
.#.~~~ 
.,f~~",Y!l ,-::,>~

1..(7tl,~ ~'It~'~"~~I:,~"
 
// ~'~""\\\I\\':\~~~-to'0'-~


Ii' ~/~~~\\\\\\j.\~~ -l!. \\
 
'i:{ij.':P;>~;,""!.~"" ~l

'"., <:\ll>\••.....•,~,'/0;1
\H>; 1',.,.<~. ":1/"\\\\\'Av 
~ ....<~X'Xt\\;~ ~ ~,h
 
".~':' "',"'::>:!::;-,~~4'
 

~~y ~ 

BAB IV . 

A K A LIS I 5 

4.1. PEKBINAAH KEPRIBADIAN PADA ASRAKA TARUNA AKMI 

4.1.1. Pengertian 

Yang dimaksud dengan Asrama Taruna sebagai salah satu 

sarana mekanisme pembinaan kepribadian taruna adalah bahwa 

asrama taruna merupakan salah satu sarana dari suatu 

kegiatan pendidikan moral bagi taruna dalam rangka menca

pai tujuan pendidikan, yaitu manusia (dalam hal ini 

Calon Perwira Pelaut) yang berkualitas dan berbudi luhur. 

Mamun demikian, asrama tersebut juga tidak bisa dile

paskan dari fungsinya sebagai tempat tinggal dan belajar. 

4 . 1. 2. Maksud 

Menyediakan fasilitas sebagai : , 

- sarana pembinaan kepribadian bagi taruna 

- sarana tinggal taruna 

- sarana belaJar di luar bangku kuliah 

- sarana interaksi (kontak sosial), baik antar taruna mau 

pun dengan masyarakat. 

4.1.3. Tujuan 

1. Memberikan suasana tinggal yang menunjang kelancaran ke 

giatan belajar. 

2. Memberikan lingkungan yang bisa mengembangkan 

pembentukan pribadi serta mengadakan eksplorasi 

berbagai segi kehidupan. 

~~ 
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3.	 Henberikan pengawasan serta bimbingan kepada taruna di 

luar jam/bangku perkuliahan. 

4.1.4. Harapan 

Secara umum, harapan yang diinginkan setelah siswa 

dibina di asrama adalah 

Menjadi seorang perwira yang profesional, mempunyai kuali 

tas tinggi dan berbudi pekerti luhur. 

4.1.5. Alasan Perlunya Asrama Taruna 

Alasan-alasan berikut merupakan titik tolak mengapa 

asrama taruna sebagai alternatif pemecahan dari maslah 

kebutuhan sarana yang mampu berperan sebagai mekanisme 

Pembinaan Kepribadian pada lembaga kemaritiman, khususnya 

pada AKMI Suaka Bahari Cirebon. 

4.1.5.1. Umum 
, 

Alasan umum yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan fungsi secara umum dari suatu asrama 

sebagai wadah atau sarana fisik untuk tinggal dan belajar. 

Alasan-alasan perlunya untuk disediakan asrama SAcara 

umum adalah diantaranya dengan mengingat akan kondisi 

kebutuhan akan akomodasi pemukiman yang selalu meningkat. 
,~/" _<".,'( ~,./[" L~'\/:( \-(J rr;/'(ffO/r"lr>-, ', .. , ~,~)_f,~_; 

hal ini dikarenakan oleh kondisi taruna AKMI Cirebon yang 
jl , r r II ( ,I	 ' ':/' I ~~ . , 

" iJ 

mana hampir 95 % berasal dari luar DT II Kota Cirebon yang 

tentunya~~miliki dalam hal tempat tinggal. 

(Sumber Bagian Registrasi dan Statistik AKMI Cirebon). 

l_ 
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Dipandang dari segi fungsi lembaga pendidikan, AKMI 

Suaka Bahari Cirebon lembaga pendidikau kemaritiman yang 

sifatnya semi kemiliteran, sehingga fungsi asrama merupa

kan dasar dari salah satu sarana institusi untuk melaksa

nakan pembinaan taruna dalam suatu kehidupannya selama 

pendidikan. Dengan demikian, penyediaan asrama taruna 

merupakan tanggung jawab perguruan tinggi dalam rangka 

untuk meningkatkanb mutu pendidikan, yaitu sebagai layanan 

kesejahteraan. hal ini sesuai dengan PP. No 30/Th. 1990 

tentang Pendidikan Tinggi dalam Bab X Pasal 106 ayat (1) : 

" .... mahasiswa/taruna mempunyai hak 

3.	 memanfaatkan fasilitas Perguruan Tinggi dalam rangka 

kelancaran proses belajar. 

7.	 memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peratur 

an undang-undang yang berlaku. 
'-

Selanjutnya dalam 'Penjelasan Atas PP. No.30/Th.1990· 

dalam pasal 37 ayat (4) disebutkan 

" .... Kesejahteraan mahasiswa/taruna yang dimaks~ada yat 

ini antara lain meliputi : asrnma, kopma (koptar), kredit 

mahasiswa pada bank, pelayanan kesehatan, pelayanan minat 

dan bakat mahasiswa dalam bidang kesenian dan olah 

raga .. 

4.2.5.2. Khusus 

Alasan khusus yang dimaksud adalah merupakan hal-hal 

yang berhubungan dengan Fungsi Asrama Secara Khusus seba

gai suatu sarana 'mekanisme pembinaan kepribadian taruna '-. 

L.. 
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-------------------------~--~~----I~ 
Sabaloedin Sutan S. (1970) mengatakan bahwa :1) 

HHidup d1 asrama sebenarnya adalah h1dup pergau!an d1 
masyarakat kecil. Di antara penghuni mereka belajar untuk 
hormat menghormati dan harga menghargai. Belajar memilih 
teman-teman yang sekata dan sehati. Di masyarakat kecil ni 
mereka mendapat pendidikan batln : tahu membalas budi, 
suka memberi dan tahu menerima, tolong-menolong dan kasih 
m~ngasihi, setia akan janji dan patuh pada peraturan . 

. Selanjutnya ia juga mengungkapkan : 

"Hidup di asrama mengajak para penghuninya ikut men
didik sesamanya, dapat saling bertukar pengalaman, dapat 
membukakan mata dan hati untuk melihat kekurangan/keburu
ka~ yang akhirnya akan membawa ke 'perbaikan' diri sen

-diri. Berbagai kejadian di asrama yang tidak menyenangkan, 
akan memupuk dan memperbesar keteguhan batin dan ketabahan 
hati, menjadi keras dan biasa akan· ketertiban dan ke
disiplinan. . . 

