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BABll
 

FAsn.ITAS AKOMQDASI MAHASISWA,TATA RUANG I ,lIAR, TAU 

RUANG DALAM, DAN SUASANA RUMAH TINGGAL 

2.1. Mahasiswa, Proses Belajar, Dan Pembinaannya 

2.1.1. Pengertian Mahasiswa 

Mahasiswa adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh 

statusnya selalu dalam ikatannya dengan perguruan tinggi. Seorang disebut 

sebagai mahasiswa hanya kalau ia belajar di salah satu perguruan tinggi tak ada 

seorangpun yang dinamakan mahasiswa kalau ia tidak terikat pada salah satu 

perguruan tinggi.ll 

Mahasiswa selain mempunyai tugas belajar dalam memenuhi tenaga

tenaga terdidik untuk pembangunan, ia juga pemilik masa depan. Mahasiswa yang 

ideal adahlh mahasiswa yang dapat mengembangkan secara maksimal segi-segi 

dirinya sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, sebagai intelektual dan sebagai 

warga negara yang kesemuanya bertemu dalam jangka waktu selama menjadi 

mahasiswa. 12 

2.1.2. Masalah Mahasiswa 

Dalam perkembangan dan 

dibadapkan pada dua masalah pokok, 

Kesadaran akan dirinya sebagai i

Kesiapan untuk menghadapi 

lingkungannya 

pertumbuhan 

yaitu . 

persoalan-pers

ndividu yang m

pribadi, 

oalan 

empunyai 

yang 

ma

kep

hasiswa 

ribadian 

timbul 

selalu 

dalam 

Faktor lingkungan dapat diartikan sebagai lingkungan perguruaQ. tinggi. 

Dalam kedudukkannya sebagai warga kampus, mahasiswa mempunyai tanggung 

jawab: 

11 Sarlito WS,"Perbedaan antara pemimpin dan aktifitas dalam gerakan protes mahasiswa", Bulan 
Bintang, 1997, hal 46. 

12 Noorahman, Asrama Mahasiswa Putra Kotawaringin Timur Kal-Teng Di Yogyakarta, TA 
VII, 1997, hal 11. 
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Menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya 

Mengembangkan dan mengamalkan ilmu yang diperolehnya 

Sedangkan sebagai masyarakat maka mahasiswa dapat bertanggung jawab untuk : 

Dapat menyesuaikan diri terhadap keadaan dan kemajuan lingkungan 

sekitamya 

Memilki kepekaan terhadap masalah-masalah di sekitamya memiliki 

pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan tanah airnya. 

Oleh karena itu dalam kehidupannya, mahasiswa tidak lepas dari proses 

belajar yang terus menerus untuk menuju kedewasaannya sehingga akan 

terbentuklah pribadi yang matang. Dengan sendirinya mahasiswa memerlukan 

bimbingan dan pengarahan atau pendidikan dalam pembentukan dan pembinaan 

sebagai pribadi yang bertanggung jawab.. 

2.1.3. Proses Belajar 

EB.Hillgrad menyatakan," Belajar adalah suatu proses yang menghasilkan 

suatu aktivitas atau yang mengubah suatu aktivitas dengan perantaraan tanggapan 

kepada suatu situasi ... ",13 sedangkan CE.Skinner menyatakan," Belajar adalah 

suatu proses penyesuaian tingkahlaku ke arah yang lebih maju". 

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebagai pengaruh terhadap 

tingkat keberhasilan yang diinginkan yaitu : 

1.	 Motivasi 

Adalah suatu perubahan energi yang bereiri timbulnya suatu perasaan yang 

didahului reaksi-reaksi yang ingin meneapai tujuan. 

2.	 Kompetisi 

Adalah sikap bersaing yang positif antar sesama mahasiswa agar ~rjadi usaha 

saling memaeu kegiatan belajar seefektifmungkin sehingga dapat tereapai 

hasiVprestasi belajar yang baik. 

3.	 Aktivitas belajar 

Merupakan faktor yang berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

13 Ibid hal 12 
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Kondisi lingkungan dan prasarana untuk belajar merupakan faktor fisik yang 

juga mempengaruhi basil belajar seseorang. yang meliputi : 

a.	 Penerangan ruang belajar yang cukup 

b.	 Pengkondisian ruang yang meliputi penghawaan dan pengatur kelembaban 

c.	 Ruang grak yang cukup menjamin keleluasaan efektivitas belajar 

d.	 Kebisingan 

2.1.4. Pembinaan 

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, 

teratur, terarah,serta bertanggung jawab, untuk mengembangkan kepribadian 

mahasiswa yang sesuai dengan ciri-ciri manusia Indonesia yang pancasialis sejati 

menuju masyarakat adil dan makmur. 

Jikalau mempermasalahkan manusia sebagai keuntungan psikologis, maka 

ilmu psikologis selalu berbicara mengenai kepribadian dan personality. Maka 

tingkah laku demikian adalah tidak lain suatu keluaran dari tingkah laku yang 

dimunculkan ini tidak berdiri sendiri, melainkan erat hubungannya dengan 

lingkungan.14 

Segi-segi yang patut dikembangkan oleh mahasiswa antara lain: i 

I1.	 Sebagai mahasiswa adalah harkat kemanusiaan irnan dan moral, 

2.	 Sebagai pemuda adalah semangat, keberanian, dan daya juang, Inkl 

4.	 Sebagai warga negara adalah pengembangan tanggung jawab bemegara dan 

berjiwa patriotisme. 

2.2. Fasilitas Akomodasi Mahasiswa 

2.2.1. Pengertian Fasilitas Akomodasi Mahasiswa 

Fasilitas akomodasi mahasiswa adalah fasilitas yang disediakan untuk 

mahasiswa, dapat berupa asrama atau tempat tinggal lainnya yang dapat 

menampung mahasiswa, di mana mahasiswa dapat bertempat tinggal, belajar, dan 

bersosialisasi, sebagai penunjang kelancaran studinya. 

14 Ibid 10 Hat 5 
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2.2.2. Asrama Mahasiswa 

Menurut Deasy dan I.asswel (198S)dalam bukunya "Designing PJaee Per 

People", yang dilihat dati aspek-aspek perilaku manusia, bahwa asrama 

merupakan tipe dari perumahan yang sifatnya tetap dan memiliki karakter

karakter yang khas. 

Asrama merupakan tipe perumahan yang sifatnya tetaplkhusus dan 

memiliki karakter-karakter yang khas (Prabowo, 1991). Perbedaan antara asrama 

yang satu dengan yang lainnya disebabkan oleh tujuan pemilik asrama, sehingga 

mahasiswa yang diterima dalam suatu asrama merupakan kelompok yang 

memenuhi syarat-syarat dari penyelenggara, seperti pandangan hidup, tingkat 

studi, kepentingan dan sebagainya. 

