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BAB VII 

PENDEKATAN KONSEP 

7.1. PENDEKATAN KONSEP DASAR PERENCANAAN 

Pendekatan konsep dasar perencanaan merupakan pende

katan konsep dalam lingkup makro gelanggang "mahasiswa 

sebagai blok bangunan dan sebagai bag ian dari Kampus 

Terpadu Universitas Islam Indonesia. 

7.1.1. Pendekatan Konsep Pemilihan Lokasi dan Site1 

Dasar pendekatan konsep pemilihan lokasi dan site 

adalahskope pelayanan sesuai dengan perannya untuk 

mewadahi kegiatan kemahasiswaan. Pertimbangan (kriteria) 

pemilihan lokasi adalah (Lihat Gambar V.1): 

a. Pencapaian : lokasi dan site mudah dicapai dari 

lingkup wilayah Kampus Terpadu UII. 

b. Lingkungan hubungan lokasi dan site dengan ling

kungan kampus terpadu untuk mendukung 

eksistensinya serta mendukung konsep 

dalam RIP Fisik. 

c. Teknis luasan yang cukup dan memenuhi persyara

tan site dalam RIP Fisik kampus terpadu. 

d. View mampu memberikan pandangan yang baik, 

dari dalam atau luar site. 

Berdasarkan score tertinggi matriks pembobotan pemilihan 

1.Lihat : Alternatif Pemilihan Site pada Bab IV,. halaman 62 dalam buku ini. 
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Gambar VII.1 : Dasar Pijakan Zoning Kampus Terpadu
 
(Surr~er : RIP Fisik Kron~~s Terpadu UII 1987-2009, Buku III)
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site berikut ini maka 

tif 2 

Matriks Pembobotan 

site yang terpilih adalah alterna-

Alternatif 1 Alternatif 2 
No Kriteria Bobot 

Point Score Point Score 

1 Pencapaian 40 2 80 3 120 

2 Lingkungan 30 3 90 3 90 

3 Tekn is 20 2 40 2 40 

4 View 10 1 10 2 20 

220 270 

keterangan point : 3 = sangat mendukung 
2 =mendukung 
1=kurang mendukung 

7.1.2. Pendekatan Konsep Penataan Fisik Tata Ruang Site 

Penataan fisik tata ruang site berkaitan dengan 

komposisi massa bangunan dalam site dengan faktor penentu 

sebagai berikut: 

a. Entrance 

- Entrance utama terletak pada jalan transportasi 

kampus dan mudah dicapai. 

- Memudahkan kontak lingkungan kampus dan masyarakat. 

b. Sirkulasi 

Terdiri dari jenis-jenis sirkulasi dalam site: 

- Jalur sirkulasi primer, sebagai pencapaian dari 

entrance utama terhadap kelompok kegiatan untuk 

pej alan kaki. 
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Jalur sirkulasi sekunder, sebagai pencapaian dari 

jalur sirkulasi utama ke kelompok kegiatan, untuk 

pejalan kaki. 

Jalur sirkulasi tersier, pencapaian dalam masing

masing kelompok kegiatan, sirkula~i antar ruang 

kegiatan. 

c.	 Massa bangunan 

Memberikan skala yang manusiawi dan akrab sebagai 

pendukung kegiatan edukatif dan rekreatif di dalam 

Gelanggang Mahasiswa Terpadu UII. 

Gubahan massa, mempunyai karakter terbuka, menerima 

dengan ruang luar sebagai wadah komunikasi serta 

komposisi disesuaikan pada fisik lingkungan sitenya 

dengan memperhatikan sifat kegiatan yang ada di 

dalamnya. 

- Komposisi gubahan massa merupakan pancaran fungsi 

dengan memperhatikan kelompok kegiatan, hirarki 

kegiatan, kemudahan pencapaian kelompok kegiatan 

serta hubungan antar kegiatan. 

7.1.3. Pendekatan Konsep Pendaerahan Site (zoning) 

a. Site dituntut harus komunikatif dengan entrance yang 

jelas (menonjol). I 

I. 

b. Kegiatan kesekretariatan Lembaga Kemahasiswaan UII ~ 
sebagai pusat kontrol kegiatan kemahasiswaan, maka i 
pusat kemahasiswaan harus mudah dicapai dari semua 

bagian di lingkungan Gelanggang Mahasiswa. 

c. Tuntutan kebutuhan tingkat ketenangan masing-masing 

fI 

' 
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kelompok kegiatan dalam gelanggang mahasiswa mendasari 

perletakan massa bangunan sesuai keanekaragaman ke

giatan. 

