny;:] b,?' laj ;':-;.1' bersa.m3. .. 

praktekdan latihan bersama, belajar kelompok (Jiskusi). 

Interaksi 80sia1 misalnya Komu n i ka.,:; i , organisasi, 

diskusi, makan be~sam3. 

Interaksi kultural misal Latihan lJentas bersama, 

pamer311, nyanyi bersama, olahraga permainan, Inis;2i.l 

tenis meja, bulu tangkis, voly dan lain·lainnya. 

Interaksi rekreatif misal (; at u l' , trl1ff, J).t' idge) 

karambol, dan lain sebagainya. 

} ~~~ ~ ~~ 
---------.. 

¥-E. LV MYol<- vv,.\/\ ¥:i:.\.AMPDV· 
I 

;vJAt\\iA-

tl·nE.~l\r-Sl MHH. \CEloMfor_ 

~ 

-'--'---~ __---..-J 
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4.9.5. Interaksi pepghuni, dengan orang luar dan lingkungan 

masYarakat sekitar asrama.
 

Tamu penghuni asrama terdiri dari
 

- Keluarga dari mahasiswa
 

- Teman kuliah atau kenalandari luar asrama
 

Masyarakat sekitar
 

Tanw pengurus asrama
 

K,~giaL:lil yang dilakukan 

- Bergaul, Lerbincang-bincang.
 

- Belajar bersama, diskusi
 

.- Rfj krea~ i 
~ 

- Pertandingan pel'sahabatan dan latihan olah l'aga. bersama 

tel'utama dengan masyarakat se1-::1 tar 8.sranld 

I bad all be "['::: ama cl eJ"lgan masy ar akat se kit 0.[" <CJ.:=:: r ama mi ~;(J 1 

peniiajian, sholat jumat dan solat jemaah 

i. ;'0 Q 0
 

.0
 

GO Q trJj []'
 
·0 

I 

__._ •••• "<4 .~, .'. 

Q1J Q Q 0
 
(J'j) 0 0 

0
0 

0"'v, Q 0 
N.«-AMA fJ1/\\'lA~\SWA p..uMAH ffN f.fltJC/. ~ 

INT t; ~A\L<;'I PENOAN MASY"PAt'-AT" 
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4.9.6. Interaksi pengelola asrama. 

Dalam hal ini adalah interaksi antal's. pengelola dengan 

rnahasiswa penghuni asrama dan pengelola dengan tamu luar. 

INTERAHSI PENGELOLA 
~ ~ 

PENGELOLA 
t1ASYARAKAT• " ASRAI1A 

S£KITA 
ASRAHA 

4.10. LOKASI ASRAMA 

4.10.1. rata letak a;rama mahasiswa UIr ¥ogyakarta 

Ada dUB alternatif asrama mahasiswa, yaitu 

- Asr;':;.llH·! 1!l6.hasis\4o. di sekitar daera.h k8.mpus 

- As l' ;cl iII a ma h ~J. S i ~.c; \oJ <:1 d i 1u a r d a c r d. h ;~ cutl t-' 1I~; 

Ditinjau dari segi kedekatan jarak dengan tempat 

b ':' 1;) j :::tr ::)tau ku 1i0.h maU~'L1n- ke:JE:~r-asia!1 SU;3. f';;:::ln a 

1 ingkung:3.nnya, asrama mahasiswa yang lerletak disekitar 

d:J.I:~rah k;:Jl:J['Ll~; lebih memenuhi syal'at ke:butuJ-lan. 

Sedangkan asrama mahasiswa di lua~ daerah kampus, 

s~lain lebih Jauh jaraknys, juga suasana lingkungannya 

b'o']uttl tent.u !::;e::::uai deng>1.l1 yang dikE~hencbki, yaitu SUCl,:;;ana 

yang bercil'ikan UlI, Int,,~lektlJal I!luslim. ,r;f;lain itu dE'ngar: 

[,ad:3.tnY;:J kegi-1to.l·J b8.ik ak,1dc,mi:3_, HlaUr'lln k>::,giatan non 

·J.k:J.d":mi.:c b~~gi ma!-l:.l.:::::iswu t::lhun :'~e 1 da.fl t8.hun ke 2 UII, 

. J i 1 J. 1n f i h d k L) ('~ n ;~ 8 \.J ;:J.;::; a J~ dan L C< fl t H.l 1. ,j G. r u f :~. Ii a k· u n i v e r :~ i t d. ::.~ 

1,~bih lIluda.h b'01;:J.ksan::3;;J.nnya untuk asra1ll:". di ~.;ekit8.l' Ka.wa::{an 

Ilngkung<JIJ aka.demis, ItH.bJ asralUU mahasis\oJa di l.ucu: daerah 

l-;'::Jmf::'u,,; buk::tn 81terrl:3ttif yang dil:-'llih. 