2.2.3. Macam Asrama Mahasiswa 

a. Berdasar macam penghuninya
 

Berdasar macam penghuninya, bangunan asrama dapat dibedakan menjadi :
 

1.	 Married student housing, yaitu asrama yang disediakan bagi mahasiswa yang 

sudah kawin dan masih meneruskan studinya, di mana mereka dapat tinggal 

bersama dengan keluarganya. Biasanya berbentuk seperti apartemen. 

2.	 Unmarried student housing, merupakan asrama yang diperuntukkan bagi 

mahasiswa yang belum menikah, baik laki-Iaki maupun perempuan, 

memerluknn pernhiD88D dan bimbingan 

b. Menurut Tingkat Studt
 

Berdasarkan tingkat studinya, bangunan asrama dapat dibedakan me~adi :
 

1.	 Graduate student housing, yaitu asrama yang diperuntukkan bagi mahasiswa 

tingkat sarjana. 

2.	 Under graduate student housing, yaitu asrama mahasiswa yang diperuntukkan 

bagi mahasiswa tingkat sarjana muda. 
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c. Menurut Jenis Pemakainya.
 

Berdasarkanjenis pemakainya, bangunatiasramadibedakanmenjadi:
 

1.	 Men student housing, fasilitas tempat tinggal mahasiswa khusus pria, banyak 

tempat aktifitas keluar. 

2.	 Women student housing, fasilitas tempat tinggal khusus putri. Memerlukan 

banyak fasilitas, karena aktifitas mahasiswa putri banyak ke dalam. 

3.	 Women-men students housing atau bisa disebut Co-Educational housing, 

pada asrama semacam ini, umumnya menggunakan sistem pengelompokkan 

ruang, khusus bagi mahasiswa putra dan putri dengall bangunan terpisah. 

d. Menurut Bentuk Fisik Bangunan 

Berdasarkan bentuk fisik bangunannya : 

1.	 Room in private house, merupakan tempat-tempat pemondokan pada suatu 

keluarga atau kos-kosan. 

2.	 Co-operatif house, merupakan tempat tinggal bersama beberapa mahasiswa, 

dengan jalan menyewa atau mengontrak satu rumah untuk diatur dan diurus 

bersama. 

3.	 Dormitory, merupakan suatu bentuk tempat tinggal yang bisa menampung 

beberapa ratus mahasiswa untuk hidup bersama dengan fasilitas pelayanan 

yang bersama pula, dengan tujuan agar mahasiswa dapat lebih berkonsentrasi 

pada studi 

4.	 Apartemen, bentuk yang satu ini biasanya diperuntukkan bagi mahasiswa 

yang sudah berkeluarga. 

e.	 Berdasarkan Statu;s Pemilikan 

1.	 Milik perguruan tinggi. Pengadaan oleh pihak Universitas. Dikelola oleh 

badan di bawah administrasi Universitas. 

2.	 Milik pemerintah daerah. Penyelenggaraan, pengadaan,pengawasan, 

pengelolaan oleh pemerintah daerah di mana merupakanasal daerah dari 
---'" 

mahasiswa. 

Wiwit su/istYowati 94340 109 



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

21Fasi/ifas AkDmodas; Mahasiswa Kutai Ka/-tim 

3. Milik yayasan. Dapat berupa yayasan sosial, yayasan dengan subsidi dari 

pemerintah, dapat bempa usaha komersial dansosial. 

f. Berdasarkan sistem pengelolaan 

1. Asrama yang self Containary Asrama yang dikelola oleh suatu badan usaha. 

Asrama ini merupakan sustu tempat tinggal mahasiswa dari berbagai 

perguruan tinggi yang berdiri sendiri dan terlepas dari peraturan-peraturan 

sebuah perguruan tinggi. 

2. Asrama Komersial 

Asrama yang dikelola seluruhnya oleh suatu badan yang bertujuan 

mendapatkan keuntungan sebesar-besamya, lebih ditekankan pada segt 

ekonomi, sehingga harga yang ditarik dari penghuni biasanya tinggi. 
," 

3. Asrama Bersibsidi 

Asrama yang dikelola oleh lembaga yang bersangkutan atau badan usaha 

dimana dari kelangsungan asrama ini mendapatkan subsidi, ada dua macam, 

yaitu : 

a. Subsidi Sebagian 

Anggaran pengelolaan sebagian oleh pemilik yang didapat dari penarikan 

sewa, sebagian lagi merupakan subsidi dari pemerintah, swasta, atau 

lembaga. Tujuannya meringankan beban pelajar atau mahasiswa. 

Penghuninya terbatas aWn tertentu 
i. 

b. Subsidi Seluruhnya 

Kelangsungan hidup asrama ditanggung seluruhnya oleh pemerintah, 

lembaga atau instansi tertentu. Penghuni tidak dikenakan sewa,. Belajar 

merupakan \cewajiban dinas dan sistem penghuni bergantian dalam jangka 

waktu yang singkat. 

g. Karakteristik Penghuni Asrama 

Bahwasanya kehidupan di asrama tidak jauh berbeda dengan kehidupan di 

dalam keluarga. Walaupun eli asrama itu berpenghuni dari berbagai suku, 

agama,dan perbedaan-perbedaan lainnya, tetapi pada dasamya perilakunya sarna. 
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Dl dalam asrama mereka hams menyesualkan din dengan yang Iamnya. 

Perbedaan-perbedaan tersebut dipengaruhi oleh : budaya, perbedaan sosial, dan 

lingkungan. 

Walaupun adanya perbedaan-perbedaan perilaku dengan tingkatan

tingkatan tersebut, jelas bahwa di dalam asrarna sosialisasi hams tetap terjaga. 

Perilaku yang menyolok dari tingkatan sosial ekonomi dirasa sangat menonjol. 

Mengingat fasilitas yang mereka butuhkan akan berlainan sekali. Di mana, pada 

tingkat sosial ekonomi rendah, alat-alat (fasilitas) yang dibutuhkan tidak 

selengkap pada tingkat sosial ekonomi tinggi. Mereka cenderung telah matang 

dalarn lingkungannya, sehingga bertanggungjawab dan mandiri. 15 

2.3. Ruang Dalam Dan Ruang Luar 

2.3.1. Ruang Dalam 

2.3.1.1. Organisasi Ruang 

2.3.1.1.1. Hubungan Ruang 

a.	 Ruang di dalam ruang 

Sebuah ruang yang luas dapat melingkupi dan memuat sebuah 

ruang lain yang lebih kecil di dalamnya. 16 

b. Ruang-ruang yang saling berkaitan 

Suatu hubungan ruang yang saling berkaitan terdiri dati dua buah ruang 

yang kawasannya membentuk suatu daerah ruang bersama. 17 

c.	 Ruang-ruang yang bersebelahan
 

Bersebelahan adalahjenis hubungan ruang paling umum. 18
 

d.	 Ruang-ruang dihubungkan oleh ruang bersama 

Dua buah ruang yang terbagi oleh jarak dapat dihubungkan atau 

dikaitkan satu sarna lain oleh ruang ketiga yaitu ruang perantara. 19 

Dapat dilihat pada gambar 1 (terlarnpir). 