Alasan khusus yang lain adalah bagaimana prinsip 

Pembinaan Kepribadian pada BAB III, dimana Asrama Taruna 

identik dengan kondisi-kondisi tersebut 

- Adanya kontinuitas pembinaan. 

- Adanya aktivitas-aktivitas yang sistimatis dan teratur. 

- Suasana seperti 'kehidupan dalam keluarga'. 

- Mengutamakan kebersamaan. 

4.1.6. Sasaran Pembinaan 

Sebagaimana disebutkan pada Bab III, bahwa mengingat 

betapa pentingnya Pembinaan Kepribadian bagi taruna AKMI 

Suaka Bahari Cirebon, maka pembinaan Kepribadian akan 

mendapat berhasil mencapai tujuan dengan maksimal' jika 

sasaran pembinaan ditujukan terhadap semua taruna. 

1). Sutrisno, Asrama mahasiswa, Thesis jurusan T. 
Arsitektur FT. UGM, Yogyakarta, 1993. 

____J
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Namun demikian dengan pempertimbangkan jumlah keselu

ruhan taruna AKKI Cirebon yang eukup banyak (1.151 taruna 

pada tahun 1993/1994). maka tentunya sangat sulit untuk 

bisa menampung seluruhnya dalam asrama. Kecuali adanya 

batasan-batasan mengenai tinggal di asrama. 

4.1.7. Ketoda Pembinaan 

Pada dasarnya dengan menempatkan taruna pada suatu 

asrama, sebenarnya secara umum sudah merupakan Pembinaan 

kepribadian yang terpadu. Karena asrama merupakan masyara

kat kecil dengan segala dinamika dan kondisinya yang 

heterogen serta permasalahan yang cukup kompleks di dalam

nya. 

Namun demikian untuk lebih menekankan asrama dalam 

peranannya sebagai suatu sarana mekanisme pembinaan kepri
, 

badian, maka perlu diadakannya suatu metoda-metoda khusus 

dalam pelaksanaannya, yaitu : 

1.	 Dengan melibatakan langsung semua taruna dalam pengelo

laan dan perawatan asrama. tetapi dalam melibatkan 

tersebut jangan sampai mengganggu kewajiban utama seba

gai taruna, yaitu belajar. Pembatasan keterlibatan bisa 

dilakukan dalam hal 'lamanya', misalnya dibatasi 2 

jam/hari. 

2.	 program-program kegiatan diarahkan pada kegiatan utama 

yang berupa 'interaksi'. Sehingga taruna akan lebih 

cepat mengadakan sosial di dalam pembentukan pribadi 

dan realisasi terhadap tugas-tugas perkembangan sosial. 

) 

'L_ 
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3. Dengan mengadakan pembinaan secara langsung melalui fo- ~ 
rum konsultasi p~ibadi 

4.	 Dengan sistim pengawasan terhadap semua aktivitas yang 

dilakukan oleh taruna. 

Sedangkan struktur mekanisme pembinaannya adalah 

sebagai berikut 

Gambar IV. 1.
 
Struktur Mekanisme Pembinaan
 

Kepala Pembina 
(1300 taruna) 

I 
I I 

Pembina Pembina 
UnJt.Putra Uni t Putri 

(2 x 500 taruna) 

I
 
Pembina Sub Unit 

(2 x 4' x 125) 

I
 
r; t:wu .1.1H:l 1't:!;; U 

2 x 5 x 25 taruna 

(300 taruna) 

I 
IPembina Sub Unit 

(3 x 100 taruna) 

I 
r; t:U1U .1. I H:l 1't:!;; U 

4 x 25 taruna 

Sumber : Pemikiran 

Keterangan : 
- Kepala pembina adalah (merangkap) Kepala Asrama 
- Setiap pembina bertanggung jawab ke pembina di tingkat 

lebih besar 
Pembina Regu (kelompok terkecil) dibantu oleh ketua Regu 
yang bertindak sebagai Asisten Pembina. 

iL 

I 
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4.1.8. SistiD PengeloDpokan Taruna 

Sistim pengelollpokan tal una khasasnya dalam menentu 

kan jumlah penghuni tiap kamar dipertimbangkan terutama 

terhadap segi mental psikologis (mengingat fungsi utama 

sebagai sarana pembinaan kepribadian) dan nilai ketenangan 

(untuk mendukung fungsi asrama sebagai tempat tinggal dan 

belajar). 

Pengelompokan taruna dilakukan dengan cara 

a. Sama dalam 

- Jenis kelamin, terutama untuk menghindarkan te~jadinya 

pelanggaran seksual. 

- Strata, karena punghuni asrama maksimal semester ke IV. 

b. Tidak sama, dalam hal 

- Program studi(Eksakta - Non Eksakta). agar terjadi pe 

ngembangan wawasan ilmu. .. 
- Agama, tingkat ekonomi. asal daerah. agar timbul sikap 

toleransi dan rasa persatuan dan kebangsaan yang tinggi. 

Penentuan jumlah penghuni tiap ruang tidur : 

Banyak jumlah penghuni dalam setia ruang tidur akan 

berpengaruh terhadap nilai-nilai ketenangan, privacy mau

pun psiokologis yang menguntungan maupun merugikan bagi 

penghuni yang besangkutan 

1 orang/ruang tidur : 

nilai ketenangan dan privacy sangat tinggi 

-·tidak memupuk rasa kebersamaan 

memungkinkan munculnya egoisme tinggi 

- tidak ekonomis, karena harus banyak menyediakan kamar 
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memungkinkan nunculnya pelanggaran seksual ; onani 

atau Ilasturbasi 

- pengotrolan lebih sulit, karen a harus setiap ruang 

2 orang/ruang tidur : 

nilai ketenangan dan privacy cukup tinggi 

- memupuk rasa kebersamaan dan persaudaraan 

- ada kemungkinan munculnya perselisihan dan tidak ada 

penengah 

- memungkin untuk terjadinya pelanggaran seksual homo 

atau lesbian 

- kurang ekonomis, penyedian ruang tidur cukup banyak 

- pengotrolan sulit 

3 orang/ruang tidur 

nilai ketenangan dan privacy cukup 

- mernupuk rasa kebersamaan dan persaudaraan 
... 