7.2.	 PENDEKATAN KONSEP DASAR PERANCANGAN RUANG 

Pen4ekatan konsep dasar perancanganruang merupakan 

pendekatan konsep dalam lingkup mikro, mengambil bagian 

dari gelanggang mahasiswa sebagai penekanan khusus yaitu 

pusat kemahasiswaan sebagai fasilitas kegiatan penalaran 

dan kesekretariatan. 

7.2.1.	 Pendekatan Konsep Kebutuhan Huang 

Kebutuhan ruang dipengaruhi oleh program ruang yang 

berdasarkan: 

- Bentuk, macam dan sifat pelaku beserta perabot 

- Besar volume program dan frekuensi kegiatan 

- Sifat dan tuntutan kegiatan pengelompokkannya. 

Kebutuhan ruang pacta Pusat Kemahasiswaan Gelanggang 

Mahasiswa Kampus Terpadu adalah: 

a. Kelompok ruang pertemuan ilmiah, meliputi: 

1. Huang entrance hall 

2. Ruang pertemuan (efektif) untuk audience 

3. Huang persiapan 

4. Huang lobbyjistirahat 

5. Huang perlengkapan 

6. Stage 

i· 
_! 
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b.	 Kelompok ruang kesekretariatan, yang terdiri dari: 

1.	 Sekretariat BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan), 

meliputi: 

- Ruang Tamu 

- Ruang Pengurus Inti 

- Ruang Ketua Komisi 

- Ruang Rapat Kecil 

- Lavatory 

2.	 Sekretariat KUA (Koordinator Unit Aktivita), me

liputi: 

- Ruang Tamu 

- Ruang Pengurus Inti 

- Ruang Kepala Bidang 

Ruang Koordinator Departemen
 

- Ruang Rapat Kecil
 

- Lavatory
 

- Gudang
 

3.	 Selnetl1ri FIt. J,PM (Lembaga Pers Mahasiswa), meliput1: 

- Ruang Tamu 

- Ruang Pemimpin Umum 

- Ruang Redaksi 

- Ruang Administrasi 

- Ruang Dokumentasi/fotografi 

- Ruang Rapat Kecil 

- Lavatory 

- Gudang 

4.	 Sekretariat Mapala (Mahasiswa Pecinta Alam) 

meliputi: 



I 
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- Ruang Tamu
 

- Ruang Pengurus Inti
 

- Ruang Kepala Bidang
 

- Ruang Rapat Kecil
 

- Ruang Posko/jaga
 

- Lavatory
 

- Gudang
 

5.	 Sekretariat Menwa (Resimen Mahasiswa), meliputi: 

- Ruang Tamu 

- Ruang Komandan 

- nuang Administrasi 

- Ruang Rapat Kecil 

- Ruang Jaga/posko 

- Lavatory 

- Gudang 

6.	 Sekretariat Kopma (Koperasi Mahasiswa), meliputi: 

- Ruang Tamu 

- Ruang Pimpinan/Pengurus Inti 

- nuang Administrasi 

- Ruang Rapat Kecil 

- Lavatory 

c.	 Kelompok ruang penunjang, meliputi: 

1.	 Musholla 

2.	 Ruang Administrasi Pengelola 

3.	 Ruang Tamu 

4.	 Service-Lavatories 
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7.2.2. Pendekatan Konsep Besaran Ruang 

a.	 Ruang pertemuan ilmiah2 

1.	 Ruang entrance hall pada ruang pertemuan
 

ilmiah untuk 600 pengunjung:
 

Standar ruang = 0,18 m2/orang
 

2	 2Luasan = (600 x 0,18) m	 = 108 m

2.	 Ruang pertemuan atau untuk audience 

dengan peserta 600 orang 

Standar ruang = 0,67 m2/orang (+sirkulasi 30%) 

Luasan= (600 x 0,67)+30%(600 x 0 i 67) m2 = 522,Bm2 

3.	 Ruang persiapan sebelum para panelis 

membaca makalah di mimbar
 

untuk 8 orang:
 

Standar ruang = 2,5 m2/orang
 

o	 2Luasan = (8 x 2,5)	 m~ 20 m

4.	 Ruang lobby untuk istirahat 

jumlah	 20 orang
 

o
 
Standar ruang = 2,5 m~/orang 

2 2Luasan = (20 x 2.,5) m ......	 50 m

5.	 Ruang perlengkapan pertemuan ilmiah 

berupa	 kursi I ipa t datI sound system 

0 2Luasan = (6 x 10) m~	 ................... = 60 m


6.	 Ruang untuk para panelis membaca
 

makalah sejumlah 6 orang
 

2.Berdasarkan : Pusat Kegiatan Pembinaan HahasisW8 Unsoed, Tesis Tugas A~hir, JUTA UGM, Yogyakarta, 
1986, halaman 50. 

