
,--_.---_... 

Fasilitas Al«1modasi Mahasiswa Kutai Kal-tim 
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TATA RUANG LUAR DAN TATA RUANG DALAM YANG DAPAT
 

MEMBERIKAN SUASANA RUMAH TINGGAL DAERAH ASAL
 

3.1. Penentuan Lokasi Dan Site 

Dalam menentukan lokasi ini diharapkan mendapatkan lokasi yang tepat 

untuk bangunan Fasilitas Akomodasi mahasiswa Kutai Kalimantan Timur. 

3.1.1. Kriteria Pemilihan Lokasi 

Dalam menentukan lokasi yang tepat untuk Fasilitas Akomodasi Mahasiswa 

Kutai Kalimantan Timur, ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu 

1. Dekat dengan lokasi perguruan tinggi 

2. Segi Pencapaian 

Kemudahan pencapaian yang aksesnya didukung oleh jalur transportasi 

angkutan kota. 

3.	 Segi Lingkungan 

Lokasi Fasilitas Akomodasi Mahasiswa hendaknya memperhitungkan 

interferensi kebisingan suara pesawat udara, kereta api, kapal laut, dan 

termiIUll bis. 48 

4.	 Segi Sarana dan Prasarana 

Lokasi terpilih hendaknya didukung dengan sarana dan pr~arana yang 

cukup baik dan memadai untuk menunjang kegiatan, seperti kondisi jalan, 

jaringan utilitas kota, drainase, dan penyediaan air bersih. 

48 Terry Farel, Communication Building, Spain: Emerge Industrial Grafic, 1994, hal 85 

49	 Wiwit SulisfyDwati 94 340 109 
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3.1.2. Altel oati' Pemitibao Lokasi 

Altematif pemiJihan Jokasi ini herada di daerab Jmtamadya 

Yogyakarta, dengan beberapa altematif lokasi, yaitu : 

A. Daerah Lempuyangan 

B. Daerah Timoho 

C. Daerah Monjali 

J 
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Gambar lla Peta AlternatifLokasi
 
Sumber : Peta Pariwisata Yogyakarta
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Kriteria Penilaian Lokasi 

Tl'lhpl '} 1 K ritprlil 1",1"">,,, 

I 

Kntena Lokasi A LokasiB Lokasi C 

1.Berdekatan dgn 
perguruan ti~ 

Univ. Duta Wacana UJB, IAIN, APMD, 
UAD,APY 

UGM,AMP YKPN 

2. Pencapaian Dilewati angkutan 
kota 

Dilewati angkutan 
kota 

Dilewati angkutan 
kota 

3. Sarana & Prasarana Jalan bagus tetapi 
kurang lebar, arus 
crossing tinggi, ada 
riol kota, jar. Telpon, 
listrik, penyediaan air 
bersih 

Jalan bagus dan lebar, 
arus crossing sedang, 
ada riol kota, jar. 
telpon, listrik, 
penyediaan air bersih 

Jalan bagus & lebar, 
arus crossing sedang, 
ada riol kota, jar. 
telpon, listrik, 
penyediaan air bersih 

4. Lingkungan Angkutan kota, 
kendaraan pribadi, 
dekat rei kereta aoi 

Kendaraan pribadi, 
angkutan kota 

Kendaraan pribadi, 
angkutan kota 

Sumber : anahsls 

Bobot penilaian 

1. Interelasi 

2. Accesibility 

3. Sarana dan Prasarana 

4. Lingkungan 

Keterangan 

0,4 Sangat menentukan 

0.3 Menentukan 

:.-. 

BobotO,4 

Bobot 0,3 

Bobot 0,2 

Bobot 0.1 

0,2 Cukup menentukan 

0,1 Kurang menentukan 

Tabel 2.2. Penilaian Lokasi I· 

A 1. ~~ 

Kriteria Bobot A R _C 

Nila Jumlah Nilai Jumlah Nila Jumlah 

Interelasi 0.4 -1 .04 1 0,4 1 0,4 
Accesibility 0,3 1 0,3 0 0 1 0,3 
Sarana & Prasarana 0,2 -1 -0,2 1 0,2 1 0,2 
Kebisingan 0,1 -1 - 0,1 1 0,1 1 0,1 
Total 1,0 0,4 0,7 1 
C""' ............._. A_............ 
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Keterangan : Balk : +1 CUkUp : 0 Kurang : -1
 

~ o .. 1
 

Berdasarkan penilaian altematif lokasi. maka lokasi fasilitas 

akomodasi mahasiswa Kutai KalimantanTimur berada di daerah Jalan 

Monjali. Blunyah Gede. Sleman. 

3.1.3. Kriteria Pemilihan Site 

Dasar pertimbangan dalam menentukan site: 

a.	 Luas tanah mencukupi untuk menarnpung seluruh ruang (tertutup & 

terbuka) 

b.	 Kemudahan pencapaian dalam arti letak site dilewati jalur transportasi 

dan aman dari bahaya kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. 

c.	 Pelayanan utilitas primer yang memadai seperti listrik, telepon. air bersih. 

drainase.dll. 

d.	 Merupakan area dengan banyak ruang terbuka yang dapat memberikan 

keuntungan : 

•	 Pertimbangan terbadap perluasan bangunan pada masa mendatang 

•	 Mengantisipasi terhadap bahaya kebakaran 

e. Dekat dengan Perguruan Tinggi.
 

f Dekat sungai untuk mendekati suasana daerah asal
 

3.1.4. AlternatiC Pemilihan Site 

Dari lokasi terpilih ini. lokasi di kawasan sepanjang Jalan Monjali 

daerah yang tepat untuk fasilitas Akomodasi Mahasiswa Kutai Kalimantan 

Timur. 