IS W.A. Gerungan, Psikologi Sosial, 1983, hal 181 

16 DK, ching, Bentuk, Ruang,& Susunannya, 1993, hal 195-202 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Ibid 
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2.3.1.1.2. Pengelompokkan Ruang 

a.	 Ruang Privat 

Ruang yang digunakan untuk kepentingan individual tanpa ada yang 

mengganggunya. 

b.	 Ruang Semi Publik 

Ruang yang digunakan oleh semua penghuni yang masih ada ikatan 

dengan asrama. 

c.	 Ruang Publik 

Ruang yang digunakan oleh semua penghuni asrama dan masyarakat 

sekitar, yang dapat dijadikan sarana untuk bersosialisasi. 

2.3.1.2. Kualitas Ruang 

2.3.1.2.1. Proporsi 

Yaitu perbandingan terhadap ukuran / skala yang seimbang, yang 

meliputi perbandingan antara panjang, lebar, dan tinggi, perbandingan 

antara dimensi unsur ruang dengan dimensi ruang, perbandingan dimensi 

bukaan dengan dimensi mang. 20 

2.3.1.2.2. Bentuk 

Adalah merupakan suatu komposisi bentuk dasar ( segitiga, 

segiempat, dau liugkaran ) atau suatu bentuk komposit ( adanya 

domiuau.21 

2.3.1.2.3. Warna 

Adalah unsur yang paling mencolok, yang dapat membedakan 

suatu bentuk terhadap lingkungannya. Wama juga dapat mempengaruhi 

terhadap bobot visual suatu bentuk.22 

2.3.1.2.4. Material 

20 Ibid 16 Hal 175 & 292 
21 Ibid Hal 175 

22 Ibid 
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Adalah bahan bangunan yang digunakan dalam suatu mang. 

Banyak macam material yang digunakan. dalam suam mangan, baik yang 

ditampilkan dalam bentuk yang kasar ataupun yang halus.23 

2.3.1.2.5. Tekstur 

Adalah karakter pennukaan suatu bentuk . Tekstur dapat
 

mempengaruhi baik perasaan kita waktu menyentuh maupun kualitas
 

pemantulan cahaya yang menimpa permukaan bentuk tersebut.24
 

2.3.1.2.6. Dekorasi 

Merupakan suatu olahan pada elemen ruang, dapat berupa sebagai
 

dekorasi tempe1an atau dekorasi langsung. Dekorasi berfungsi untuk
 

memperindah atau menciptakan suasana ruang yang menyenangkan pada
 

suatu ruang terutama pada ruang dalam?S
 

2.3.1.2.7. Pencahayaan 

Pencahayaan memberi pengaruh visual pada permukaan


pennukaan, bentuk-bentuk dan ruang, di mana dapat menimbulkan pola


pola terang dan ge1ap yang kontras pada pennukaan suatu ruangan dan
 

sangat mempertegns bcntuk-bcntuk di dalanl ruong.26
 

I
I' 

2.3.1.2.8. Penghawaan 

Penghawaan berhubungan dengan sirkulasi atau perputaran udara 

di dalam suatu ruangan, dengan bentuk bukaan-bukaan.27 

23 Ibid 
24 Ibid 
2S Ibid 
26 Ibid 

27 Ibid 
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2.3.2. Ruang Luar 

2.3.2.1. Sirkulasi 

Adalah tautan yang paling vital untuk menghubungkan beberapa 

penggunaan tapak yang ada. 

Macam komponennya : 

•	 Jalan 

Grid system : seringkali mengakibatkan kemonotonan dan suasana yang tidak 

simpatik, fleksibel dan dapat ditingkatkan fungsi dan suasana dengan hirarki 

ukuran dan perubahan bentuk. 

Radial system: Punya pusat-pusat yang sulit untuk dikelola, pusat kaku dan 

secara sistemik kurang fleksibel, perlu adanya ring yang mengelilingi pusat 

sebagai bypass. 

Linier system : Menghubungkan antara dua pusat 

Curvelinier system: Punya kelebihan untuk mengikuti tapak dengan topografi 

yang tidak rata, bisa dikombinasi dengan grid dan cul-de-sac.28 

•	 Jalan Setapak 

Komponen yang hams diperhatikan : aliran pergerakan, tangga dan ram, 

fasilitas untuk para cacat, jalur sepeda dan becak.29 

•	 Parkir 

Beberapa sistem parkir: 

Parkir 90 derajat 

Parkir 60 derajat 

Parkir 90 derajat jalur ganda 

Parkir 60 derajat jalur ganda30 

Dapat dilihat pada gambar 2 (terlampir). 

28 Diktat Kuliah PA 
29 Ibid 

30 Ibid 
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2.3.2.1.1. Unsur-Unsur Sirkulasi 

a.	 Pencapaian Ke Bangunan 

•	 Langsung 

Suatu pencapaian yang mengarah langsung ke suatu tempat masuk 

melalui sebuahjalan yang segaris dengan sumbu bangunan.31 

•	 Tersamar 

Pencapaian yang samar-samar mempertinggi efek perspektif 

pada fasade depan dan bentuk suatu bangunan.32 

•	 Berputer 

Sebuah jalan berputar memperpanjang urutan pencapaian dan 

mempertegas bentuk tiga dimensi suatu bangullan sewaktu 

bergerak mengelilingi tepl bangunan.33 Lihat gambar 3a pada 

lampiran. 

b.	 Pintu Masuk Bangunan34 

Pengertian suatu pintu masuk secara visual dapat diperkuat dengan : 

•	 Dibuat lebih rendah, lebih lebar, atau lebih sempit daripada 

seharusnya. 

•	 Dibuat sangat curam atau berhku-liku 

• Bukaan diperindah dengan omamen atau tambahan dekoratif 

Dapat dilihat pada gambar 3b (terlampir). 

c.	 Konfigurasi bentuk jalan3S 

•	 Linier 

Jalan yang lurus dapat menjadi unsur pengorganisir yang utama 

untuk satu deretan ruang-ruang. Lihat gambar 4a pada lampiran. 

31 Ibid 16 Hal 249 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Ibid 16 Hal 256 
3S Ibid 16 Hal 271 
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•	 Radial 

Bentuk radial memiliki jalan yang beFkembang da£i··atau berheriti 

pada, sebuah pusat, titik bersarna. Lihar gambar 4b pada lampiran. 