~ 
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2	 ...,
. Luasan	 = (6 x 12) m ................. " - 72 mL.
 

Jumlah	 = 832,6m 2 

b.	 Ruang Kesekretariatan 

Ruang-ruang dalam kesekretariatan mempunyai 

standar	 ruang dan sirkulasi sebagai berikut:
 

Standar ruang pemimpin = 4,32 m2/orang3
 

Standar ruang administrasi = 2,70 m2/orang4
 

Standar ruang tamu = 2,70 m2/orang5
 

Standar ruang rapat = 1,90 m2/orang6
 

1. Sekretariat BKK 

-	 Ruang Tamu untuk 6 orang 

2 2Luasan = (6 x 2,7) m = 16,2 m

- Ruang Pengurus Inti 4 orang 

2 2Luasan = (4 x 4,32) m = 1.7,28 m

- Ruang Ketua Komisi 5 orang 

2 2Luasan = (5 x 2,7) m = 13,5 m

Ruang Rapat kecil untuk 20 orang 

2 2Luasan = (20 x 1,9) m = 38 m

2Lavatory	 = 4 m

Jumlah = 88,98 m2 

3. Ibid .,halaman 55. 

4 Ib;~ "-l-'on ccI J.U" He( dllfd ..I .... 

5,Ibid., halaman 62. 

6,Berdasarkan : RIP Fisik Kampus Terpadu UII 1987-2009, Final Report, buku V, 1988. 
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2. Sekretariat KUA 

- Ruang Tamu untuk 6 orang 

Luasan = (6 x 2,7) m2 = 16,2 m2 

- Ruang Pengurus Inti 3 orang 

Luasan = (4 x 4,32) m2 = 12,96 m2 

- Ruang Kepala Bidang 5 orang 

Luasan = (5 x 2,7) m2 - 13,5 m2 

- Ruang koordinator Departemen 10 orang 

Luasan = (10 x 2,7) m2 = 27 m2 

- Ruang Rapat kecil untuk 20 orang 

Luasan = (20 x 1,9) m2 = 38 m2 

Lavatory = 4 m2 

Gudang = 12 m2 

2Jumlah =123,66 m

3. Sekretariat LPM 

- Ruang Tamu untuk 6 orang 

Luasan = (6 x 2,7) m2 .. 16 J 2 m2 

- Ruang Pemimpin Umum 3 orang 

Luasan = (4 x 4,32) m2 = 12,86 m2 

- Ruang Redaksi 4 orang 

Luasan = (4 x 2,7) m2 = 10,8 m2 

- Ruang Administrasi 4 orang 

Luasan = (4 x 2,7) 
')m.£; = 10,8 m2 

- Ruang Dokumentasi/fotografi untuk 

2 orang 

Luasan = (2 x 2,7) = 5,4 m2 

,. 
_I'- 
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-

Ruang Rapat kecil untuk 

Luasan = (10 x 1,9) m2 

Lavatol'y 

Gudang 

10 orang 

= 19 

= 4 

= 12 

m2 

m2 

m2 

Jumlah = 91,16 m2 

4. Sekretariat Hapala 

- Ruang Tamu untuk 6 orang 

Luasan = (6 x 2,7) m2 = 16,2 m2 

Ruang Pengurus Inti 3 orang 

Luasan = (4 x 4,32) m2 = 12,96 2m 

- Ruang Kepala Bidang 5 orang 

Luasan = (5 x 2,7) m2 = 13,5 m2 

- Ruang Rapat kecil untuk 10 orang 

Luasan = (10 x 1,9) m2 = 19 m2 

- Ruang Jaga/posko untuk 2 orang 

Luasan = (2 x 2,7) m2 = 5,4 m2 

Lavatory = 4 m2 

Gudang = 24 
') 

mLo 

Jumlah = 95,06 m2 

5. Sekretariat Henwa 

- Ruang Tamu untuk 6 orang 

Luasan = (6 x 2,7) m2 = 16,2 in 2 

- Ruang Komandan 2 orang 

Luasan = (2 x 4,32) m2 = 8,64 m2 

- Ruang Administrasi untuk 4 orang 

Luasan (4 x 2,7) m2 = 10,8 m2 

I 

Iii 

I 
------' 
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- Ruang Rapat kecil untuk 10 orang 