Berdasar lokasi terpil~ maka terdapat dua site. yaitu : 

1.	 Jalan Palagan Tentara Pelajar 

2.	 Jalan Monjali 

Wiwit SU/isfyoWtlfi 94 340 109 
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Gambar llb. Altematif site 
Sumber : Peta Pariwisata Yogyakarta 

Kriteria Penilaian Site 

Tabe12.3 Kriteria penilaian site 

I K ritP.ri~ ~itp 1 

I 
1. Dekat dgn perguruan tinggi AMPYKPN 
2. Accesibility Angkutan kota 

3. Sarana & Prasarana Jar. listrik, telpon,jalan bagus 
& lebar, riol kota bagus, 
penvediaan air bersih 

4. Minimalisasi kebisingan Kebisingan tinggi 
5. View Viewnya baik, di sekitarnya 

masih banvak sawah 
6. Minimalisasi crossing Tingleat crossing sedang 
7. Luas tanah & Pengembangan ke arab jangka 
pengembangan panian.e; cukup 

l;.'~+"" ') 

UGM 
Angkutan kota 

Jar. listrik & telpon, jalan 
bagus & lebar, riol kota, 
peI!Y.ediaan air bersih 
Kebisingan sedang 
Vienya baik, dekat sungai 
Code 
Tingkat crossing rendah 
Pengembangan ke arah jangka 
panian.e; cukup 

Sumber : Analisis 

I 
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Fasilitas Akomodasi Mahasiswa Kutai Kal-tim 

Robot penilaian 

IntereJasi '0 2 View" 025 

Luas tanah/pengembangan: 0,05 Kebisingan: 0,125 

Pencapaian: 0,15 Utilitas: 0,125 

Minimalisasi crossing: 0,15 

Tabe12.4. Penilaian site 

Altematif 

Kriteria Bobot 1 2 

Nilai Jumlah Nilai Jumlah 

Interelasi 0,2 0O. 00 

Accesibility 0,15 0 0 1 0,15 

Sarana & Prasarana 0,125 1 0,125 1 0,125 

Kebisingan 0,125 0 0 1 0,125 

View 0,2 0 0 1 0,2 

Crossing 0,15 1 0,15 1 0,15 

Luas tanah 0,05 0,051 1 005 

Total 1,0 0,325 0,8 
" "Sumber: Anahsls 

Berdasarkan penilaian site, maka site yang tepat untuk fasilitas akomodasi 

mahasiswa Kutai Kalimantan Timur ini adalah Jalan Monjali. 
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Sumber : Pengamatan Lapangan 

3.2. Analisa Site 

Dari site yang terpilih yaitu di Jalan Kenari, maka akan dilakukan analisa sebagai 

berikut: 

a.	 Peneapaian dari luar lee site 

Tabel2.5 

PolaKutai	 Kriteria Analisa 

lewat darat 

.- ~A-' LODB 

•	 !II-======-=::!::)I T J 

-. ~ 
Sumber : Analisis 
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Bangunan FAMK pada site ini memiliki view ke arab Timur : sungai Code ! 

dan gedung UGM, arab Barat, Utara, dan Selatan: pemukiman masyarakat 

sekitar. 

,
---~ 

56Fasilitas Akomodasi Mahasiswa Kutai Kal-tim 

Pada perkampungan dayak penCapaiafl ke sIte dapat melaIUl dua Jalur yaitu 

lewa! darn! dan Jewa! sungai dengan pecahll IdQt.4)k, t~api YIltuk fasilitas 

akomodasi mahasiswa Kutai ini hanya mempunyai satu jalur yaitu jalur darat, 

karena meskipun ada sungai, sungainya berbeda dengan di Kalimantan Timur 

pada lingkungan ini di seberangnya adalah bangunan UGM, mungkin untuk 

menyebrang sungai dapat dibuat seperti jembatan penghubung, lain halnya dengan 

di daerah Kutai yang setiap tepi sungai terdapat pemukiman, sehingga untuk 

menuju pemukiman di seberangnya hams menggunkan perahu klotok. 

b.	 View dari bangunan 

Tabel 2.6 View 

PolaKutai Kriteria	 Analisa 

-Mencerminkan 
daerah asal 

Dekat sungai 
Pemukiman 

~I/~jA-7 p~ujC{~ 

_	 .. -I 
2AlflfJ H~ON-::::;O-:-A-:--L-,--

Sumber : Analisis 

~O.l'-\1~ If peNUl<-it(,<I" 
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57Fasilitas Akomodasi Mahasiswa Kutai Kal-tim 

c. Kebisingan 

Tabe1 2 7 Kebisingan 

Pola Kutai Kriteria 

Kenyamanan 

Analisa 

~-r-- 5~1'Ik7,.ttr COVe
~-

~ 

Pada perkampungan Dayak, tingkat kebisingan tidak terlalu mengganggu, 

karena daerahnya masuk dalam perkampungan/ pemukiman. Tingkat kebisingan 

agak tinggi di sekitar sungai, karena di daerah Kutai sungai sebagai jalur 

transportasi Iaut. Sedangkan untuk fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai diYogya, 

sungai hanya digunakan sebagai view yang fungsinya mendekati suasana daerah 

asal. Jadi pada lingkungan fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai tingkat 

kebisingan rendah, karena site terletak pada lingkungan pemukiman masyarakat i 

dan melewati jalan kampung. j 

~d. Pemintakan ruang I zoning 

Tlibe12.8 Pemmtakari mang 7zomng I 

PoIaKutai 

t:::\ ~ 1==l" ~'1f1tJ 
~ I\..-TANoo,A 
_. :9tt-fMrU€U ~ 

P!flAN"(i:I AfAT 

~'08Ul(..: ~UfJlCI\J-
v:-- <;UN~/r' 