•	 Spiral 

Sesuatu j alan yang menerus yang berasal dari titik pusat, berputar 

mengelilinginya dengan jarak yang berubah. Lihar gambar 4c 

(terlampir) 

•	 Grid 

Bentuk grid terdiri dua set jalan-jalan sejajar yang saling 

berpotongan pada jarak yang sarna dan menciptakan bujur sangkar 

atau kawasan-kawasan segiempat. Lihat gambar 4d (tcrlampir). 

• Net Work 

Suatu bentuk jaringan terdiri dari beberapa jalan yang 

menghubungkan titik-titik tertentu di dalam mang. Lihat gambar 

4e (terlampir). 

•	 Komposit 

Untuk menghindarkan terbentuknya orientasi yang 

membingungkan, suatu susunan hirarkis di antara jalur-jalur jalan 

bisa dicapai dengan memb~dakanskala. bentuk, dan panjangnya. 

d. Bentuk ruang Sirkulasi36 

Ruang sirkulasi bisa berbentuk : 

• Tertutup 

Membentuk koridor yang berkaitan dengan ruang-ruang 

yang dihubungkan melalui pintu-pintu masuk pada bidang dinding. 

Lihat gambar 5a (terlampir). 

• Terbuka pada salah satu sisi 

Untuk memberikan kontinuitas visuaVruang dengan ruang

ruang yang dihubungkan. Lihat gambar 5b (terlampir). 

36 Ibid 16 hal 287 

, 
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•	 Terbuka pada kedua sisinya 

Menjadi perluasan fisik dan ruang yang Gitembusnya. Lillat 

gambar 5c (terlampir). 

2.3.2.2. Pola Dan Tata Masa Bangunan 

a.	 Terpusat 

Pusat adalah suatu ruang dominan di mana pengelompokkan sejumlah 

ruang sekunder dihadapkan. 

Organisasi terpusat bersifat stabil, merupakan komposisi terpusat yang 

terdiri dari sejumlah ruang-ruang sekunder yang dikelompokkan 

mengelilingi sebuah ruang pusat yang besar dan dominan.37 Lihat 

gambar 6a (terlampir) 

b.	 Linier 

Suatu urutan linier dari ruang-ruang yang berulang. 

Ruang-ruang ini dapat berhubungan langsung satu dengan yang lain 

atau dihubungkan melalui ruang linier yang berbeda dan terpisah. 

38Lihat gambar 6b (terlampir) 

c.	 Radial 

Sebuah ruang pusat yang menjadi acuan organisasi-organisasi ruang 

yang linier yang berkembang menurut bentuk jari_jari.39 Lihat gambar 

6c (terlampir) 

d.	 Cluster 

Ruang-ruang dikelompokkan berdasarkan adanya hubungan atau 

bersama-sama memanfaatkan ciri atau hubungan visual.40 Lihat 

gambar 6d (terlampir) 

37 Ibid 16 Hal 205-206 
38 Ibid Hal 205,214 
39 Ibid Hal 224 

40 Ibid Hal 230 
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e.	 Grid 

Ruang-ruang diorganisir dalam kawasan. grid stnIktural atan gridtiga 

dimensi lain.41 Lihat gambar 6e (terIampir) 

2.3.2.3. Lansekap 

Lansekap merupakan seni yang fungsi terpentingnya adalah menciptakan 

dan melestarikan keindahan lingkungan di sekitar tempat hidup manusia, 

peningkatan kenyamanan, kemudahan, kesehatan, dan ketenangan, selain itu 

bagian dari kawasan lahan yang dibangun di luar bangunan, jalan, utilitas, dan 

alam bebas, yang dirancang untuk tempat tinggal manusia.42 Lihat gambar 7 

(terlampir). 

Perancangan Pertamanan 

1.	 Seleksi komponen rancangan : bahan, tanaman, kombinasinya. 

2.	 Perencanaan tapak secara fungsional : jalur sirkulasi, bangunan pendukung, 

dU. 

3.	 Studi hubungan visual: warna, tekstur, bentuk batas (enclosure), skala, skyline 

(cakrawala) 

4.	 Mencari raut (shape) : dari tapak itu sendiri, dari perkiraan fungsi yang akan 

ditampung. 

S.	 Penegasan ruang 

Pemilihan bahan dan-.tanLman 

•	 Perkerasan: aspal, kerikil, blok beton, bata, batu pecah, kayu, pasir, air. 

•	 Tanaman perindang/pelindung 

•	 Tanaman penutup tanah 

•	 Tanaman semak 

•	 Tanaman menjalar 

•	 Tanaman indahlkhusus 

41 Ibid 16 Hal 238 
42 Diktat KuJiah PA 

Wiwit mlisfyDwati 94 340 109 



30Fasilitas AkDmDdasi Mahasiswa Kutai Kal-tim 

Iklim MikroU
 

Iklim dalam skala area yang kecil. pertamanan sangat efektif .lIntnk
 

mengendalikan iklim milcro ini.
 

Unsur yang perlu distudi :
 

1. Topografi 

2. Pepohonan 

3. Matahari dan bayangannya 

4. Angin 

5. Kelembaban 

6. Suara/kebisingan 

2.4. Suasana Rumah Tinggal 

2.4.1. Pengertian Rumah 

Rumah adalah salah satu jenis bangunan yang menurut fungsinya 

merupakan bangunan yang paling banyak dibutuhkan masyarakat. Rumah 

hendaknya dapat memenuhi tuntutan aspek kejiwaan atau tuntutan dari aspek 

psikologis. Sehingga adalah perlu untuk mempelajari tuntutan-tuntutan psikologis 

apakah yang semestinya ada pada rumah tinggal. 

2.4.2. Kebutuhan Psikologi Penghuni Terhadap Rumah 

Rumah adalah tempat untuk berlindung, ternpat untuk pernbinaan 

keluarga, dan tempat kegiatan keluarga. i\iI 

Kegiatan keluarga dan kegiatan pembinaan keluarga meliputi : 

1. Kegiatan istirahat 

2. Kegiatan makan 

3. Kegiatan pembinaan pendidikan 

4. Kegiatan pembinaan hubungan keluarga 

5. Kegiatan pengembangan hobby/rekreasi 

43 Ibid 42 

44 Sugini, Keb. Aspek Psikologis Penghuni Thd Rumah DIm Perurn Massal, Sern.Regional.1999, 
hall(pITB, Departernen PU, Rurnah Sehat Dalarn Lingkungan Yang Sehat Perurnahan). 
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6. Kegiatan sosialisasi dengan pihak luar 

7. Kegiatan ekonomi keluarga 

8. Kegiatan biologis seperti membersihkan diri,dll.
 

Kegiatan tersebut di atas secam ideal akan diwadahi dalam ruang-ruang yang
 

sesuai, sehingga dalam rumah yang ideal terdapat ruang-ruang :
 

1. Ruang Tidur 

2. Ruang Makan 

3. Ruang Dapur 

4. Ruang Belajar 

5. Ruang Keluarga 

6. Ruang tamu 

7. Ruang KeIj a 

8. Ruang Servis seperti KmIWc, gudang termasuk garasi. 

Kesimpulan dari uraian-uraian di atas, yaitu suasana rumah tinggal adalah 

kondisi dari rumah tinggal yang ditinjau dari segala aspek, aspek psikologi, aspek 

sosial,di mana kondisi di dalam rumah didukung juga oleh kondisi di luar 

rumah.Oleh sebab itu suasana rumah tinggal sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

sekitarnya, yang dapat memberikan atau mengingatkan kita akan sejarah atau 

kenangan- kenangan yang tidak terlupakan. 