- jika ada pe~selisihan seorang bisa jadi penengah
 

- kemungkinan tidak terjdinya pelanggaran seksual
 

- ekonomis dalam penyediaan ruang tidur
 

- pengontrolan agak mudah 

4 orang/ruang tidur 

- nilai ketenangan dan privacy kurang 

- memupuk rasa kebersamaan tinggi 

- jika ada perselisihan, kemungkinan mudah ditangani 

- ekonomis dalam penyediaan ruang tidur 

5 orang/ruang tidur 

nilai ketenangan dan privacy berkurang 

- memupuk rasa kebersamaan lebih tinggi 

.J 
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- jika ada perselisihan# kemungkinan ada penengah 

penyediaan ruang tidur sangat ekorromis 

6 orang/ruang tidur 

tidak ada nilai ketenangan-maupun privacy 

- memupuk rasa kebersamaan lebih tinggi 

- cenderung munculnya perselisihan secara pihak-memihak 

karena banyak pendapat dan pemikiran 

- penyediaan ruang tidur sangat ekonomis 

7 orang lebih/ruang tidur 

tidak ada nilai ketenangan maupun privacy 

- memupuk rasa kebersamaan tinggi namun cenderung untuk 

ke arah negatif (karena mempunyai 'power' yang lebih 

besar) 

- cenderung muncul perselisihan secara pihak memihak 

(terjadi gap-gap) karena banyak pendapat dan pemikiran, 
- penyediaan ruang tidur lebih sangat ekonomis 

Dengan tetap mengingat fungsi utama asrama sebagai 

Pembinaan Kepribadian dan tanpa mengesampingkan fungsinya 

sebagai tempat tinggal dan belajar maka ditentukan peng

huninya : setiap ruang tidur dihuni 5 (lima) taruna. 

Bentuk pengelompokan taruna penghuni asrama adalah 

sebagai berikut 

Sub Regu : 

Herupakan kelompok terkecil yang meliputi seluruh penghuni 

di dalam satu kamar ( 5 taruna). 

l 
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Regu : 

Merupakan kumpulan dari beberapa sub reg l1 dalam satn floor 

dari unit bangunan hunian. Ketua Regunya ditunjuk salah 

satu taruna. 

Gambar. IV. 2.
 
Pengelompokan taruna
 

REGU 

UNI~ PUTRA. 

T I 

~ sub regtl.
7 (5 orang) 

) sub unit,.: 

1 ,I 

6 
~ ~r---~) regu 

SUB UNI~ 

UNIT. PUTRI 

) uD.!:t 
" 

sub iDi."t 

Sumber Pemikiran
 

Sub Unit :
 

Terdiri atas bebrapa regu, dalam satu unit bangunan huni

an. Ketua Sub unit ditunjuk salah satu dari mereka.
 

Unit :
 

Terdiri atas beberapa sub unit, yang merupakan semua peng

huni dengan jenis kelami yang sama. Jadi terdapat 2 unit
 

tiap asrama, yaitu unit putra dan unit putri.
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4.1.9. Sistiu Penyebaran Taruna Dalaa Asraaa 

Penyebaran taruna dimulai dari kelompok terkecil 

yaitu dari ruang tidur. Penyebaran dilakukan dengan cara 

mengelompokan taruna dalam suatu kelompok-kelompok terten

tu dengan sebutan tertentu pula untuk memudahkan koordina

si dan administrasi. 

Secara keseluruhan, penyebarannya adalah sebagai 

berikut : 

a. Jumlah taruna/taruni 1.300 orang tersebut dalam 2 (dua) 

asrama. Untuk asrama putra 1.000 orang dan untuk asrama 

putri sebanyak 300 orang. 

b. Tiap asrama terdiri dari 2 unit bangunan putra dan 

1 unit bangunan putri. 

c. Tiap bangunan terdiri dari 4 lantai unit putra dan 

d. Tiap lantai terdiri dari 

3 lantai unit putri. 

" 125 orang untuk unit putra 

100 orang untuk unit 

e. Jumlah ruang perlantai pada tiap unit bangunan ; 

putri. 

25 ruang hunian untuk putra dan 30 ruang hunian 

4.1.10. Kapasitas Peubinaan 

putri. 

Kapasitas pembinaan di sini menyangkut dua aspek 

yaitu, kapasitas dalam hal lamanya di asrama dan jumlah 

sasaran. 

Dalam hal kapasitas waktu dapat ditentukan selama 

dua tahun pertama, dengan pertimbangan 

- 2 tahun pertama adalah masa transisi dan adaptasi, se 

hingga masih memerlukan bimbingan. 

t -~~
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- agar terjadi kondisi 'ada senior dan junior', karena se 

tiap tahun aka" masuk taru"a baru (caloR taruna dan taru 

na yang sudah dua tahun (senior) keluar dari asrama. 

- asumsi analogi perbandingan : 

- Kj~ena Pembinaan Kepribadian (Pendidikan Moral) mem

punyai nilai yang sama pentingnya dengan dua bentuk pen

didikan yang lain (Pendidikan Intelektual dan 

Pendidikan Ketrampilan) maka di asumsikan 

P. Moral =P. Int : P. Ketr = 1 = 1 : 1 

dimana P. Moral + P. Int + P. Ketr = Pendidikan Umum 

Sehingga P. Moral = 1/2 Pendidikan Umum. 

Kemudian, masa studi taruna AKMI Suaka Bahari Cirebon 

adalah minimal VII semester (3,5 tahun) danmaksimal 4,5 

tahun (Peraturan Dirjen Dikti). Diambil rata-rata 4 

tahun, sudah termasuk proyek 

(praktek lapangan). 

laut atau proyek .. darat 

Dari keadaan tersebut dianalogikan : 

Masa di asrama masa studi = P. Moral P. Umum 

Masa di asrama	 = 1/2 masa studi
 

= 1/2 x 4 tahun
 

= 2.tahun
 

Mengingat perkembangan pada 5 tahun mendatang, maka 

diasumsikan jumlah taruna baru (catar) adalah sebanyak 650 

taruna. 

Dengan demikian sasaran pembinaan yang diharapkan 

adalah semua taruna baru (catar) maka kapasitasnya adalah 

650 x 2 tahun = 1300 taruna. 

-------,---"'
[.
i 
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4.1.11. SisteD Pengelolaan Asrama 

Sebagaimana disebut pada BAB III, bahwa salah satu 

metode pembinaan kepribadian taruna adalah dengan cara 

mengikut sertakan mereka ke -·dalam pengelolaan asrama 

taruna yang lebih tua (senior) ikut memberikan 

pengawasan/bimbingan kepada yang lebih muda (yunior). 