..
Sumber : anahSlS 

Kriteria Analisa ~ 
- Kebisingan I~U~I"1.l ~Lingkungan 

View ke sungai 1/ <;O(V~\ t()i)6 ---Tingkat kegiatan 
, ,T 
~ 

t:r=r. 
1: fI1-1~1: ~UNMW 
2: Set{\ It\(~T : V<-NI&A~1 t \l-c;.~Vlet 
~~ fuel, lc-: Jl-SQlfA<OiJ/'iA 1" \1.-~ 
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Zeniflg yang-direncanakan terbagi. me~adi dl.la mang yaitu [nang lusT dan 

ruang dalam., kalau zoning pada perkampungan Dayak dibedakan menjadi area 

private yaitu rumah tangga, area semi publik yaitu perangkat adat, dan area publik 

adalah sungai yang merupakanjalan transportasi bagi mereka, maka penzoningan 

pada fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai Kal-tim ini adalah sebagai berikut : 

•	 Area private: Unit hunian, 3 unit hunian putra dan 2 unit hunian putri 

•	 Area semi publik : Ruang pengikat unit hunian 

•	 Area Publik : Ruang pengelolaan,dan ruang pengikat hunian mahasiswa dan 

masyarakat 

I' 

e.	 Gubahan massa 

Tabe12.9 Gubahan Massa 

Pola Kutai 

DTe"IAHU 

O 
q :J:: KSPAlA 

APC.T 

SEsep<.lH 
~ 

Kriteria I Analisa 

sungai sbg view 
Sesuai dengan tingkat 
kegiatan 
Akrab 

Gubahan masa pada bangunan fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai Kal

tim ini mengikuti gubahan masa linier, dengan tidak menghilangkan pola yang 

ada pada lingkungan perkampungan Dayak, yaitu rumah kepala adat lebih 

dominan book bentuk maupun luasannya, sedangkan pada fasilitas akomodasi 

mahasiswa Kutai yang dominan adalah bangunan untuk hunian mahasiswa. Jika 

pada perkampungan Dayak semua rumah menghadap jalanlsungOO yang berpola 

linier, maka pada fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai juga menghadap ke jalan / 

sungOO Code, jadi urutannya adalah unit hunian, bangunan pengikat antar hunian, 

bangunan servis, bangunan pengikat dengan masyarakat, bangunan pengelola 

berada paling depan. 

Wiwit SUlistyowati 94 340 109 
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3.3.	 AnaUsa Dan Pendekatan Fungsional Kebutuhan Ruang SeN Kajlan 

Tata Huang Da1am Yang napat Memberjkan Suasana Rnmab Tjnggal 

Daerah Kutai Kalimantan Timur 

3.3.1. Perhitungan Jumlah Mahasiswa 

Perencanaan untuk jangka panjang, dibatasi ootuk suatu perkembangan 

se1ama 10 tahun, yaitu sampai tahoo 2008. Berdasarkan data tahoo 1998 jumlah 

mahasiswa Kalimantan Timur yang ada di Yogyakarta sebanyak 920 orang, 

dengan perkembangan rata-rata pertahoo 2,83 %. 

Pq = Pt (1 + r )q 

Keterangan:
 

Pq = Jumlah mahasiswa pada tahoo y~g dituju (th 2008)
 

Pt = Jumlah mahasiswa pada tahoo hitungan ( th 1999 )
 

r = Perkembangan rata-rata pertahoo
 

Q = Selisih tahoo hitungan dan tahoo yang dituju
 

P2008	 = 920 ( 1 + 0,0283 )10
 

= 920 ( 1,0283 )10
 

= 1216
 

Dan hasil perhitungan jumlah mahasiswa , didapat jumlah mahasiswa 

Kalimantan Timur pada tahoo 2008 adalah sebanyak 1216 orang. 

Kapasitas fasilitas akomodasi mahasiswa 

Pada bab I (tabel 1.1) telah dioogkapkan tentang jumlah mahasiswa putra 

dan putri Kutai Kalimantan Timur di Yogyakarta sebanyak 612 dan 350 orang, di 

mana dengan perbandingan jumlah mahasiswa putra lebih banyak dati jumlah 

mahasiswa putri, dengan peningkatan 1,5 - 3,2 % pertahoo, jika diambil rata-rata 

perkembangan jumlah mahasiswa Kutai pertahoo adalah 2,83 %, maka jumlah 

mahasiswaKutai ootuk waktu 10 tahoo mendatang adalah 1216 orang. 

Berdasarkan standart di mana jumlah mahasiswa yang ditampoog berkisar 

antara 20 -25%, maka tahoo 2008, jumlah mahasiswa yang hams ditampoog 

adalah sekitar 300 orang. Menurut data tahoo 1998, perbandingan jumlah 

mahasiswa putra dan putri adalah 64% : 36%. Berdasarkan asumsi, bahwa 
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,, 

perl)andingan tnl adiiliIh tetap, maka JWIlIlill matiaslswa yang futrus ditampul1g	 f 
i 

aQalall : 

• Jumlah mahasiswa putra = 180 orang 

• Jumlah mahasiswa putri = 120 orang 

3.3.2. Kebutuhan dan Besaran Ruang 

3.3.2.1. Macam Ruang 

Macam ruang yang disediakan 

aktifitas utama yaitu pada ruang tidur 

didekati dengan penekanan pada 

(study bedroom). Pada tiap unit 

bangunan didekati dengan tinjauan spesifikasi fungsi ruangnya, yang 

dikatagorikan dalam macam ruang : 

a. Yang bersifat umum (publik), dengan syarat: 

Mudah dicapai dari luar 

Diatur sehingga berfungsi umum hagi penghuni maupun tamu 

b. Yang hersifat pribadi (private), dengan syarat : 

- Memberi ketenangan, privacy 

Bebas dari aktifitas umum 

c. Ruang servis dengan syarat : 

Bebas dari pandangan umum 

Ada huhungan langsung dengan site entrance 

3.3.2.2. Besaran Ruang r 
Penentuan besaran ruang dengan mempertimbangkan : 

~ 
• Jumlah penghuni I. 