2.4.3. Fungsi RUmaLTinggaJ Merupakan Bentnk Kebpdayaan 

Rumah tinggal sebagai karya arsitektur dan juga sebagai bentuk fisik dari 

kebudayaan ( Koentjaraningrat,1985) memiliki fungsi sebagai sarana kebutuhan 

berlindunglbemaung, berkarya, dan berkembang. 

Fungsi rumah tinggal dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu terhadap 

Wujud/tampilan rumah tinggal, faktor penentu tersebut adalah : 

Kondisi alam 

Sunber daya alam yang tersedia 

Sumber daya manusia 

Kebudayaan masyarakat setempat 
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Faktor penentu wujud/tampilan rumah tinggal i~ keseluruhan merupakan 

penentu timbuJnya kebudayaan ( Suwondo) Berdasarkan lJTaian· ini &pat 

dianalogikan bahwa, rumah tinggal sebagai tempat bemaunglberlindung, 

berkarya, dan berkembang bagi penghuninya mempengaruhi kebudayaan, 

sehingga rumah tinggal sebagai karya arsitektur merupakan bagian dari 

kebudayaan.45 

2.5. Karakter Budaya Kalimantan Timur 

2.5.1. Latar Belakang Kebudayaan dan Geografis Kalimantan Timur 

Kalimantan Timur dengan luas wilayah 211.440 km2 atau seluas satu 

setengah kali pulau Jawa dan Madura, terletak antara 113°44' Bujur Timur dan 

119°00' Bujur Barat serta diantara 4°24' Lintang Dtara dan 2°25' Lintang Selatan. 

Propinsi terluas kedua setelah Irian Jaya ini dibagi menjadi 2 (dua) wilayah 

pembantu Gurbenur, 4 (empat) Kabupaten, 3 (tiga) Kotamadya, 1 (satu) kota 

Administratif, 87 Kecamatan, dan 1217 Desa / Kelurahan definif. 

Daerah kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang 

pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur. Daerah yang juga dikenal 

sebagai gudang kayu ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir 

semua daerah tingkat II dan merupakan sarana angkutan utama di samping 

angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam. 

Eropinsi Kalimantan Timur terletak di sehelah paling Tirnur ==palau 

Kalimantan dan sekaligus merupakan wilayah perbatasan dengan negara Malaysia 

khususnya Negara sabah dan serawak. Tepatnya propinsi ini berbatasan langsung 

dengan Negara Malaysia di sebelah Utara, Laut Sulawesi dan selat Makasar di 

sebelah Timur, dan dengan Kalimantan Barat , Kalimantan Tengah serta Mal~ysia 

di sebelah Barat. 

Daratan Kalimantan Timur terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan 

yang terdapat hampir di seluruh Kabupaten, yaitu ada sekitar 13 gunung. Gunung 

yang paling tinggi di Kalimantan Timur yaitu gunung Makita dengan ketinggian 

2.987m yang terletak di Kabupaten Bulungan. Sedang untuk danu yang berjumlah 

4S Ultimo, RS.Bersalin, Konsep Nilai Budaya Rumah Tinggal,TA, UGM, 1998, hal 3 

Wiwit su/istyDwoti 94 340 109 



- ,__ - -- ,,0_-

33Fasi/itas AkDmtKIasi Mahasiswa Kutai Ka/-tim 

sekitar 17 buah, kese1uruhannya berada di Kabupaten Kutai dengan danau yang 

paling luas yaitu Danau Jempang dan Danau Semayang dengan luas masing

masing 15.000 hektar dan 13.000 hektar.46 

Penduduk ash Kalimantan Timur adalah orang Dayak atau Kutai , berasal 

dari daratan Asia dan tennasuk kelompok perpindahan yang disebut Proto 

Melayu. Orang Kutai kemudian mengalami percampuran, karena kedatangan 

orang India, Jawa, orang Bugis dari Sulawesi. 

Ada yang mengatakan bahwa nama suku bangsa Dayak di peruntukkan 

bagi semua penghuni daerah pedalaman Kalimantan Timur yang tidak beragama 

Islam. Sedangkan sebagai akibat dari pengaruh-pengaruh historis yang dialami 

orang Kutai, perbedaan kebudayaan semakin besar, sehingga akhimya orang 

Kutai menjadi orang asing ( Halo) bagi orang Dayak sebagai istilah sosio

rehgius. 

2.5.2. Pola Spasial Kawasan Suku Dayak Di kalimantan Timur 

Rumah adat suku Dayak dikenal dengan nama "Lamin ", bentuk 

perkampungan yang ada adalah memanjang dan terletak di tepi sungai. Selain 

menghadap ke TimUT dan jalan, rumah-rumah penduduk setempat juga 

menghadap ke arab sungai yangmerupakan jalan utama di kampung dan 

merupakan kehidupan bagi penduduk. 
/fr/.lol.'. 

Gambar Sa. Sketsa ulang 
Sumber : East Borneo 

46 BPS Prop.Kal-tim, Kal-tim Dalam Angka ( East Kalimantan in Figures ), Bappeda TK I Kal
tim, 1997, hal 4 
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2.5.2.1. Gubahan Massa
 

Pada dasamya tatamassa perk.a.tnpuugan mmah adat sulw dayak ~miliki:
 

1.	 Rumah kepala adat atau disebut De/ai ( dianggap penjelamaan Dewa Guntur), 

yaitu merupakan bangunan yang sangat dominan baik bentuk maupun 

luasannya. 

2.	 Rumah sesepuh adat atau disebit Nyeha ( dianggap penjelmaan roh burung ), 

yaitu bangunan yang ditempati oleh para tetua adat dan mantan ketua adat. 

Bangunan ini terletak di kiri atau kanan (hilir atau huIu) bangunan delai. 

3.	 Rumah para tetamu adat atau disebut Tonggap ( dianggap penjelamaan 

raksasa ), yaitu bangunan bagi para tamu adat yang datang ke perkampungan 

mereka. Letaknya berada dibelakang ( lebih ke darat ) dari delai dan nyeha. 

4.	 Lapangan Serbaguna atau disebut Wahjau (dianggap penjelmaan roh buaya), 

yaitu tempat semacam lapangan atau open space yang berfungsi sebagai 

tempat upaeara, tempat bennain, atau hal-hal yang bersifat sementara ( 

serbaguna). 