Dengan demikian terciptalah suasana kehidupan kekeluar

gaan, yaitu hubungan 'kakak-adik'. Demikian juga, kepada 

p~mbina berlaku juga sebagai 'orang tua'. 

Sistem pengelola di dalam asrama ini diciptakan sede

mikian rupa sehingga mampu untuk : 

- menghindar efek-efek negatif khususnya dalam hal pergaul 

an mahasiswa putra dan putri 

- Pengelola dan pengawasan bisa berjalan dengan efektif 

- Merealisasikan tugas-tugas perkembangan sosial , 
- Menimbulkan rasa kekeluargaan 

- Memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan interaksi. 

Secara diagramatis, pola pemgelolaan asrama mahasiswa 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

i 
I' 



49 

...Gambar IV.3 
Diagram Pengelolaan Asrama 

Yayasan Suaka Bahari
 
Direktur Eksekutif
 

Kepala Asrama 

Staf Administrasi Teknisi dan Karyawan 

Pembina-Pembina 
(dibantu ketua regu) 

I Taruna I 

Keterangan: 
- Asrama adalah milik dan dikelola Yayasan Suaka Bahari 
- Kepala Asrama dirangkap oleh kepala pembina 
- Ketua regu sebagai Asisten Pembina. 

Sumber : Wawancara dengan ketua yayasan 
... 

Pengurus/Pengelola dibantu oleh staf administrasi dan 

pelaksana teknis pengurus administrasi asrama, pengurus 

air, listrik dan pemeliharaangedung. Serta bersama dengan 

pembina-pembina menjaga keamanan dan ketertiban di dalam 

kompleks asrama. 

Pengelola menyediakan karyawan yang bertugas untuk 

- Menyediakan makanan taruna 

- Mencuci dan menyetrika pakaian taruna 

- Merawat dan membersihkan halaman, taman serta fasilitas 

fasilitas yang ada 

- Menjaga keamanan dan ketertiban asrama 

\
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Keterlibatan taruna dalam pengelolaan asrama adalah 

Ke r.i a bakt i bersama sa-ma me-m-l.lb~eHr~SScltc·hH*k~a;f-lnl--~----~-----~~------'~ 

- Menjaga kebersihan ruang tidur 

- Bersama-sama menjaga keamanan·dan ketertiban asrama. 

4.1.12. Kapasitas Asrama 

Sebagaimana disebut di atas bahwa untuk sampai dengan 

5 tahun mendatang, jumlah mahasiswa baru tiap tahun maksi

mal adalah 650 orang. 

Agar taruna berada diasrama selama 2 tahun (dimana 

pengantian penghuni asrama tiap tahun), maka dibutuhkan 

asrama yang berkapasitas 2 x jumlah taruna baru = 1300 

orang. 

4.1.13. Macam Interaksi 
... 

Macam Interaksi yang berlangsung adalah : 

a. Interaksi antar Penghuni Kamar (dalam satu regu) 

b. Interaksi antar sub regu dalan satu regu 

c. Interaksi antar regu dalam satu unit 

d. Interaksi dalam sub unit dalam satu unit .~-

e. Interaksi dalam unit 

f. Interaksi antaT pengelola/pembina 

g. IntEf!',aksi antar taruna dengan pembina/pemgelola 

h. Interaksi antar taruna dengan masyarakat luar 

i. Interaksi antara pengelola/pembina dengan masyarakat. 
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4.1.14.	 Lokasi Asrama 

Hengingat fungsinya, maka asrama harus diletakkan 

pada suatu lokasi dimana terdapat dua kehidupan yaitu 

kehidupan kampus dan kehidupan masyarakat. Hal tersebut 

sesuai dengan Site Plan Kampus AKMI Suaka Bahari Cirebon. 

Site 
Gambar IV.4 
Plan Kampus ARMI 
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i 

_____________________________~_i 

4.1.15. Suasana yang	 mendukung 1
Asrama sebagai fasilitas tempat tinggal harus mempun

yai suasana yang tenang, intim dan santai. 

Sebagai fempat tinggal yang menunjang belajar, harus
_:~ 

·····'lah mempunyai suasana tenang dan disiplin. 

Sebagai temp at tinggal yang menunjang interaksi, 

haruslah mempunyai suasana meriah, intim dan santai. 

Sebagai saran membina pribadi yang menunjang kegiatan 

pengawasan, haruslah mempunyai suasana disiplin dan man

tap/stabil 

Kondisi sosial masyarakat Cirebon (terutama yang 

tinggal disekitar asrama), juga akan mempengaruhi pembi

naan kepribadian yang berlangsung di asrama. Pengaruh ini 

akan dapat terjadi pada saat berlangsungnya interaksi 

taruna dengan masyarakat. Dan pengaruh yang dib~rikan oleh 

masyarakat terhadap taruna cenderung positif, karena sikap 

dan pola pikir ataupun pandangan hidup masyarakat Cirebon 

yang sangat baik dan positif 

Keberadaan Asrama Taruna merupakan suatu program 

akademis dari suatu lembaga Pendidikan Kemaritiman di 

Indonesia umumnya dan AKMI Suaka Bahari khususnya. 

4.2. TATA RUANG YANG	 EFEKTIF DAN EFISIEN 

4.2.1.	 Pelaku Kegiatan 

Menurut pelaku kegiatannya, maka dapat dibagi atas: 

a. Kegiatan Penghuni	 Asrama 

Keguiatan	 bertempat tinggal 

.....} 
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Kegiatan belajar
 

Kegiatan piket (Jaga malam) L
!
 

b.	 Kegiatan Pengelola
 

Kegiatan 'pengelolaan
 

Kegiatan pembinaan
 

c.	 Kegiatan Tamu
 

Kegiatan tamu taruna
 

Kegiatan tamu asrama (bukan taruna)
 
.•r. 