I 

• Macam aktifitas / kegiatan 
I

• Macam peralatan, standart yang dipakai 

• Tinjauan efektifitas dan efisiensi 

• Nilai-nilai yang mempengaruhi kualitas rung. 

Perhitungan : 

1. Kelompok Unit Bunian 

a. Ruang Tidur 
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Besaran ruang dihitung berdasarkan luasan area perabot dan area 
gerak PeDeotuap juwJab pengbuni mepuDlt standar hesaran 

(neufert) : 

- Tempat tidur = 2 x 1,00 x 2,00 = 4m2 

- Almari pakaian = 2 x 0,80 x 0,90 = 1,44 m2 

- Meja belajar = 2 x 0,80 x 1,00 = 1,6 m2 

Jumlah = 7,04 in? 

- Areagerak = 40/60 x 7,04 = 4,69 m2 

Totalluas = 11,73 m2 

Dibulatkan = 12 m2 

Untuk 150 kamar tidur dan belajar diperlukan luasan 150 x 

12 = 1800 m2
. Untuk satu unit hunian terdiri dari dua lantai, dan 

direncanakan mempunyai 5 unit hunian. Dan satu unit hunian 

terdapat ± 30 kamar yang masing-masing kamar diisi oleh 2 orang, 

sehingga masing-masing unit terdiri dari 60 orang. Apabila satu 

unit hunian terdiri dari 30 kamar, maka masing-masing unit, untuk 

ruang tidur dan belajar membutuhkan luas bangunan sebesar : 

30 x 12 = 360 m2
. 

b. Ruang keluarga / ruang duduk 

Ruang duduk disediakan untuk setiap blok hunian. Blok ini 

terdiri dari beberapa kamar dalam satu lantai. Jadi dalam satu blok 

terdiri dari 5 kamar yang terdiri dari 10 orang. Keseluruhan 

terdapat 30 ruang duduk bersama. 

Dengan standart 1,2 m2 
/ orang, maka luas ruang = 10 x 1,2 = 12 

m2
• Totalluas 30 ruang keluarga 12 x 30 = 360 m2

• 

c. Kamar mandi / wc 

Satu kamar mandi dan satu wcdigunakan oleh 10 orang. 

Untuk 300 mahasiswa diperlukan 30 kamar mandi. Bila luas kamar 

mandi adalah 4 m2 
, maka totalluas km / wc adalah 30 x 4 x 2 = 

240 m2
• 

d. Ruang jemur dan ruang cuci 
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62Fasilitas Akomodosi MtlhtlSiswa Kutai Kal-tim 

Unfuk safu ruang euel dlsediilin untuk 10 orang ( 5 kamar) 

deDgaD luas P.liDg 2m?, jadi wtuk JOO malla€iswa d.i~ukaB JO 

ruang euei, maka luas total ruang jemur/euei adalah 30 x 9 = 270 

m2
. 

e.	 Ruang tamu 

Satu unit hunian disediakan satu ruang tamu untuk 25 orang 

dengan standar 1,2 , jadi luas ruang tamu untuk satu unit hunian 

adalah 30 m2
, sehingga untuk 5 unit hunian memerlukan luas ruang 

sebesar 150 m2
• 

f.	 Pantry 

Tiap satu blok hunian membutuhkan satu pantry. Bila luas 

satu pantry 6 m2
, maka luas total 30 x 6 m2 adalah 180 m2 . 

g.	 Gudang kecil 

Satu gudang keeil disediakan untuk setiap blok hunian, 

keseluruhan terdapat 30 gudang keeil. Dengan standart 0,2 m2/ 

orang. Luas ruang 30 x 0,2 = 6 m2
• Totalluas 30 gudang adalah 30 

x6= 180m2 
• 

2.	 Ruang Pengikat Unit Hunian 

a.	 Ruang musyawarah atau diskusi 

Diasumsikan yang menggunakan adalah 20 % dari 300 mahasiswa 

yaitu 60 orang. Standart luasan 0,75 m2
/ orang. Maka luas ruang 

musyawarah 0,75 x 60 = 45m2• 

b.	 Ruang studio 

Diasumsikan digunakan oleh 10 % = 30 orang. Dengan standart 

0,75m2
, maka luas yang dibutuhkan 30 x 0,75 = 22,5 = 23 m2 • 

e. Ruang perpustakaan 

\ Kapasitas ruang diperhitungkan 20 % dari penghuni asrama yaitu 

60 orang, standart luasan 1,5 m2
/ orang, maka luas ruang adalah 1,5 

x60=90 m2• 

d. Ruang belajar bersama 
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I . 

e. 

f. 

Diasumsikan yang menggunakan adalah 30 % 90 orang. Maka 

JlJas yang djblJhlbkan adaJab 90 x 0,10 = 63 m 2 

Laboratorium Komputer 

Diperkirakan 20 % dati jumlah penghuni = 60 orang. Stamlar 

luasan 1,5 m2 j alat, maka luas ruang = 90 rn2 

Kantin 

i~ 
I 

g. 

