
BAB VII
 

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
 

ASRAMA MAHASISWA
 

7 . 1. Daaar peranceutgan 

Daaar perancangan merupakan pedoman dasar yang di 

pergunakan di dalam menentukan konsep perancangan. Untuk 

asrama mahasiswa yang berfungsi sebagai lingkungan 

pembinaan pribadi selain sebagai tempat tinggal, daaar 

perancangan yang dipergunakan adalah : 

1.	 Lingkungan asrama yang menunjang proses pembinaan. 

Lingkungan yang menunjang proses pembinaan ini 

diperoleh dengan 

a.	 Mengatur tata ruang sesuai tingkat interaksi sosial 

dan besaran kelompok pembinaan mahaaiswa. 

b.	 Tata lingkungan yang menyatu dengan lingkungan 

kehidupan masyarakat sekitar, dicapai lewat 

penentuan lokasi pada lingkungan pemukiman, 

menyediakan arena kontak soaial dengan masyarakat 

sekitarnyo.. 

2.	 Kemudahan kontrol 

Kemudahan kontrol soaial terhadap tata pergaulan antara 

kelompok mahasiswa putra dan putri, dicapai dengan : 

a.	 Tata ruang yang berkarakter visual terbuka, melalui 

pengaturan elemen pp-mbatas ruang. 

b.	 Tata sirkulaai yang menyangkut:' 
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- Pengaturan sir·kilasi yang ter·pusat 

(sentralisasi). 

- Penempatan jalan keluar-masuk pada area pengamatan 

visual. 

7.2. Lokaai dan tata aite 

Penentuan lokasi berdasarkan pertimbangan : 

- Kemudahan pencapaian yang merata ke kampu5. 

- Lokasi dengan karateristik lingkungan kehidupan yang 

semi kota-desa,dimana pola hidup gotong royong masih 

dapat berkembang. 

- Tersedia atau dekat dengan fasilitas umum dan 

jaringan transpotasi kota. 

Tata lingkungan site : 

- Secara fisik tata ·1 ingkungan asrama bersifat 

terbuka terhadap ma~yarakat sekitarnya . 
.'" 

- Orientasi bangunan per-unit.., kegiatan kedalam 

untuk menciptakan inter'aksi yang akrab antaroa sesame. 

mahaaiswa penghuni, tetapi secara keseluruhan Iingkurigan
 

asrama beroorientasi keluar sebagai usaha adaptaEd
 

dengan lingkungan sekitarnya.
 

7.3. Tata ruang dan program ruang 

Peneataan ruang merupakan sub sistem dari keseluruhan 

u:paya menciptakan lingkungan yang menunjang proses 

pembinaan dengan kemudahan kontrol terhadap pergaulan 

antar sesama penghuni asrama putra dan putri. 

~. ! 
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I 

Tata ruang mengungkapkan po1a tata 1ingkungan 

pemukiman tradisiona1 jawa, dengan memisah ke1ompok hunian 

putra dan ke1ompok hunian putri oleh ruang-ruang umum 

sebagai penghubung dan tempat kontak sosia1 mahasiswa 

penghuni secara kese1uruhan. 

1.	 tata ruang makro. 

- Ke1ompok unit hunian dibedakan untuk ke1ompok putra 

dan ke1ompok putri. 

- Ke1opmok putr'a terdiri dari tiga unit hunian,
 

dengan masing-masing unit hu~ian terdiri dari dua
 

ke1ompok pembinaan.
 

-	 Ruang-ruang fasi1itas bersama disediakan sebagai
 

sarana kontak soaia1 bagi kedua ke1ompok penghuni,
 

sehungga tata pergau1an antar mahasiswa putra dan
 

putri dapat ber1angsung secara terkontro1.
 

2.	 Tata ruang 8,S!'t:Ullti. , 

-	 Setiap unit hunian terdiri dari tiga ke1opok
 

penililnaan, dengan masing-masing ke1opok terdiri dari
 

~ sub kelopok unit tidur.
 

'1-	 Satu sub kelompok unit tidur terdiri dari 8 ruang I 
tidur yang berisi 2 mahasiswa setiap ruangnya.
 

- Setiap unit bangunan hunian terdiri dari kelopok
 

ruang
 

1.	 Umum - R. duduk, istirahat
 

dan selasar'.
 

2.	 Privat - Study bed~room, R. 

0" tidur dan be1ajar. 
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3.	 Pelayanan dan servis ~ KMjWC, Lafatory, 

Cuci jemur. 

·7.4. Tata ruang 

Tata truans luar secara keseluruhan menyesuaikan 

dengan tata ruang akro. Perpindahan sifat ruang diupayakan 

dapat terasa dari mulai ruang publik, semi publik, semi 

privat, dan ruang privat, dengan pengaturan pembatas gerak 

dan visual. Pembatas vertikal mempergunakan elemen-elemen 

alam seperti tanaman, tinggi rendah permukaan tanah dan 

air atau elemen buatan seperti dinding baik itu yang masif 

maupun yang transparan. 