5.	 Rumah-rumah kepala keluarga atau Itaa' 

Yaitu rumah yang dihuni beberapa kepala keluarga. 

~(jWG>A \ -
~~_. 

____l 

~ -~-~ rt.<JHAH TAN00A 

Gambar 8b. Sketsa ulang
 
Sumber : East Borneo
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2.5.2.2. Zoning 

Pada perkam.pungan sulru Dayak dapat dibedakan men.jadi area private, 

semi private, dan publik. 

~ 
o 0 a Pili V1'tl e 

..y 

f\OHt\;.JTAN"(f; ",4 

acr [IIJ VUtJL.-I Ie.~~~. 

Gambar 8c. Sketsa ulang 
Sumber : East Borneo 

2.5.2.3. Sirkulasi 

Relatif masih sederhana, karena jenis kegiatan yang masih sedikit. Pola 

sirkulasi umumnya berbentuk linier dan terbuka. Pola sirkulasi pada umumnya 

berbentuk lurns, sejajar jalan dan sungai, bersifat formal. IaIan tanah, jalan kayu 

sebagai tempat sirkulasi berbentuk datar. Bagian pinggir sungai atau daerah sering 

banjir, jalan-jalan dibuat dengan konstruksi panggung, jembatan kayu terdapat 

padajalur sitkatasi melalui parit-pa:rit. Akses meuuju bangwmn berpola lurns dan 

di kiri dan kanan jalan didirikan tiang-tiang berukir berfungsi untuk mempertegas 

jalur pencapaian. 
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~ ~ ~ 
LAt./~;>S U!'lv PI rt7tJ0Atl p, f'N'0~ilL 

IP241 ._~ FlJ&1 r>im4 
1:' Iiii ;buN'b I

PI f7Bi1.;<UftT 
ti~.,(0 \TAft. \

TlAI'f0/nJHOvt-\Arv 

Gambar 8d. Sketsa ulang
 

Sumber : East Borneo
 

2.5.2.4. Orientasi Bangunan 

Masyarakat jarang sekali menggunakan arah berdasarkan mata angin, lebih 

suka dengan arah hilir, hulu, kemuara, kepantai, kedarat, keseberang,dan lain-lain. 

Umumnya mendirikan rumah tinggal berderet-deret menghadap jalan/ berderet

deret menghadap arah memanjang tepi sungai. 

.~ $lAMu A~T 

~U't-t -=4 r= 'q;p~L.'" AP?\TADA1 

'" 

~t:t¥=i 

Gambar 8e. Sketsa ulang 
Sumber : East Borneo 
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2.5.2.5. Aspek Visual 

Terlifuit bahwa rumah Kepala Adat terlihat lebih besar bentuknya dan 

luasannya dibanding rumah-rumah lainnya. 