Kapasitas yang diperhitungkan adalah 60 orang, standar luasan 0,9 

m2j orang, maka luasannya adalah 60 x 0,9 = 54 m2 

Lavatory asumsi 9m2 
. 

3. Ruang Pengikat asrama dan masyarakat 

a. Serbaguna 

Pendekatan 1 

Berdasarkan pada kemungkinan pemanfaatan untuk 

kegiatan olahraga didalam ruang, seperti tenis meja, buIutangkis, 

dan bela diri. Tenis meja luasnya 1,5 x 2,7 = 4,05 m2 
. BuIu tangkis 

adalah luas lapangan ditambah luas sitjplasi 10 x 22,4 = 224 m2 • 

Mengingat kebutuhan fleksibilitas, kemungkinan dipakai secara 

bergantian, maka diambil ukuran terbesar yaitu 224 m2 
• 

Pendekatan 2 

Ruang ini juga berfungsi sebagai arena pertemuan anggota 

asrama, ceramah, pembinaandan sebagainya. Dengan standar 

besaran 0,6 m2 j orang, maka luas ruangan yang dibutuhkan adalah 

300 x 0,6 = 180 m2 
. Dati kedua pendekatan yang dipakai adalah 

luasan terbesar 224 m2 
. 

b. Ruang tamu 

Disediakan satu ruang tamu umurn untuk masing-masing 

unit hunian, kapasitas yang diperhitungkan satu ruang tamu untuk 

50 orang. Dengan standar 1,2 m2 j orang = 60 m2 . 

c. Lavatory 9m2 
. 
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4. Ruang Pengetola 

DiasUIDsikjlD . 
=	 25m2 

a. Ruang kerja kepala asrama
 
= 36m2
 

b. Ruang tata usaha
 
= 15 m2
 

c. Ruang kantor pembina
 
= 12 m2
 

d. Ruang sekretariat
 
= 6m2
 

e. Lavatory
 
=.70 m2
 

f. Rumah pembina asrama
 
= 164m2
 

Jumlah 

5.	 Rnang Service

a.	 Musholla 

Kapasitas musholla diasumsikan 50 orang, standart 0,6 m
2

/ orang, 

maka luas musholla 50 x 0,6 = 30 m2 
, musholla disediakan bukan 

bermaksud untuk memberikan warna Islam, tetapi dengan 

pertimbangan : 

Prosentase pemeluk agama Islam lebih banyak 

Frekuensi melakukan ibadah dalam agama Islam lebih banyak 

dari agama lain 

Sholat berjamaah lebih diutamakan 

b.	 Dapur umum 

Dipergunakan sewaktu-waktu bila ada kegiatan bersama. Standart 

0,2 m2/ orang, maka luas dapur 300 x 0,2 = 60 m2 
• 

c. Gudang umum 

Standart 75 % dari dapur umum : 60 x 75% = 45 m2 

d. Tempat kendaraan mahasiswa 

Diasumsikan mahasiswa pemilik kendaraan adalah 50% dari 

jumlah penghuni yaitu 150 orang, dengan standart 1,2 m 2 
/ 

kendaraan roda dua, maka luas tempat kendaraan = 180 m2 

e. Ruang penjaga 10m2 

f Ruang mekanikal, standart 50 m2 
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3.3.3. Orgamsasl Ruang 

3.3.3.1 lIubungan Buang 

Tabe13.1 Hubungan ruang 

PolaKutai Kriteria Analisa 

- Langsung 

- Tidak langsung 

-

-
-

Komunikatif 

Kemudahan 

Efektif dan efisien 

-
-

Langsung 

Tidak langsung 

Hubungan ruang pada rumah tinggal Kutai : 

r . 1 

CDapur~~ang kelUarg0Ggtidv . ' 
I  ! ' 
. I 

E:>
\ s-

Gambar 12.a Hubungan ruang rumah tinggal Kutai
 
Sumbcr : annlisis
 

I 0thUnian ~- - - --, 

, I 

Pengikat hunian " ( Service 

Keterangan:
 

- Hub. Langsung (R.Serbaguna
 - - ~engel010 
-- - - Hub.tidak langsung .... __. . .. .J 

Gambar 12.b Hubungan ruang makro
 
Sumber : analisis
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Hubungan Ruang Unit Hunian 

:-~~=0---~a:~luaV __Cdang~
 
r----- ,- - ~/W~ --_........_---


Ruang cuci -~~u ~~ .. - ··0antry~-

Gambar 12.c Hubungan ruang dalam unit hunian 
Sumber : analisis 

Hubungan ruang pengikat hunian 

.. -- ._---.. 

~DiSkuSi::>- - - - -C Studio :=>-
I 

6ustakaan::> 
I 

I . --l 

I 

Laboratorium~~~=:> 
, 
,.-

Gambar 12d Hub ruang pengikat hunian
 
Sumber :analisis
 

Hubungan ruang pengikat hunian mahssiswa dan masyarakat 

~ang serbagun0 .. 0uangtamu ~ 

Gambar 12.e Hub ruang pengikat 
Sumber : Analisis ' 
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Hubungan ruang pengelola 

Gngkerja~ 
i 
! 