7.5. Ta~a eirkulaai 

Tata sirkulaei merupakan sub siatem dari sistem 

kemudahan kontrol dan mobilitaa kegiatan, karenanya tata 

airkulaai didaaarkan pada daaar perancangan kemudahan 

kontrol. 

Siatim sirkulaei horiaontal dominan dipakai khuausnya I

pada ruang-ruang umum, untuk mendukung kemudahan kontrol I 
dan mobilitaa. Sedang untuk unit hunian yang merupakan 

ruang-ruang tipikal dan berlantai lebih dari eatu siatim 

airkulasinya horisontal dan vertikal. 

Untuk menghindarkan gangguan hujan dan panas jalan 

penghubung unit hunian dan ruang umum diberi naunaan. 
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7.6.	 Penampilan bangunan 

Penampilan bangunan secara keseluruhan mengungkapkan 

kesan bersih dan selaras dengan bentuk bangunan-bangunan 

yang ada dikampus UII dan lingkungan sekitarnya, agar 

tidak menimbulkan kesan terasing, dan dapat mencerminkan 

nafas intelektul muslimnya.Karena berada dilingkungan 

garis katulistiwa, bentuk bangunan berciri arsitektur 

tropis. 

7.7.	 Pengaturan pengaruh lingkungan 

Merupakan kunsep pengaturan pengaruh fisikal dan 

biologikal di lingkungan bangunan, yang meliputi : 

1.	 Pencabaya,an 

Pencahayaan alami dipergunakan pada siang hari, 

dengan patokan umum luas perlu bangunan pada dinding untuk 

.~AhaYB matahari minimal 1/8 luas lantai dengan bidang 

kerja setinggi 75 eM. 

Pencahayaan buatan dipakai pada malam hay-·j FIt-FIll padFl 

siang hari bila cahaya matahari kurang memadai sebagai 

sumber cahaya. 

2. Penghawaan 

Pada dasarnya di gunakan penghawaan alami dengan 

m~tode Cross ventilation. Penambahan afat sirkulasi udara 

secara mekanik seperti E.-.::hcwster digunakan pada ruang

ruang umum yang besar yang dipakai untuk banyak orang, 

seperti ruang makan dan belajar bersama. 
"" 
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3. Akustikal 

Pengaturan akustikal sebagai pengaturan pengaruh 

bising dilakukan melalui cara : 

- Pengendalian rambatan suara dengan pengaturan jarak 

antar masa bangunan atau menggunakan masa penghalang. 

-	 Mengendalikan r'ambatan suara dengan 

rancangan elemen bangunan yang menggunakan material 

kedap suara serta pengaturan tata ruang . 

. 
7.8. Pengat~ran jaringan utilitaa 

1. Tata ,jaringan air 

Ada pemisahan penyaluran antara ~ir bersih, air kotor 

dan air hujan, Sumber air besih dari setempat. Air hujan 
,'I, 

disalurkan ke roil, air limbah dan kotoran disalurkan 

keperasapan setempat. Kapasitas septic tank disediakan 

untuk tiap 10 orang/tahunnya dengan ukuran 1 M3 btik 

penyimpanan lumpur. 

2. P~nQBgahan bahava kBbakaran 

Untuk struktur dipilih material yang tahan api 

minimal 2 jam kebakaran (betun bertulang). Pengaturan tata 

letak bangunan yang mempertimbangkan jarak antar masa 

bangunan terhadap bahaya perambatan api, serta ruang luar 

yang memberi kemudahan pencapaian bagi mobil unit pemadam 

kebakaran. Secara mekanis menyediakan jaringan Fire 

hydl'8nt 
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3. Tata kOIDUnikasi 

Mempergunakan interkom untuk komunikasi antar ruang 

kelopok bangunan. 

7.9. Struktur, konatrukai dan material 

Persyaratan fleksibilitas ruang dan kemudahan 

teknologi konvensional mengarahkan kepada penggunaan 

sistim srtuktur rangka. 

Material struktur 

- Struktu utama. 

Menggunakan beton bertulang untuk rangka dan pondasi 

bangunan. 

- Struktur pengisi . 

. Genting tanah liat atau asbes gelombang untuk penutup 

atap . 

. Asbes eternit untuk bahan langit-langit ruang . 

. Bata di plester semen untuk dindine ruane dan kaca 

untuk pembatas ruang yang memerlukan kontrol secara 

vlsual . 

. Kayu jati atau kamper untuk rangka pintu dan jendela . 

. Tegel polos untuk lantai kering dan tegel tahu untuk 

lantai basah. 

:'. 