4.2.1.1. Macam Kegiatan 

a.	 Kegiatan Bertempat Tinggal 

Heliputi kegiatan istirahat, tidur, makan dan mandi 

Istiiahat, tidur dan rias dilakukan pada tempat yang 

sama 

Mandi dan makan dilakukan ditempat yang lain dan khu 

sus disediakan untuk itu , 
b.	 Kegiatan Belajar 

Meliputi kegiatan secara individu dan secara bersama 

n_,~.;~_ ~~""<:II"'<:II inrHvirlll rlilakukan di ruang tidur ma-

sing-masing, sedang yang secara bersama dapatdilaku 

kan di ruang belajar 

c.	 Kegiatan Rekreasi 

Merupakan variasi kehidupan disore hari, malam minggu 

ataupun pada hari-hari libur. Biasanya berupa kegiatan 

kegiatan yang dapat menciptakan kondisi dimana taruna 

menemukan berbagai kemampuan secara optimal dan kreatif 

seperti : catur, latihan musik atau latihan olah raga 

yang bersufat permainan(badminton, basket, volly,tennis 
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dan sebagainya). 

d. Kegiatan Pengelolaan 

meliputi kegiatan penyelenggaraan administrasi, pelaya

nan kamar, pelayanan makan,pelayanan pakaian (cuci 

dan seterika), serta pemeliharaan bangunan dan halaman. 

8. kegiatan pembinaan 

Meliputi pembinaan secara langsung (konsultasi pribadi 

atau ceramah-ceramah) ataupun tidak langsung (berupa ke 

giatan interaksi). 

f. Kegiatan Tamu 

1. Tamu taruna 

Ada 2 car a cara menerima tamu : 

Cara pertama : para tamu diterima diruang tamu khu

sus yang biasanya ada di tiap unit bangunan. 

Cara 

mao 

kedua : semua tamu diterima di ruang tamu 
, 

bersa 

I 
,;1 

~ 

I di ruang duduk masing-masing unit bangunan. 

Tamu dengan jenis kelamin yang sama, bisa diterima 

Tamu dengan jenis kelamin berbeda diterima di ruang 

tamu bersama. 

2.	 Tamu pengurus asrama 

Sesuai dengan kepentingannya, maka tamu pengurus as 

rama diterima di ruang pengurus (kantor). 

4.2.1.2. Waktu Kegiatan 

Waktu keseharian di asrama digunakan sebagai beri 

kut 

t· 
-~;' 

i 

I 
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I 

untuk belajar 

nntnk tinggal/belajar 

-- 9 

18 

jam (termasuk di Kampus) 

jam (d i Asrama) 

~ 
i 
I 

i 

untuk rekreasi = 2 jam
 

untuk interaksi 2 jam
=
 
untuk lain-lain = 1 jam 

24	 jam 

4.2.1.3.	 Sifat-Sifat Kegiatan : 

a.	 Bersifat Pribadi, merupakan kegiatan yang menuntut 

privacy tinggi, meliputi ; tidur, belajar, mandi 

dan rias. 

Kegiatan ini berbeda antara kegiatan penghuni putra 

dan putri. 

b.	 Bersifat Semi Umum, merupakan kegiatan yang dilakukan 

secara bersama-sama, termasuk antar jenis, namun ter, 
batas untuk penghuni asrama sendiri, yaitu meliputi : 

makan bersama~ belajar bersama dan interaksi/rekreasi. 

c.	 Bersifat Umum, merupakan kegiatan yang berhubungan 

dengan orang luar, yaitu kegiatan menerima tamu 

perkantoran dan interaksi. 

4.2.2. Fasilitas Wadah Kegiatan 

4.2.2.1.	 Ruang Tidur 

Sekaligus bisa digunakan kegiatan belajar secara 

individu. Kapasitas berkisar antara 1 sampai 8 

orang, tergantung dengan fungsi dan tujuan asra

mao Penentuarr jumlah penghuni juga berdasarkan 

pada nilai ekonomis, nilai ketenangan atau segi 

I 

i 

~~ 
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b. 

Segi negatif - kurang ekonomis 

_ tidak semua penghuni terbiasa 

dengan cara in i . , 
Dilokalisir dipusatkan pada satu tempat untuk 

Retiap unit bangunan. 

Segi positif _ ekonomis, pemeliharaan mu 

Segi negatif 

Standard Besaran 

Kapasitas 

Besaran 

dah 

_ tidak mengotori lantai ka

mar tidur 

- pencapaian jauh 

1 KM/We untuk 5-10 orang 

0,4 - 0,5 H2/orang 

mental psikologis. 

Standard besaran (Neufert) 

Didasarkan atas perhitungan luas area perabot + 

luas area gerak pemakai, 

tunggal = 0,8 x 2,0 m2Tempat tidur 

= 0,8 x 1,2 m2Meja balajar +	 kursi 

= 0,6 x 0,6 m2	 atauAlmari pakaian 

1,2 x 0,6 m2 

4.2.2.2.	 Kamar Mandi dan we 

Ada dua kemungkinan perletakan : 

a. Disebarkan bersebelahan dengan kamar tidur. 

Segi	 positif : - privacy tinggi 

- pencapaian mudah 

KM/WC bisa menampung maksimal 2Berarti 1 

kamar tidur. 
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a.	 Ruang duduk khusus. 

merupakan kelengkapan dari setiap unit ban

gunan unian. Bersifat privat, taruna/tamu den

gan jenis kelamin yang berbeda tidak diperke

nankan untuk masuk di ruangan ini. 

b.	 Ruang duduk umum 

Yaitu ruang duduk bersama untuk menerima tamu 

dari luar. 

Standart Besaran 

- New Campus in Britain, Ricard P. Deber : 

satu sosial group (terdiri dari 50 orang) mempu

nyai satu "common-room". 

Neufert : 

Ruang bersama = 0,8 - 1,2 M2/taruna. , 
4.2.2.4.	 Ruang belajar bersama 

tinggi. Tidak boleh digunakan untuk diskusi. Yang 

boleh mengunakan adalah bagi yang menginginkan ru 

ang belajar, karena sedang tidak memungkinkan 

untuk belajar di ruang tidur (studi bed room). 

Standart Besaran 

Ruang belajar bersama 0,4 - 1,8 M2/taruna. 

4.2.2.5.	 Ruang makan 

Karena sistim pelayanan makan diberikan secara 

'self-service' maka harus disediakan meja racik 

untuk menata baki-baki makanan. Sedang penataan 

meja dibuat berkelompok-kelompok untuk memberikan 

rasa intim dan akrab. 

Ada 2 macam rnang dl1dl1k 

J
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standart	 besaran 

Neufert 

Menza = 1,2 - 1,3 H2/taruna 

luas pantry = 20% dari luas menza. 