~aariat =:> -cLavatory 

( 

-==:> 

Gambar 12.fHubungan ruang pengelola c 

Sumber : analisis 

Hubungan ruang service 

Dapurumum 

0 arkir robs ~ CR Penjaga ~- -- - -' 

--l 

I
 

Gambar 12.g Hubungan ruang service 
Sumber : Analisis 

3.3.3.2. Zoning Ruang 
Tabe13.2 Zoning ruang hunian 

PolaKutai Kriteria Analisa 

-
-

-

Private : Ruang tidur 
Semi publik Ruang 
keluarga, dapur 
Publik : ruang tamu 

-

-

-

Private 
Ketenangan, bebas 
dari aktifitas 
umum 
Semi publik 
aktifitas bersama 
terbatas untuk 
penghuni 
bangunan 
Publik Mudah 
dicapai dari luar, 
untukumum 

-
-
-

Private : Huang tidur 
Semi publik : Ruang keluarga, 
km/wc, pantry, gudang 
Publik : Ruang tamu 

Sumber : AnallSlS 
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a.	 Kelompok writ human (llantai) panggung 

-Ruan~ tjdur, OJang tamu DJ8ng makan
 

-Ruang duduk, km/wc, gudang kecil zole privat
 

-Ruang setrika, ruang cuci, ruang iemur I
 

$t-NI PttlVAT_ 

G'~R:;) 
i' 

b.	 Ruang pengikat unit hunian (llantai)
 

-Ruang belajar bersama . I
 
-Perpustakaan ruangan khusus Zone semi privat
 

-Ruang diskusi
 

-Kantin
 

~BNI 

~ 

c.	 Ruang pengelolaan (llantai) 

Ruang kantor pengelola, ruang kantor pembina ~ 

Ruang tamu, ruang tata usaha I 
Ruang sekretariat, ruang hunian pembina Zona publik 

d.	 Ruang pengikat hunian mahasiswa dan masyarakat(llantai) 

Lapangan olahr~ga, ruang serbaguna 

Ruang tamu, parkir tamu 
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e. Ruang servis
 

musholla da ur umum
 

tempat kendaraan, ruang penjaga Zon service
 

ruang cuci, ruang mekanikal
 

3.3.4. Kualitas Ruang 

Kualitas suatu ruang ditentukan oleh proporsi, bentuk, warna, material, 

tekstur, dekorasi, pencahayaan dan penghawaan, yang mana semua itu dapat 

menunjang suasana ruang yang diharapkan. 

3.3.4.1. Proporsi I Skala 

Adalah perbandingan ukuran yang seimbang. Pada bangunan 

tadisional rumah tinggal suku DayaklKutai rumah Lamin memiliki 

panjang mencapai 200m dengan lebar 25m dan tingginya mencapai 4 

meter, dengan kolom-kolomltiang dengan jarak 4m. Dengan ukuran ini, 

daya tampung rumah lamin bisa mencapai 30 kepala keluarga. Dapat 

dibayangkan bagaimana meriahnya suasana di rumah Lamin. 

Tabel J.J Proporsi 

--_._ .. -l

Analisa

- Nonna! 
A 1. .1-
.~-~ 

! 
;1 

~ 
Ii

I
I 

Kriteria 

Besaran ruang sesuai 
dengan kapasitas 
JUang 

Sesuai dengan 
konteks lingkungan 

PolaKutai 

- Nonnal 
A 1••1
.~~-~ 

-

-

I 
..

Sumber : Anahsls 

Untuk bangunan fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai, karena kegiatan 

mahasiswa Kutai di Yogyakarta pada umumnya adalah bertempat tinggal, belajar, 

dan bersosialisasi, sehingga membutuhkan waktu kapan dia memerlukan 

ketenangan dan tidak memerlukan. Untuk itu diperlukan luasan ruang yang sesuai 
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dengan kapasitas mangnya, sebagai bangunan :yang berada di .lingktmgan 

pemukiman maka bangunan fasilitas akomodasi mahasiswa ini menggunakan 

skala nonnal, dan akrab. 

3.3.4.2. Bentuk 

Tabel3.4 Bentuk 

Pola Kutai Kriteria Analisa 

- Sesuai karakter mhs Kal
tim 

- Sesuai tipologi bangunan 
trad Kutai 

- Pemakaian ruang yg 
efektif 

- Kemungkinan pemakaian 
ruang yg fleksibel 

- Pelaksanaan inudah 
- Organisasi ruang 
- Mintakat ruang 

Sumber : Analisis 

Organisasi ruang pada ruroah tinggal Kutai 

Gaour ~ 
R. Keluarl!:aR.tidur 

,,, 
I .... ( R In~ , I I ( Ruanetamu 

I - _ - oJ...-.- - .......
 

Organisasi ruang pada fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai 

~ tidur ~ ~uang keluar"0-r 

!_--~ang_u >J L 

r-~ 

, 
I R. CuciI 
1- __ 

Pantry 
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Pemintakatan: Ruang 

Pada Rumah Tinggal Kutai PadaFAMK 

~ se 
mi 
pri

cEmpriv - va.,.. 

CPUblik -=:> 

sGvat~ 
e 
r 

G~mi Drivat-=:> (J 
GUblik =:> 

/l'V~V1.iY 

I I , 

MAAR i'AHArz. M\iA(l. \-<A1iA1?. MKAjl... i'AliA\1_ MtiAfL ~tiAj2. 

S.&lASA\1. 
~ t;• IJ • II .. e 0 ~ 4' 

., 

" 

_BENTUK fl.UAN& pA.VA JlUHAIi LA,.., itv 

i-ANTA!' 02-. 