Luko::;i 2~;ramo. maha:o;i:,-;\.;ra d.l J::~:::kitar daerah kampu:3 itu 

L 
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sendiri ada beberapa alternatif, diantaranya adalah 

A. Lakesi asrama mahasiswa pada bagien tepi kampus 

Dalam hal ini ada dua kemungkinan 

1. Asrama mahasiswa terletak Iangsung di dapan area pusat 

kampus 

Pada aiternatif ini pencapaian ke area akademik masih 

mudeh. 

2. Asrama mahasiswa terIetak di tepi area akademik. 

Pada aIternatif ioi pencapaian ke area akadomik Iebih 

mudah, tetapi pencapaian ke aroapusat kampus lebih 

mudah pada kemungkinan (1). 

Segi positif 

Hasih terIetak di daerah sekitar lingkungan kampus, 

sehingga suasana disiplin akademik masih terasa. 

Pencapaian ke area akademik masih mudah. 

Karena letakllya diantara Iingkungan akad~mik dengan non 

akademik (HasyarakatIingkungan sckitar kampus) maka 

diharapkan terjadi proses sosialis8.si dan interaksi 

mahasiswa dengan masyarakat lingkungan sekitarnya . 

.Ada pel'gantian sua::;aluJ. s.ntara saat-'i;aat pendidikan 

akademik berlangsung dengan saat-saat di dalam asrama. 

Segi negatif 

Suasana akademik pada asrama mahasis~a ini tidak sekuat 

alternatif (b). di bawah ini 

Ditinjau dari segi pemerataan pencapaian, alternatif 

(b) leb:i.h baik. 

B. iokasi asrama mahasiswa di sekitar daerah akademik 

." 
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kampus. 

Pada alternatif ini, pertimbangan di tekankan pada 

kemudahan pepencapaian ke area akademik. meskipun Ietaknya 

masih da1am area akadenik, tetapi masih ada pemisahan yang 

jelas antara kegiatan asrama dengan kegiatan akademik. 

Segi positif. 

A1ternatif Iokasi ini sangat ideal untuk menciptakan 

suasana asrama mahasiswa yang disiplin akademis. 

Karena 1etaknya tersebar dalam area akademik, maka 

pencapaian ke tempa t--tempa t ku I iah adalah yang pa 1 ing 

mudah. 

Segi negatif 

Suasana yang monoton tidak ada pergantian antara 

suasana pada saat pendidikan akademik beriangsung 

dengan suasana didalam asrama mahasiswa. 

Hal itu dapat menimbulkan rasa jenuh yang j ika 

ber1arut-Iarut justru dapat menegangu ketenangan 

belajar. 

Mahasiswa sulit untuk dapat membaur dengan masyarakat 

dan lingkungan sekitarntya. Sehingga sulit diharapkan 

dapat terjadi proses sosia1isasi. 

Dari aIternatif-alternatif tersebut di atas dan 

barbagai pertimbangan, maka dipilih aiternatif (a) yaitu 

Iokasi asrama mahasiswa terletak di tepi area akademik. 

r, ~ 

~ 
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ALTERNATIF POLA LETAK 

ASJ=;tAMA MAHASISWA DI SEKITAR 

KAMPUS 

ASRAMA MAHASISWA PADA DAERAH TEPI KAMPUS 

ALTERNATIF (a.) 

~REA AJ<f1DEMIJ< 
~-,-,----

/ 
-~ 

DAERAH
 

P/JSAT
 

J<nHPUS
 
) 

ASRAHA ,'J r 
...,. ~MiASISIl~L_ I 

ATAU 

• 

ASRAHA 

I'lAKASISI.lA 
~ 

ARE~ i1J<~DEMIJ< 

DAERAH 
PUSAT 

l<At-1PUS 

Keterangan . 

Asrama mahas1swa 

terletak di depan 

daerah main entran

ceo 

Keterangan : Asrama 

mahasiswa terletak 

di tepi samping 

kampus. 

--~-7,'~'_,_.---J 
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U3UU 
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HIH3GIJ>ltJ 
U3UlJ 
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