4.2.2.6.	 Dapur 

Merupakan penunjang ruang makan. Heliputi tempat 

untuk masak, cuci alat makan dan gudang bahan dan 

alat-alat. 

Standart	 besaran 

Tempat masak = 40% ruang makan 

Tempat cuci = 25% ruang masak 

Gudang alat = 50% ruang masak 

4.2.2.7.	 Ruang Cuci Seterika pakaian 

Selain tempat untuk mencuci dan menyeterika juga 

perlu disediakan tempat untuk menyediakan pakaian 

bersih sementara. 

Cara mencuci maupun menyeterika 
, 

secara konven

sional (dengan meja seterika). 

Standart besaran : 

Mesin Cuci = 0,8 x 0,8 H2 

Heja Seterika = 0,5 x 1,2 H2 

- Tempat pencatatan dan penyimpanan diasumsikan. 

4.2.2.8.	 Ruang Tempat Jemur pakaian 

Untuk setiap unit bangunan tidur terdapat tempat 

jemur. Luas diasumsikan. 

4.2.2.9.	 kantor Pengelola/Pengurus Asrama 

Terdiri dari : ruang Kepala Asrama, Ruang Tata
 

Usaha dan Ruang tamu .. '.
 

Standart Besaran (Office Planing and Design)
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Ruang Kepala = 36 H2 (termasuk ruang tamu) 

__~ -=~R~uang Staff - 8 M2/orang. 

4.2.2.10.	 Ruang Pembina/Ruang Konsultasi 

Tidak termasuk ruang tidur pembina. 

Standart Beasaran (Office Planing and Design) 

- Ruang Konsultasi = 9 H2/orang. 

4.2.2.11.	 Rumah pengurus Asrama 

Sesuai dengan jabatannya, diberikan fasilitas 

berupa rumah tempat tinggal yang terletak dida

lam kompleks asrama. 

Standart Besaran (Dirjen Cipta Karya) 

- Kepala bagian = Rumah Dinas Type C Luas 70 H2 

- Kepala Sub bagian = Rumah Dinas Type C dengan 

luas 54 H2. 

Jadi untuk 

- Kepala Asrama diberi Rumah Type C 70 , 

- Pembina Putra/Putri Rumah Type C 54. 

4.2.2.12.	 Tempat Kendaraan Pembina/Pengurus 

Standart	 Besaran : 4,32 M2/kendaraan roda empat 

1,2 M2/kendaraan roda dua. 

4.2.2.13.	 Mushola 

Mushola disediakan bukan bermaksud untuk mem

berikan 'warna Islam' tetapi dengan pertimbang

an : 

- Prosentase pemeluk Agama Islam 

- Prekuensi melakukan Ibadah dalam Agama Islam 

lebih banyak dari agama lain (5 X sehari) 

- Sholat dengan cara berjamaah lebih diutamakan 

(terutama dianjurkan bagi umat pria). 

-----~/ 

59 
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4.2.2.14.	 Ruang pertemuan/Diskusi/Ketrampilan 

~----------------------~L~u~a~s~~lebihkec;l dar; ruang Serba guna 

Standart Besaran : 0,75 H2/orang. 

4.2.2.15.	 Ruang Khusus 

Disediakan untuk keperluan-keperluan khusus 

dengan penanganan yang lebih dari yang lain. 

Hisal untuk ruang studio, ruang komputer. 

Standart Besaran : 0,75 H2/orang. 

4.2.2.16.	 Ruang Piket (Pos Jaga) 

Disediakan untuk pos keamanan (termasuk lapor ke 

1uar masuk asrama) yang melibatkan seluruh taru

na secara bergantian sebagai kegiatan wajib jaga 

se1ama 12 jam secara estafet. 

Standar Besaran : 1,5 H2/orang. 

4.2.3. Hubungan Ruang dan Sirkulasi 

4.2.3.1. Hubunga~ Ruang yang Efektif	 
, 

Yaitu berdasarkan atas : kabutuhan ruang, kegiatan 

dan dimensi/jarak pencapaian, yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan hubungan ruang yang memenuhi syarat ll:lnJ au 

dari segi fungsinya yang dikelompokkan dalam zone/unit 

kegiatan : 

a.	 Komposisi zone-zone kegiatan 

Perletakan dari masing-masing zone/unit kegiatan 

diharapkan menunjukkan suatu jarak pencapaian yang 

terpendek. Keterkaitan yang saling mendukung dari 

masing-masing fungsi. Kelompok ruang menurut fungsi 

dibagi dalam : 
t;~:!S:~~:~,:\

I~f>"\,'~':..,\'j;ty:\ 

~S~2~'{1~') 
Ii 

~)I 
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'-' ... 

l.	 Fl.lngsi kegiatan istirah3.t/tidur 

')- . Fungsi ltegiatan belajar
 

:3. Fungsi kegiatan minat dan bakat
 

4.	 Fungsi kegiatan service 

5.	 Fungsi kegiatan interaksi kampus dan masyarakat. 

b.	 Dimensi/jarak pencapaian terpendek yang ditunjukkan 

oleh sirkulasi kegiatan dengan pola sirkulasi sebagai 

berikut : 

Gambar IV.5
 
Polo. Sirkulasi Kegiatan
 

'" 
' 

/ 

" 

'" 
" 

'1' 

... "-J/ 

Pengembangan 
-grid 

"/ 

" 

"/ 
"
/ 

" ./ 

-cross 

+ 
/It' 

- Polo. Linier 

- Pola Cincin 

, ~ 

Pengembangan 

1/ 
1"'

" ~ 

Pola linier diterapkan pada kegiatan didalam tiap masing

masing unit. Sedangkan pola cincin diterapkan pada 

hubungan sirkulasi antara unit satu dengan unit lainnya 

yang dipusatkan pada unit induk/penunjang. 

Adapun hubungan ruang untuk kegiatan tersebut antara 

la in -: 

-,	 /'
---,----- 
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Gambar IV 6 
Hubungan Ruang Kegiatan 

a. Hubungan ruang untuk PenghunijTaruna 

b. Hubungan ruang untuk Pengelola/Pembina 

-------, 

c. Hubungan ruang untuk PengelolajPelaYan 

,I<. ~&RVI'? 