13'SNTUK ,,,wAN" tAl'-{ lL 
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Bentuk yang digunakan pada rumah tradisienal kutai Lamin adalah empat 

persegipanjang , terdiri dari kamar-kamar yang berderet, dan setiap dua kamar 

yang terdiri dari dua atau tiga kepala keluarga memiliki satu ruang perapian, ruang 

inilah yang digunakan untuk berkomunikasi antar beberapa keluarga, selain itu 

pada rumah Lamin tangga diletakkan pada kiri atau kanan bangunan, sedangkan 

pada FAMK juga membentuk kamar yang berderet-deret, dan setiap tiga kamar 

disediakan satu ruang keluarga, jadi pengganti ruang perapian pada rumah Lamin 

adalah ruang keluarga setiap kelompok pada FAMI<., selain itu juga tangga yang 

diletakkan pada kanan atau kiri bangunan rumah tinggal Kutai, pada FAMK juga 

ada tangga untuk alat sirkulasi vertikal, letaknya di dalam bangunan, sedangkan 

di luar bangunan terdapat selasar dari lantai dua yang diletakkan di kanan atau 

kiri bangunan yang dapat menghubungkan antara bangunan hunian satu dengan 

yang lain. Bentuk ruang pada rumah tinggal Kutai adalah empat persegipanjang 

yang simetris, begitu pula pada FAMI<. didominasi oleh bentuk empat 

persegipanjang yang mengalami modifikasi, dengan melihat beberapa kriteria di 

atas, di mana bentuk ini sangat mudah dalam pelaksanaannya juga pemakaian 

ruang yang efektif, juga pemintakatan ruang dan organisasi ruang hampir sarna 

dengan organisasi ruang pada Rumah Lamin. Sehingga identitas bangunan Kutai 

tidak hilang. 

3.3.4.3. Warna 

Tabel 3.5 Warna 

PolaKutai Kriteria Analisis 

Uominan warna coldat I hitam 
pada atap bangunan, dan putih 
dinding bagian dalam 
Tidak: dominan warna Merah, 
kuning, bim, biasanya untuk 
dekorasi 

Memberi kesan bersih, akrab, 
alami. 

Pada bangunan FAMK. ini 
menggunakan warna 
coklatlhitam untuk atap, putil1 
untuk dinding bagian dalam, 
kuning, biru,merah untuk 
dekorasi. 

Sumber : Analisis 

Pada bangunan tradisional rumah tinggal Kutai , wama bangunan rata-rata 

adalah coklatl hitam atau wama alam dari kayu ulin, wama-wama kuning 

biasanya untuk baju, perpaduan warna dasar biasanya digunakan untuk: 

omamen/hiasan pada kolom/tiang. Pada bangunan fasilitas akomodasi mahasiswa 
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Kutal tampI1an wama bangunan adalah coklat 7 hitam, sedarigkan untuk 1

m8BalBf)akkaR ~SaR 98fSik QaR t8FaA@, maO ruaag rwmg laiR Qieat aeRgan WarBa 

putihlcr<f,Pl, untuk warna merah, biro, kuning pada omamen atau ukiran-ukiran 

sebagai dekorasi. ,; 

3.3.4.4. Material Dan Tekstur 

Tabel 3.6 Material dan tekstur 

PolaKutai Kriteria Analisa 

• Atap Sirap/ daun nipah, 
tekstur kasar 

• Dinding kayu ulin, 
tekstur halus 

• Lantai Kayu, tekstur 
halus 

• Tangga kayu, tekstur 
halus 

• Pintu kayu, tekstur halus 

• Jendela kayu, tekstur 
halus 

• Tiang / kolom berukir, 
tekstur kasar 

• Mencerminkan daerah 
Kutai 

• Sesuai dengan konteks 
Iingkungan 

• Kuat dan tah!ln lama 

• Bentang lebar 

• Keamanan dan 
kenyamanan 

• Tenang. Lembut 

• Menarik perhatian 

• Atap : Sirap, tekl>tur kasar 

• Dinding : batu bata lapis 
kayu, tekstur halus 

• Lantai : parket, tekstur 
halus 

• Tangga kayu, telstur 
halus 

• Pintu : kayu, tekstur halus 

• Jendela : kaca dan kayu, 
tekstur halus 

• Tiang/ kolom berukir, 
tekstur kasar 

Sumber : Analisis 

Bahan bangunan yang digunakan pada rumah tradisional Kutai 

adalah kayu besi (ulin) untuk tiang (useq), kayu seranai dan benconit 

untuk atap, kayu belengkarai untuk tiang dan kasau atau kayu darah ganj i, 

kayu meronti don kayu kapur untuk dinding, lontai, don tiong-tiang ato.s. 

Sesuai dengan lingkungan di mana bangunan di dirikan, maka untuk 

bangunan fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai di Yogyakarta : 

a. Atap 

Bahan penutup atap adalah menggunakan sirap, selain dapat 

mencerminkan daerah asal, juga dapat menarik perhatian karena 

lingkungan sekitarnya banyak menggunakan atap genteng. 
- -' 

.f~ 
-

"'~.L; . E 

tV 'E• .Y 
'1 - _.

~ 

-' _J 
~.'" .. 

<?lnAP e:. 
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b.	 Dinding 

Untuk menyesuaikan dengan konteks lingkungan, maka secara umum 

dinding bangunan menggunakan dinding menerus dari bam. untuk 

mendapatkan suasana daerah asal, maka dinding dilapis kayu, dengan 

tekstur halus agar mudah dalam perawatan. 

PINDIN'G> BATu' eATA Pi l.,t\fjc; MlU 

c.	 Lantai 

Bahan lantai pada fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai adalah lantai 

parket, yaitu lantai beton yang dilapis dengan kayu, dengan tektur 

halus. 

I.ANlAl Jl4\l~ 
iAtHAI 0eroN IAt40 VlIAVISI I<A1U 

d.	 Tangga 

Tangga sebagai alat sirkulasi vertikal, terutama untuk unit hunian, dan 

ruang pengikat unit hunian menggunakan bahan dari kayu, dengan 

tekstur halus. 