fLd \-tAHTAN e&A9E>60U~ 
./'t?)n 

~~~~~~~~~~~G~~~'~~~(EE~f>2-
I ./-..... 

A"'~"J#;>P;t~IIJ.:~~"'1w//~ 

Gambar 8f Sketsa 

Sumber : East Borneo 

2.5.3.	 Arsitektur Tradisional Bangunan Rumah Tinggal Kutai Kalimantan 

Timur 

Arsitektur tradisional adalah sualu bangunan yang bentuk, struktur, 

fungsi,ragam hias, dan cam pembuatannya diwariskan seeara turon temurun, serta 

<lapat dipakai untuk melakukan aktivitas kehidupan dengan scbaik-baiknya 47 

2.5.3.1. Landasan Filosofis Bangunan Tradisional Rumah Tinggal Kutai 

Kalimantan Timur
 

Pengaruh dari adat dan kepercayaan
 

•	 Pertanda dari roh nenek moyang memegang peranan penting dalam 

menentukan lokasi pendirian rumah dan upacara adat pendirian sebuah 

rumah 'Lamin'. 

47 Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Depdikbud, Arsitektur Tradisional 
Kalimantan Barat, Jakarta, 1986, hal 9 
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•	 Areal tanah untuk mendirikan rumah 'Lamin' disebut 'Lasan Pakai' 

yang artmya Iapangaa elttftg, 1:lftttlk meneftttlkan ajiil{ah diera.ti tersebut 

bagus atau akan mendatangkan celaka bagi warganya. 

•	 Pemilihan waktu yang tepat untuk mendirikan rumah adat tersebut. 

2.5.3.2. Bangunan Tradisional Kutai Kalimantan Timur 

a.	 Tipologi Bangunan 

Secara umum bangunan didirikan di atas tiang-tiang kokoh dari 

jenis kayu yang kuat dan keras. Rumah Lamin ini sangat luas, maksudnya 

agar seluruh sanak keluarga dan kerabat-kerabat lain dapat berkumpul 

dalam satu rumah, sehingga mereka dapat menghadapi serangan musuh / 

binatang buas secara bersama-sama. 

Demikian pula dengan tiang yang tinggi dengan maksud agar 

penghuninya dapat bekerja dengan leluasa di bawah rumah, selain itu 

untuk menyimpan hasil peketjaan mereka. 

Bentuk dasar denah bangunan adalah empat persegi panjang. 

Bentuk keseluruhan merupakan empat persegi panjang yang memanjang 

ke kanan atau ke kiri. Denah yang memanjang ini terdiri dati beberapa unit 

mang. Sesuai adat bila ada keluarga baru, dibuatkan rumah (ruang) barn 

pada bagian ujung denah bangunan. 

b.	 Struktur Bangunan 

Struktur bangunan pada umumnya dapat dibedakan menjadi tiga 

bagian yaitu kepala, badan, dan kaki. Atap dianalogikan sebagai kepala, 

dindinglbadan bangunan sebagai badan, dan pondasi / konstruksi rumah 

panggung merupakan kaki. 

c.	 Elemen-elemen rumah 

- Tan~~~ 

Tangga bangunan ada dua, yaitu diletakkan pada kiri dan kanan 

bangunan, menurut Bapak Mandan selaku Ketua Adat suku Dayak 
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d.	 Omamen 

Ornamen pada bangunan bervariasi. Pada umumnya motif ornamen 

didasarkan pada benda -benda alam seperti tumbuhan dan hewan. 

Motif ini memiliki arti tertentu meskipun adapula motif yang abstrak ( 

semata-mata hanya sebagai hiasan tanpa makna ). 

e.	 Warna 

-----1 

r
 

warna angin dan air tidak digunakan karena bersifat abstrak. 
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Kenyah, pantangan bagi mereka meletakkan tangga di 

oopanl6tnaking rnma-r~ kiifeBa]lki hallW GUaJ.Glkaii maki naaslafi 

mereka. 

- Pintu 

Pada bangunan ini ada beberapa pintu, karena begitu naik tangga 

rumah, di depannya sudah terlihat pintu berderet-deret. Jadi satu 

pintu itu dihuni oleh satu keluarga, yang didalamnya terdapat ruang 

lainnya. Jadi pada wnumnya untuk satu unit ruang terdiri dari dua 

pintu yaitu pintu depan dan pintu belakang. 

-	 Jendela 

Setiap kamar dalam bangunan selalu memiliki satu jendela berdaun 

dua. Pada bangunan tradisional Kutai jarang ditemukan 

penggunaan jendela berdaun satu' Ukuran setiap jendela sesuai 

keinginan pemakainya. Penempatan jendela tidak mengikuti adat 

tertentu, tetapi biasanya di bagian tengah dinding yang menghadap 

ke luar bangunan. 

- Ventilasi 

Penempatan ventilasi biasanya menyatu dengan pintu dan jendela, 

sehingga lebarnya mengikuti lebar pintu dan jendela. Ventilasi 

biasanya merupakan ukiran ornamen. 

Penggunaan warna pada bangunan wnumnya warna coklat. dan warna 

yang mendominan adalah warna hitam (tanah) dan putih (suci), 

sedangkan untuk warna pada baju adalah kuning (api) . Lambang 
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- ---_._-----~_.-

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

40Fasi/itas Akomodasi MahQSiswa Kutai Ka/-tim 

f.	 Ruang dalam 

Tala i nallg (Jalali. l'3iigiili311 ha(JisiiJliaJ kn1aitDayak illellliljkj ()ellah 

berbentuk empat persegi panjang.Ruang dalam terdiri dari beberapa 

ruangan yaitu 

Ruang tidur, dan ruang los untuk: tempat tamu menginap/tempat 

menyimpan barang-barang 

Karayan yaitu tempat istirahat, berkumpul, dan tempat menyimpan 

hasil hutan. 

Dapur yaitu tempat untuk: memasak dan melakukan aktifitas 

lainnya. 

Ruang perapian, fungsinya digunakan untuk: mengahngatkan diri 

pada pagi dan malam hari. 

g.	 Ruang luar 

Tata ruang luar bangunan tradisioanal Kutai pada umumnya berupa 

unsur-unsur vegetasi seperti pohon perdu dan jenis bunga-bungaan dan 

rumput, hanya saja untuk halamannya sangat luas, karena dapat 

digunakan untuk: upacara adat. 

L
Gambar

H

9. Ruman larruo 
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2.6. Karakteristik Kegiatan Mahasiswa Kalimantan Timur Di Yogyakarta 

Dalaill lIIe1akilk311 at" ivitas kesehartamtya maMSisJ,J,ra KahmantaB nmW" 

dituntut untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan lingkungannya, tidak hanya di 

lingkungan kampus tetapi juga di lingkungan di mana mahasiswa tinggal, 

khususnya di lingkungan asrama. 

2.6.1. Pelaku Kegiatan 

Menurut pelaku kegiatannya , ada 3 pelaku kegiatan di dalam lingkungan asrama 

mahasiswa yaitu : 

1.	 Pelaku Utama 

Mahasiswa Kalimantan Timur dengan berbagai disiplin ilmu serta latar 

belakang ekonomi, kepercayaan, dan kegemaran yang berbeda. 

2.	 Pelaku Penunjang 

Pengelola, pelaksana teknis administratif, pembina dan karyawan lainnya 

yang membantu kegiatan-kegiatan di dalam asrama. 

3.	 Tamu asrama 

Tamu mahasiswa/penghuni asrama serta masyarakat sekitar asrama. 

2.6.2. Macam Kegiatan 

Macam kegiatan yang ada di lingkungan asrama Kalimantan Timur 

sebagai fasilitas pemuldman dan bclajar melipnti . 

1. Kegiatan bertempat tinggal 

Kegiatan bertempat tinggal yang dilakukan oleh mahasiswa Kota Waringin Timur 

meliputi: 

Makan, tidur, istirahat, mandi, rias.
 

Istirahat, tidur, rias dilakukan di tempat yang sarna
 

Dntuk kegiatan makan dan mandi di lakukan di tempat lain.
 

2.	 Kegiatan belajar 

Kegiatan belajar yang sering dilakukan oleh mahasiswa kotawaringin 

Timur yang ada di Yogyakarta meliputi kegiatan belajar secara individu dan 
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belajar secara bersama-sama/ berkelompok. Belajar secara indivldublasanya dl 

taltnnn iii hmw 1i13sj og-lilasi03 dan bdajar di permtS~, se~ft eeliar 

secara bersama-sama I berkelompok biasanya dilakukan kalau ada tugas-tugas 

atau diskusi. 

3. Kegiatan menerima tamu. 

Kegiatan menerima tamu yang dilakukan oleh mahasiswa Kalimantan 

Timur, biasanya cara mereka menerima tamu ada yang individu ada yang 

berkclompok. Secara individu kalau tamunya pribadi (kawan, sahabat), dan 

secara bersama-sama kalau tamunya adalah sanak famili (keluarga). 