Luasan = (10 x 1,9) 
~ 

m6 = 19 m2 

- Ruang Jaga/posko untuk 2 orang 

Luasan (2 x 2,7) m2 = 5,4 m2 

- Lavatory = 4 m2 

- Gudang = 12 m2 

Jumlah = 76,04 m2 

6. Sekretariat Kopma 

- Ruang Tamu untuk 6 orang 

Luasan = (6 x 2,7) m2 = 16,2 m2 

- Ruang Pengurus Inti 3 orang 

Luasan = (4 x 4,32) m2 = 12,96 m2 

- Ruang Administrasi 4 orang 

Luasan = (4 x 2,7) m2 = 10,8 m2 

- Ruang Rapat kecil untuk 10 orang 

Luasan = (10 x 1,9) m2 = 19 m2 

Lavatory = 4 m2 

Jumlah :"" 62,96 m2 

c. Ruang Penunjang 

1. Musholla untuk 100 orang jamaah 

Standar ruang sholat = 1,4 m2/orang 

Luasan (100 x 1,4) m2 = 140 m2 

2. Ruang Administrasi Pengelola 6 

Standar ruang = 2,7 m2/orang 

Luasan (6 x 2,7) m2 

orang 

= 16,2 m2 
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3. Ruang Tamu untuk 10 orang 

Standar ruang = 2,7 m2/orang 

Luasan (10 x 2,7) m2 = 27 m2 

- Pria 

4. Service-Lavatories diasumsikan untuk 

600 orang. 

Standar per 100 orang adalah7 

- 5 we dan urinoir 

3 washbazine 

- Wanita = 5 we dan washbazine 

1 dressing 

- luasan = 84 m2 

600 

Maka luasan = 
1000 

x 84 m2 = 50,4 m2 

JUMLAH LUAS KESELURUHAN 

a. Ruang pertemuan ilmiah 

b. Ruang kesekretariatan 

c. Ruang penunjang 

= 

= 

= 

Jumlah 

832,.6 m2 

537,86 m2 

233 .. 6 m2 

=233,6 m2 

Jumlah luas 

Sirkulasi 25% 

= 

= 

1604,'16 

4'11,02 

m2 

m2 

Jumlah Total = 2005,08 m2 

7.Eko Wahyono, Loc.rit. hal 62. 
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7.2.3. Pendekatan Konsep Hubungan dan Organisasi Ruang 

a.	 Pola hubungan ruang merupakan perwujudan dari 

adanya hubungan kegiatan yang ada pada ruang

ruang pusat kemahasiswaan. 

b.	 Organisasi ruang dipengaruhi oleh kegiatan 

pertemuan ilmiah dan kesekretariatan. 

c.	 Organisasi ruang berkaitan dengan hirarki ruang 

secara relatif dalam ruang-ruang pusat 

kemahnsiswaan dengan memperhatikan 

karakteristik kegiatan. 

7.2.4. Pendekatan Konsep Bentuk Ruang 

a.	 Ruang-ruang Pusat Kemahasiswaan 

Dari pembahasan di depan didapat suatu alterna

tif bentuk ruang dengan suatu wujud-wujud dasar 

yaitu 

Gambar VII. 3 

•

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

Dengan kriteria-kriteria yang telah didapat dari 

Bab Analisis, maka dapat suatu matriks pembobotan 

sebagai berikut : 
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Matriks Pembobotan Alternatif 

No Kriteria Bobot 
Alternatif 1 

Point Score 

Alternatif 2 

Point Score 

Alternatif 3 

Point Score 

1 Kriteria 1 30 3 90 2 60 1 30 

2 Kriteria 2 25 3 75 1 25 2 50 

3 Kriteria 3 20 2 40 3 60 1 20 

205 145 100 

keterangan point : 3 = sangat mendukung	 Kriteria lihat hala'man 96 
2 = mendu~.ung 