I~. ~L.A'aANAN f--  I I 

I 

- -1 'wUOAN;:; 

R.·~L..UM-GA 

d. Hubungan ruang untuk Tamu 

R... ADlv'1win r 
IKI 
: I 
I~ 

p.... JA~A 
keterangan : 

= hubungan langsung _... _-_.. ., ..~- --~.-

= hubungan tak langsung 

j 
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4.2.3.2. Macam Sirkulasi Kegiatan Menurut Pelakunya r 
Efektivitas dan efisiensi sirkulasi dipertimbangkan 

terhadap jarak terpendek dan kelancaran kegiatan serta 

kedisiplinan yang dituntut. Sirkulasi kegiatan tersebut 

dibagi dalam 4 kelompok pelaku, yaitu : 

Gambar IV.7
 
Sirkulasi Kegiatan Menurut Pelakunya
 

a. Sirkulasi PenghunijTaruna 

i - -- ---., UNIT PENUNJANCC1 r- ------i 
I '*" I
I I I 

I UN IT :UTIlI f- ---1 UNIT !USAT r----1 U..IlT ~UTRA 
I 

IMA~;;~
 
b. Sirkulasi PengelolajPembina 

" 

c. 

J LlNI, P;;NUNJANG 
1
I
•!OtJl-r POTI<, r----4UNIT ;USA0 
•I 

IM'l~i~~ 
Sirkulasi PengelolajPelayan 

----1 UN IT PUTIl.A I 

..~ 

\ 

ION IT PllT"-l ~  - - - t

U!\I IT PU~AT 

*•• 
U"'IT :/VllNJ~-

•I• 

- - -1 UNIT PuTRA 

. i 
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d. Sirkulasi Tamu 

()~11 PUiR\ 

I 
I 
I 
I 

I~~I
 
4.2.4. Tata Letak Perabot 

Tata letak perabot didasarkan pada 

- Type dan ukuran perabot yang dipakai 

- Sistem sirkulasijpelayanan dan macam kegiatan diwadahi 

sesuai dengan aktivitas didalam Asrama Taruna yaitu 

istirahatjtidur, belajar dan pelayanan, maka tata letak 

perabot didalam asrama tersebut meliputi 

1. 'Tata letak perabot ruang istirahat/tidur 

2.	 Tats. Ip.tak perabot ruang be laj ar
 
...
 

3. Tata letak perabot pelayanan/penunjang 

Gambar IV.8
 

Tata Letak PeraDo
 

a.	 Tata letak perabot ruang tidur 

- Ruang tidur Taruna 

E' 

&<,~. 
0 

8,.... & 
ft 

t2 
?m t_I 200 I 200 I 200 I 200 I ...... 

t- - - _1000	 t 

"'-_.
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- Ruang tidur Pembina 

100 

~ 
100 

00+-1- ~ ~ 80 H, 100 ~ 

!< 300 i 

b. Tata letak perabot Ruang Belajar 

INOIVlOv 

}So 
40 

60 

!CO 

40~.'!!LiL4 __ -- _ 

~SQ, Be ;e 80 't 80 it eo ;- 80 j< 5D..r 

c. Tata letak perabot Ruang 

I
., 
:1 

:1 

't~lI\P~ 
~ 

AAN'ifl.' .t 

IoiIl!a,. I 

ClX.\ MW~L./l.H 

It qAt< J ~e~A 

i<ETGRA!'I:?AN' 
ol'1~U,Ai~f'./ or;;.tJViAN Se:C,Ar<AN 

P-()A/V0 'OIP T,"LAH 1)1 T£TA!',I(r\IV 

I'El.Ot.A l\:)":' tso ~ Slrl<ukA'>l 
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o 
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:- t<olll\\br' 

0 

0 

G 
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8AHAI'J 

- Ruang Dapur 
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d.	 Tata letak perabot untuk ruang raaIlg ,aftg lain 

Ruang jaga---.p.o..s 
j 

~='" - " 

801 I~~ 

1L
150 

e 

1130 

1tb 

- Ruang Tamu 

WI§jgi-!~c~rn '~' !f.. 
~ '~"~"M
 
~a4~t{
 

4.2.5. Persyaratan Lingkungan 

4.2.5.1. Penghawaan 

1<'!2'r :
 

~W\J«N'J-A ~R46'OT VI'Sl::,,>U4l,KArv
 

Df':i'J(7-AN ~qAArJ Q'JANQ 'dAI-\:O
 
r60-lAM 'VI T~TAPf<ClN.
 

tvjeJ-LI I4.lp..SI tiTArA ~rpk!'-' ~LA
 
(,11J1~ru=-<; lreRATUR.
 

, 

Diutamakan pemanfaatan udara/penghawaan alami 

dilakukan atas dasar efisiensi dan efektifitas pemakainya. 

Pengatasan dipakai perlubangan dinding/cross ventilation. 

a. Permasalahan 

-	 pertukaran udara harus memenuhi persyaratan kebutuhan 

udara 40 ft 3/menit/orang. 

- kelembaban udara trgantung dari banyaknya orang 

didalam ruangan. 

- temperatur ruang dipengaruhi oleh panas orang dan 

radiasi panas dari udara luar. 
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" 

b. Perhitungan lubang ventilasi	 ~ 

Digunakan rllIDllC; dari "Yoc;ep h de Chiara and J.hon 

Callender" 

Q 
A 

E x V 

A 

Q 

= 
= 

Luas lubang ventilasi 

Banyaknya udara yang diperlukan 

kebutuhan udara orang/menit (0,7075 

(jumlah 

m3/meni

orang 

t/orang

x 

) 

E = Koefisien lubang ventilasi 

0,5 bila arah tegak lurus 

0,25 bila arah miring 

V = Kecepatan angin dalam km/jam 

Gambar IV.9 
Penghawaan Alami 

.. ',~. ~ 

CJ 
4.2.5.2. Pellcaltayaan 

a.	 Pencahayaan alamiah 

- Sinar langsung selalu dihindari 

Gambar IV. 10 
Pencahayaan 

---' 1
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kurang terang.
 

Minimal luas bidang pemasukan sinal' 10% dal'i luas
 

bidang yang akan diterangi.
 

Media untuk pemasukan sinal' yaitu material yang
 

digunakan dan sistem perletakannya, selalu
 

dipertimbangkan terhadap akustik.
 

b.	 Pencahayaan buatan 

- Menggunakan lampu yang memberikan penerangan dengan 

sifat diffuse (menyebar) 

- Tidak menyilaukan atau mengganggu kesehatan 

- Tingkat terang cahaya untuk ruang belajar sangat 

berbeda dengan ruang penunjang lainnya. 