4. Kegiatan bermusyawarah 

Dntuk kegiatan bermusyawarah, mahasiswa kotawaringin Timur sering 

melakukan kalau ada kegiatan/masalah. Untuk masalah-masalah kecil (misalnya 

masalah pribadi), mereka biasa melakukan musyawarah di kamar/dikontrakan 

mereka masing-masing, sedangkan untuk masalah yang lebih besar misalnya 

untuk penyambutan hari-hari besar, mereka melakukan musyawarah dengan 

memerlukan ruangan yang besar misalnya pada asrama mahasiswa. 

5. Kegiatan interaksi mahasiswa 

Biasanva mereka melakukan kematan interaksi 

mereka, kalau dengan masyarakat yang lebih tua mereka anggap sebagai yang 

dituakan (orang tua ) serta selalu mereka hormati, sedangkan dengan kaum 

mudanya mereka anggap sebagai teman atau sahabat. 

6. Kegiatan penyaluran hobby 

Kegiatan penyaluran hobby yang dilakukan oleh mahasiswa 

KalimantanTimur bermacam-macam, diantaranya adalah 

a. Kegiatan ol~h raga 

Macam-macam kegiatan olah raga yang sering dilakukan oleh mahasiswa 

Kalimantan Timur di Yogyakarta yaitu sepak bola, basket ball, badminton, volley 
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ball, dU. Biasanya kcgiatan olahraga tersebut dilakukan setiap sore han eJan·setiap 

hari libur. 

b.	 Kegiatan rekreasi/jalan 

Sebagian besar mahasiswa Kalimantan Timur yang ada di Yogyakarta 

senang sekali me1akukan rekreasi baik itu dilakukan pada hari libur ataupun tidak. 

Rekreasi yang dilakukan biasanya mengunjungi tempat-tempat wisata. Sedangkan 

jalan-jalan sering dilakukan disetiap waktu senggang. 

7.	 Kegiatan Ekstrakurikuler/penunjang 

Untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan kesenian, keagamaan serta 

kursus-kursus, biasanya kegiatannya tidak dilakukan setiap hari melainkan setiap 

minggu biasanya dilakukan setiap hari Minggu atau setiap bulan. 

2.6.3. Pengelompokkan Kegiatan 

a.	 Kegiatan yang sifatnya privat 

Merupakan kegiatan yang sifatnya individual antara lain tidur, belajar, 

mandi, mencuci, setrika, dU. 

b.	 Kegiatan yang sifatnya semi privat 

Merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama, 

meski terbatas untuk penghuni asrama saja, antara lain : belajar bersama, 

diskusi, ibadah bersama, rekreasi, kegiatan ekstrakurikuler, perpustakaan, d11. 

c.	 Kegiatan yang sifatnya umum 

Merupakan kegiatan yang timbul akibat dari kontak sosial yang terjadi antar 

mahasiswa atau penghuni dengan masyarakat di luar asrama, antara lain 

kegiatan pembinaan serta kegiatan sosial, dan sebagainya. 
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2.6.4. Fasilitas Akomodasi Mabasiswa KaHmantan Timur Yang Ada Di 

Yograkarta 

Fasilitas akomodasi mahasiswa Kalimantan Timur yang ada di Yogyakarta 

berupa asrama. Asrama mahasiswa Kalimantan Timur yang ada di Yogyakarta 

berjumlah 4 asrama yaitu : 

a.	 Asrama Mangkaliat, terletak di Jalan Pakuningratan, Yogyakarta. 

Asrama Mangkaliat ini dihuni oleh 18 orang, dengan jumlah kamar 9 kamar, 

sehingga masing-masing kamar diisi oleh 2 orang. Penghuni asrama 1m 

mayoritas berasal dari daerah Tarakan, Tanjung Selor, dan Bulungan. 

b.	 Asrama Mahakam, terletak di Jalan Monjali. 

Asrama Mahakam ini dihuni oleh 16 orang, dengan jumlah kamar 8 kamar, 

masing-masing kamar juga diisi oleh 2.orang. Penghuni asrama ini mayoritas 

berasal dari daerah Samarinda, Kutai, dan Bontang. 

c.	 Asrama ROOui Rahayu, terletak di Jalan Kantil, Yogyakarta. 

Asrama ini terdiri dari 16 orang dengan masing-masing kamar diisi oleh 2 

orang. Mayoritas penghuninya berasal dari daerah Balikpapan, Samarinda, dan 

Tarakan. 

d.	 Asrama Putri Kersik Luwai, di Jalan I!ay~Wuruk. 

Asrama ini tidak jaOO beda dengan asrama yang lain, masing-masing kamar 

diisi oeleh 2 orang, denganjumlah penghuninya adalah 16 orang. 

2.1. Studi Banding 

2.7.1. Asrama Putri Cut Nyak Dien 

Asrama ini terdiri dari dua bangunan utama dan satu ruang serbaguna. 

Letak bangunan adalah ruang serbaguna berada di tengah-tengah kedua 

bangunan. Satu bangunan /asrama terdiri dari 8 kamar, dan masing-masing kamar 

diisi oleh 2 orang, sehingga satu bangunan dihuni oleh 16 orang. Jadi total 

penghuni dari asrama ini adalah 32 orang. 

Bangunan asrama ini terdiri dari ruang tidur, ruang tamu, ruang keluarga, 

dapur, ruang administratif, ruang perpustakaan, km/wc, gudang, dan lain 

sebagainya. 
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Sebagai asrama daerali, tenmnya ada bagtan bangunan yang menunjuKkal1 

ke arab sana, tgtapi pada asrama Cut Nyak DieD iDi,haDguDaDDya biasa, tidaL- ada 

bentuk-bentuk dari Aceh, hanya di dalam ruangan terutama ruang tamu ada 

gambar Cut Nyak Dien. 

Pada bangunan asrama Cut Nyak Dien ini. ruang serbaguna digunakan 

untuk acara-acara tertentu, dan juga untuk kegiatan dari asrama itu sendiri, 

misalnya latihan menari yang dilakukan pada setiap hari Minggu pagi. Pada ruang 

ini juga terdapat semacam rumah-rumahan yang merupakan bentuk dari rumah 

tradisional Aceh, yang berfungsi sebagai pelengkap dalam latihan menari. 

.~ ':. 

:''\

Gambar lOa. Foto Asrama Cut Nyak Dien 1;-- ,.'. ,'.';'",'.' ~.: ~ - .~~, ;;.j~
 

Sumber : Dokumentasi pribadi \~~:,:,,( "'r";':;~:).!'!
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Foto ruang scrbaguna pada Asrama Cut Nyak 

Sumber • Dokumentasi pribadi 
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2.7.2. Asrama Putra Bali Saraswati 

Pada asrama Entra Bali inj terdapat ] 1 kamar , dan sebagian kamar diisi 

oleh satu orang, dan dua orang. Jumlah penghuni ada 15 orang. Ruang-ruang yang 

ada yaitu ruang tidur, ruang keluarga, ruang tamu, ruang perpustakaan, ruang 

administratif, km/wc, dapur, gudang,dll. 

Pada asrama ini pintu masuknya sudah menunjukkan bahwa bangunan ini 

adalah bangunan Bali, yaitu terdapatnya gapura yang dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. Pada umumnya bangunan Bali se1alu merupakan kombinasi dari tata 

tingkat nilai suci dan kepentingan hidup, sehingga setiap rumah Bali selalu ada 

gapura khas Bali untuk menempatkan sesajennya. 

Pada asrama ini bukan saja pada pintu masuk, tetapi juga pada ruang 

keluarga terdapat gapura kecil yang sama seperti di pintu masuk bangunan. Selain 

itu pada ruang tamu terdapat dekorasi tempelan yang bempa gambar-gambar 

dewa Siwa, dan juga sebagian kecil dinding bagian atas terdapat corak Bali. 

Sehingga semua yang ada pada bangunan asrama ini selalu ada unsur Bali. 

Kesimpulan 

Dari kedua asrama daerah ini yaitu asrama Putri Aceh Cut Nyak dien, dan 

asrama Putta Bali Saraswati, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap asrama 

daerah, selalu memiliki ciri khas sendiri, baik itu dari bangunannya atau dalam 

ruangannya, begitu pula penghuninya rata-rata dihuni oleh 10-30 orang. 

Tetapi dari kedua asrama ini, asrama Bali lebih banyak menggunakan 

unsur-unsur yang ada pada Bali ke dalam bangunannya, sehingga mahasiswa Bali 

yang tinggal di dalamnya akan selalu merasa berada pada rumah sendiri. 

Dapat dilihat pada ,gambar di bawah ini (gambar lainnya dapat dilihat pada 

lampiran ). 
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Gambar lOco Foto Asrama putra Bali Saraswati 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
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