1 = Kurang mendukung 

Jadi bentuk ruang yang terpilih untuk Pusat Kemahasiswaan 

secara keseluruhan (berdasarkan score tertinggi) adalah

wujud dasar segiempat (alternatif 1) 

b.	 Ruang Pertemuan Ilmiah 

Dari pembahasan di depan Ruang pertemuan ilmiah 

sebagai bagian dari Pusat kemahasiswaan mempun

yai alternatif bentuk ruang sebagai berikut: 

Gmnbar VII.4 

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

Dari ketiga alternatif ini dapat dipilih fleksibilitasnya 

melalui kriteria ruang pertemuan ilmiah multi fungsi 

seperti diatas. 

I 

( 
I

!

I 

i
I

! 
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Matriks Pembo~jtan Alternatif 

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 
No Kriteria Bobot 

Point Score Point Score Point Score 

1 Kriteria 1 30 1 30 2 60 3 96 

2 Kriteria 2 25 1 25. 2 50 3 75 

3 Kriteria 3 20 3 60 2 40 2 40 

115 150 205 

Kriteria lihat halamah: 91keterangan point : 3 =sangat mendukung 
2 =Iliendukung 
1 = kurang mendukung 

Jadi bentuk Ruang pertemuan Ilmiah yang terpilih .(berda

sarkan score tertinggi) adalah bentuk segi delapan 

(alternatif 3) 

7.3. PENDEKATAN·KONSEP DASAR PERANCANGAN BANGUNAN 

Pendekatan konsep dasar perancangan bangunan 

mrupakan pendekatan konsep dalam lingkup bangunan pusat 

kemahasiswaan sebagai bagian dari blok bangunan 

gelanggang mahasiswa. 

7.3.1. Pendekatan Konsep Penampilan Bangunan 8 

a. Penampilan luar 

-	 Sesuai dengan konsep penampilan Kampus 

Terpadu UII secara keseluruhan, jadi bentuk 

dan penampilannya menyesuaikan dengan kondisi 

dan karakteristik lingkungan supaya 

8.Lit~t : Ungkapan Huang pada Bangunan PU5at Ke~ahasisHaan pada Bah IV, halaman 93-104 dalam buku ini. 
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kehadirannya tak terasa asing. 

- Perwujudan bentuk dan penampilan yang 

mencermin kan dan mendukung terciptanya 

karakter fungsi pokok pusat kemahasiswaan. 

- Sasaran utama sebagai wadah kegiatan 

mahasiswa tingkat pusat/universitas sehingga 

harus menarik perhatian mahasiswa. 

- Dipertimbangkan terhadap kesan skala, yaitu I . 

I 
tetap mencerminkan skala manusiawi yang
 

akrab, keakraban komunikasi antar pemakai
 
\ 

bangunan. 

- Mengungkapkan karakter dinamis garis-garis 

tampal{ bangunan sebagai pencerminan 

kedinamisan mahasiswa dalam lingkup 

pendidikan kampus. 

- Bahan dipilih dipertimbangkan terhadap nilai 

fungsi dan estetikanya terutama menyangkut 

hal warna dan tekstur untuk mendukung karak

ter penampilan. 

b. Penampilan ruang dalam 

-	 Ruang-ruang pada pusat kemahasiswaan mem

punyai sifat dan tuntutan tersendiri sesuai 

spesifikasi kegiatan yang diwadahi sehingga 

perlu diperhatikan prinsip-prinsip perancan

gan ruang dalam sebagai upaya' menghadirkan 

suasana ruang yang diinginkan. 

- Mencerminkan suasana edukatif dan rekreatif 
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sebagai upaya memadukan kepentingan emosi 

mahasiswa. 

- Dipertimbangkan terhadap kesan skala, yaitu 

tetap mencerminkan skala manusiawi yang 

akrab, keakraban komunikasi antar pemakai 

ruang. 

- Mengungkapkan karakter dinamis garis-gar is 

elemen ruang sebagai pencerminan kedinamisan 

mahasiswa dalam lingkup pendidikan kampus. 

- Bahan dipilih dipertimbangkan terhadap nilai 

fungsi dan estetikanya terutama menyangkut 

hal warna dan tekstur untuk mendukung karak

ter ruang. 