Gambar IV.11
 
Pencahayaan Buatan
 

J.L-H------7 

~

" 
(2.. ~ l.t\:lA12. 

POi'\» CAH-A';fA 

Guna perhitungan pencahayaan buatan (khususnya pada 

ruang tidur dan ruang belajar) rumus yang dipakai 

dalam "Phi lips" . 

L x \II	 E x A 
K =	 Q = 

h eff (L + W Uf x a 

Q = terang cahaya (lumen) 

E = Intensitas cahaya (lux) 

L = panjang (length) 

Uf = utilization 

~
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A - luas area/rlJang 

a = maintenance factor 

heff = tinggi efektif - tinggi bidang kerja. 

4.3. URGKAPAR BEBTUK PISIK ASRAHA TARUMA 

Dalan upaya penyebaran strategi pellbangunan 

berwawasan identitas~ salah satu aspek sering terlupakan 

adalah pelestarian bangunan tradisional yang 

beridentitaskan suatu bangsa~ yang banyak terdapat di 

segenap pelosok daerah. Perhatian banyak dicurahkan pada 

bangunan gaya modern~ yang memang lebih mengesankan 

sebagai cerminan Ilodernitas. Lagi pula perubahan 

masyarakat maupun lingkungan binaannya memang sering tidak 

dapat dielakkan. Akibatnya~ beberapa tahun terakhir ini 

banyak bangunan arsitektur tradisional ~aypun banguaan 

~l) yang Ilulai kehilangan bentukhya~ bahkan 

segiwarna arsitektur Ilulai Ileninggalkan aslinya. Sehingga 

tillbullah erosi identitas budaya yang Ilerupakan warisan 

berharga dari perjuangan 1 masa 

4.3.1.	 Arsitektur Tradisional Cirebon
 

Karakteristik bentuk bangunan arsitektur tradisional
 
'( [) ,-.- ,(. It,-, _i:,
 

-J-aw~Bar.at--khususn-y-a--G-i-rebon	 adalah merupakan suatu bagian 

dari bentuk-bentuk rumah tradisional Jawa. Khususnya 

Keraton Kesepuhan~ Kanollan dan Kecirebonan yang diwarnai 

dengan bentuk joglo dengan jenis limasap. 
-,, 

Bangunan Keraton Cirebon diwarnai'"loleh bentuk .;J;U.~h, 

limasan. Kesatuan pengembaagan bentuk li~san menyesuaikan 

i	 : 

!
Ii 

_/ 
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penambahan darl. segi fungsiBya misalnya . 

1 imasan a.I2.i tan 

- limasan lambang sari 

- limasan lawakan 

_ limasan sinom lambang gantung angka Kutuk Ngambang 

Gambar IV.12
 
Bangunan Aristektur Tradisional di Cirebon
 

a:-Arsitektur asl! dengan lima 
pucuk tiang, digunakan untuk 
pos penjagaan dalam Kraton 
Kesepuhan·•. 

fate : pribadi 

'-

Kompleks Sitihingg£l dL
ICrato~ Kasepuhan:. 

Fato : pribad! 
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c ..	 Mesjicf Agung Kra'ton 
Kasepuhan•. 

Fo to :- pribadi 

, 
. d. Mesjid Panjunan 1 

(mesjid pertama di 
Cirebon) .. 

----_/ 
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4.3.2. Arsitektur Kolonial 

Pada ma~a penjajaban Belanda, Indonesia mengalami 

Occedental (Barat) dalam berbagai segi kehidupan termasuk 

kebudayaan. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam 

bentuk kota dan bangunan. 

Dalam perkembangan arsitektur dari segi masa, 

perubahan bentuk dapat dibedakan dalam dua hal. Yang 

pertama perubahan secara pelan-pelan atau evolusioner dan 

yang kedua secara cepat. Yang digolongkan kategori pertama 

adalah arsitektur klasik dan tradisional, oerkembang 

mengalami perubahan waktu yang berpuluh-puluh tahun. Yang 

kedua arsitektur modern, berkembang dan berubah cepat, 

sejalan dengan cepatnya perkembangan tehnologi dan 

penduduk. Arsitektur Kolonial di Indonesia termasuk dalam 

[<ategori kedua. 
" 

Arsitektur ·Kolonial di Indonesia adalah fenomena 

budaya antara penjajah dengan budaya Indonesia yang 

beraneka ragam. Oleh karena itu, arsitektur kolonial di 

berbagai tempat di Indonesia di satu tempat dengan tempat 

lainnya apabila diteliti lebih jauh mempunyai perbedaan

perbedaan dan ciri tersendiri. 2 ) 

2) Yulianto Sumalyo, Arsitektur Kolonial Belanda di 
Indonesia, Gadjah Hada University ~ress, Yogyakarta, 1993. 
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a. Gedung PT.Britis American Tembaco di jalan Pabean 
Foto :Ir. Ilya Fadjar Maharika. 
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b.	 Gereja Yoseffa Pantecosta di jalan Yos Sudarso 
Foto : Ir. Ilya Fadjar Maharika. 
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e. Gedung Balai Kota Cireben di jalan Siliwangi 
?ete ~ Ir. Ilya Fadjar Maharika. 
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d. Gedung Bang Indonesia Cireben di jalan Kesunean 
Fate : Ir. Ilya Fadjar Maharika. 
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e.Statsiun Kereta Api 
Cireben.

r:" 

Fete: pribadi. 
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F. Gedung Bank Dagang~;,< J.~,,:'!'- •• 

Negara Cireben di jalan
 
Pabean.
 
Fete :. pribadi.
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4.3.3. Penampilan Bentuk Fisik 

Tujuan ungkapan bentuk fisik yang akan diterapkan 

pada Asrama Taruna AKHI Suaka Bahari Cirebon ini adalah 

perpaduan antara arsitektur tradisional dan arsitektur 

kalonial di Cirebon dengan menerapkan nilai-nilai yang 

dapat mewarnai ciri, identitas kata seperti atap dan 

mahkotanya dari segi tradisionalnya dan garis tekstur .. 

ventilasi atau ornamen dinding dalam kolonialnya. 
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GaiIlbar IV.14 
Alternatif Bentuk Fisik 

{== -
,,-------~.~~~-

bentuk atap 
L1masan 

l<it.... 

" ,. 
bentuk atap

Tajug 

I 
I 

elemen dinding 
elemen penghawaan 
elemen pilar/tiang 


