
BAB V
 

KliSIHPULAN
 

Dari analisa diatas dapat disimpulkan hal-hal yang 

berhubungan dengan Asrama Taruna AKMI Suaka Bahari Cire

bon : 

- Fungsi atau peran utama Asrama Taruna adalah sebagai sa 

lah·satu sarana dari Mekanisme Pembinaan Kepribadian Ta 

runa AKMI Suaka Bahari Cirebon, sekaligus juga berfungsi 

sebagai tempat tinggal dan belajar. 

- Dengan menempatkan taruna di asrama, diharapkan akan men 

jadi lulusan-lulusan AKMI Cirebon benar-benar sebagai se 

orang perwira yang berkualitas dan berbudi pekerti yang 

luhur. 

-	 Sasaran Pembinaan adalah semua taruna baru AKMI Suaka Ba 
, 

hari Cirebon,:baik dalam maupun luar Cirebon. 

Kegiatan Pembinaan secara khusus dilakukan dengan car a 

a.	 Helib~tkan taruna dalam pengelolaan asrama. 

b.	 Hengarahkan pada kegiatan utama : Interaksi yang ber 

disiplin. 

c.	 Mengadakan forum konsultasi pribadi. 

d.	 Helakukan pengawasan aktivitas yang ada. 

e.	 Berpedoman pada peraturan kehidupan taruna yang telah 

ditetapkan sesuai dengan rencana peraturan kehidupan 

taruna AKMI Suaka Bahari Cirebon 

-	 Pengelompokan taruna dibedakan hanya berdasarkan pada je 

nis kelamin. Program studi, agama, tingkat ekonomi dan 
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asal daerah tldak untuk membedakan pengelompoKan. 

- Jumlah penghuni untuk setiap ruang tidur adalah 5 orang 

mengingat pertimbangan fungsi utama asrama. 

- Kapasitas taruna yang dibina (diasramakan) tiap tahun 

adalah sesuai dengan jumlah mahasiswa baru, yaitu 650 

(dengan toleransi maksimal 700 taruna tiap tahun), dan 

berada di asrama selama 2 tahun. 

- Asrama taruna adalah milik Yayasan AKMI Suaka Bahari dan 

dikelola oleh pengurus, dibantu taruna (penghuni asrama) 

~Suasana yang dibutuhkan oleh asrama taruna adalah: te 

nang, disiplin, meriah, intim, santai dan stabil. Sikap 

hidup masyarakat Cirebon akan berpengaruh positif terha 

dap berhasilnya Pembinaan Kepribadian di AKMI Suaka Baha 

ri Cirebon. 

- Lokasi Asrama Taruna adalah sesuai dengan Master Plan 
, 

AKMI Suaka Bahari Cirebon dalam Rencana Pengembangan 

Kampus Induk yang berintegrasi dengan Komplek Kampus. 

J Penataan ruang yang efektif dan eflsien dilakukan 

berdasarkan pola kegiatan pembinaan kepribadian taruna
 

yang diwadahi dengan besaran ruang yang dihubungkan
 

dengan ruang-ruang dan sirkulasinya serta persyaratan
 

lingkungan.
 

t/ Hubungan ruang dan sirkulasi yang efektif yaitu 

berdasarkan atas kebutuhan ruang. kegiatan dan dimensi/ 

jarak pencapaian. dimaksudkan untuk mendapatkan hubungan 

ruang yang memenuhi syarat ditinjau dari segi fungsinya 

yang dikelompokkan dalam zone/unit kegiatan : 

-~--~ 
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1. Fungsi kegiatan istirahat/tidur 

2. Fungsi kegiatan belajar 

3. Fungsi kegiatan minat dan bakat 

4. Fungsi kegiatan service 

5. Fungsi kegiatan interaksi Kampus dan Masyarakat 

- Dimensi/jarak pencapaian terpendek yang ditunjukkan oleh 

pola sirkulasi pola linier dan pola cincin. 

- Persyaratan lingkungan pada pencahayaan menggunakan dua 

unsur alamian dan buatan. 

-	 Penghawaan diutamakan pemanfaatan udara/penghawaan alami 

dilakukan atas dasar efisiensi dan efektifitas 

pemakaianya. 
(~. 

~penamPilan ·bangunan dimaksudkan untuk beradaptasi dengan 

lingkungan kota Cirebon yang beridentitaskan kota budaya 

dan sejarah dengan wujud fisik yaitu kombinasij , 
arsitektur tradisional dan arsitektur kolonial (Belanda) 

yang banyak terdapat di kota Cirebon. 

_______)0. 