7.3.2. Pendekatan Konsep Struktur Bangunan 

a.	 Sistem Struktur 

Dimaksud untuk mendukung perwujudan ungkapan 

fisik bangunan sesuai dengan persyaratan 

fllo::;llflllya dan serasi dengan tuntutan 

apresiasi mahasiswa. 

- Memperhatikan pemanfaatan teknologi dengan 

persyaratan mudah dalam pelaksanaan, 

pengadaan dan pemeliharaan serta ekonomis. 

Sistem struktur utama harus mampu memenuhi 

ungkapan fisik bangunan dan memenuhi 

ketentuan dan persyaratan teknis khusus 

seperti pertimbangan pembebanan dan bentang 

lebar. 
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- Penyesuaian terhadap fungsi den bentuk ruang 

sehingga memperoleh karakter yang diinginkan. 

- Sistem struktur harus dapat menjamin· terhadap 

kondisi geografis, klimatologi dan gempa 

(kekuatan alam). 

- Sistem struktur atap disesuaikan dengan 

struktur pendukung dengan daya elastisitas 

tinggi dan kemampuan mewujudkan bentuk 

visual. 

- Sub struktur dipertimbangkan terhadap kondisi 

tanah dan sistem struktur atas yang dipilih. 

b.	 Material Struktur 

Pemilihan bahan material konstruksi dengan 

pertimbangan: 

- Sesuai dengan sistem struktur yang dipilih. 

- Pertimbangan terhadap daya tahan terhadap 

iklim tropis (alam) dan reaksi kimia. 

- Pertimbangan terhadap kemudahan di pasaran 

serta pelaksanaan dan perawatan 

operasionalnya. 

-	 Material pendukung yang non konstruktif harus 

dipertimbangkan terhadap aspek fungsi dan 

keindahan serta mendukung karakter bangunan. 

7.3.3. Pendekatan Konsep Lingkungan Bangunan 

a.	 Penghawaan 

Sesuai dengan sifat pusat kemahasiswaan dengan 

------_
.. 
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ditonjolkannya suasana edukatif-rekreatif maka 

penghawaan diterapkan sebagai berikut: 

- Alternatif penghawaan alami dan buatan dalam 

ruang-ruang. 

- Penghawaan alami diusahakan seoptimal mungkin 

dimanfaatkan, serta untuk memberikan kesan 

terbuka dengan penempatan bukaan-bukaan 

lubang penghawaan. 

- Penghawaan alami diusahakan dengan 

perbandingan pada dinding sesuai dengan 

persyaratannya serta menyesuaikan dengan 

akustik ruang. 

- Penghawaan buatan untuk ruang-ruang tertentu 

berdasarkan perhitungan standar, menggunakan 

air conditioning. 

b.	 Pencahayaan 

- Alternatif pencahayaan alami dan buatan dalam 

ruang-ruang. 

- Pencahayaan alami diusahakan seoptimal 

mungkin dimanfaatkan untuk siang hari. 

- Pencahayaan diusahakan baur/diffus untuk 

mengurangi kontras bayangan yang tidak diper

lukan. 

- Penerangan pada bidang kerja diusahakan 

merata. 

- Pencahayaan buatan diusahakan untuk sesuai 

dengan standar pada ruang-ruang tertentu. 

-'_.---~ 
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c.	 Akustik bangunan (pengatasan kegaduhan) 

Penanggulangan kegaduhan dengan menggunakan 

cara penyelesaian perletakan ruang dan bangunan 

dan pemanfaatan unsur-unsur alami barier, 

yaitu: 

- Dengan menyelesaikan tata ruang, yaitu 

pemikiran layout memisahkan ruang-ruang 

berdasar zone tertentu sesuai dengan tuntutan 

ketenangan. 

- Dengan penyelesaian tata bangunan, yaitu tata 

letak bangunan pada site mempertimbangkan 

pengatasan terhadap kegaduhan. 

d.	 Akustik Ruang 

Akustik ruang secara khusus pada ruang 

pertemuan ilmiah dengan pedoman: 

- Menghitung volume ruang, besaran ruang 

efektif dan waktu dengung (Reveberation
 

Time) .
 

Mnegontrol waktu dengung guna mencari jenis
 

material akustik dan luasannya untuk:
 

memperlancar kegiatan yang diwadahi.
 

-	 Penggunaan dan pemasangan elemen akustik 

khusus pada ruang pertemuan ilmiah. 

- Memperhatikan pengaruh bunyi dari luar. 

i 
i 

_~~	 _~~_ ~i' 