) ~lA~~I 
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I 
i 
I 

e.	 PiRm, jetldela., daR veRtilasi ~ 
•	 Pintu-pintu terdiri dari kaYU/Papan panil yang dirnodifIkasi dengan I 

I 
pemasangan kaca khusus dan pintu berdaun dua untuk: ruang-ruang .
 

publik yang berukuran besar atau pintu berdaun satu untuk ruang
 

berukuran kecil. Untuk ruang-ruang semi publik dan private
 

menggunakan pintu kayu/panil.
 

•	 Jendela kaca untuk hampir semua ruang, kecuali km/wc 

menggunakan jendela BY. Untuk ruang serbaguna tidak 

menggunakan jendela, karena sebagian dinding dibiarkan terbuka, 

seperti pada rumah tradisional Kutai. 

•	 Ventilasi dipasang pada setiap pintu dan jendela serta bukaan 

lainnya. 

j;t..l~ MeAT" ht\(u 

--B	 U-,. ~~l'mJ Pfl-l'Al1J PAl\lIL 

f	 Tiang / kolom 

•	 Tiang / kolom pada FAMK. dari bahan kayu yang diukir, dengan 

tekstur kasar 
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3.3.4.5. Pnla Dekorasi 

Tabe13.7 Dekorasi 

PolaKutai 

• 
• 

Dekorasi menyatu dgn 
dinding berupa ukiran 

Dekorasi tempelan seperti 
tameng, mandau, sumpit, 
dU. 

• Tianglkolom dgn warna 
oolos diberi ukiran Davak 

Kriteria Analisa 

• Mencerminkan daerah • Dinding pada ruang 
Kutai tertentu diberi ukiran 

• Menarik perhatian 

• 
• Mandau, sumpit, 

tameng,dUMemperindah ruangan 
Tianglkolom diberi ukiran 
Dayak 

•
 

Sumber : analisis 

Dekorasi pada bangunan tradisional rumah tinggal Kutai, biasanya 

menggunakan omamen-ornamen baik yang menyatu pada dinding, 

maupun tidak. Omamen yang menyatu pada dinding, biasanya berupa 

ukiran, sedangkan omamen tempelan biasanya adalah mandau, tameng, 

kulit ular, kepala binatang buman. Selain itu kolom-kolom dalam ruang 

dibiarkan polos dan diberi ukiran. 

Dekorasi pada bangunan fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai, 

untuk mencirikan suatu daerah, maka yang digunakan adalah 

mandau/parang, tameng, dan kolom-kolom pada ruang yang agak luas 

diberi ukiran dengan wama yang sesuai dengan budaya daerah, yaitu 

perpaduan warna dasar, sedangkan dinding pada ruang tertentu diben 

ukiran. 

I 

Cont9h.omamen suku Davak Kenvah dan ukiran atap 
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3.3.4.6. Pencahayaao 

PolaKutai 

• Alami sinar matahari 
dgn bukaan 

• Buatan : sebelum Iistrik 
masuk, menggunakan 
damar atau semacam HUn 
yg di tempel.digantung 

• Buatan setelah listrik 
masuk menggunakan 
lampu TL, dan lampu 
oiiar. 

Sumber : Analisis 

Tabe13.8 Pencahavaan 

Kriteria 

•	 Pencahayaan alami 
hindari sinar langsung 
demi kenyamanan 

•	 Pencahayaan buatan 
memberikan pencahayaan 
yang memadai sebagai 
penunjang kegiatan 
hunian dan belajar 

• Menambah dekorasi 

- I" _•......:....:...;_ ._ .• _ 
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Analisa	 
! 

I•	 Pencahayaan alami : sinar 
matahai melalui bukaan
bukaan 

•	 Pencahayaan buatan 
lampu TL, lampu pijar 

•	 Kayu damar/semacam 
lilin/oncor sebagai 
dekorasi 

i 

Ada dua kemungkinan penggunaan sumber cahaya untuk penerangan 

pada bangunan tradisional rumah tinggal Kutai, yaitu cahaya alami dengan sinar 

matahari pada siang hari dan pencahayaan buatan sebagai penerangan tambahan 

untuk malam hari atau siang hari bila mendung. 

1.	 Pencahayaan alami 

Pencahayaan pada bangunan tradisional rumah tinggal Kutai pada 

umumnya melalui bukaan-bukaan pada jendela atau ventilasi pada siang hari. 

Dalam hal ini yang harus diperhatikan dalam penggunaan pencahayaan alami 

adalah : 

•	 Menghindari sinar langsung dan silau terhadap sinar pantul 

•	 Dihindari adanya sinaI langsung yang masuk jangan terla]u banyak, 

terntama pada ruang-ruang yang membutuhkan kenyamanan. 

2.	 Pencahayaan buatan 

Prinsipnya cahaya buatan merupakan penunjang. Digunakan apabila 

keadaan sinar alami tidak efektif dan pada malam hari. Pada bangunan 

tradisional rumah tinggal Kutai sebelum listrik masuk ke daerah ini, yang 

digunakan adalah lampu yang terbuat dari Damar/getah kayu yang dihaluskan, 

dicetak seperti lilin, barn dibakar, sehingga penggunaannya seperti halnya 

li1in, kemudian lilin besar ini ditempatkan pada sebuah bambu yang kemudian 

diletakkan sesuai selera, ada yang digantung, ada yang ditaruh di meja, dU. 

~TALi ~VJ(iJA~RH.fC 
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Untuk fasilitas akomodasi mahasiswa ini, jenis lampu yang dapat 

digunakan sebagai sumber penerangan ada dua, yaitu jenis lampu TL dan 

lampu pijar. Untuk ruang-ruang yang membutuhkan penerangan menerus 

dalam waktu yang relatif lama dapat menggunakan jenis lampu TL, karena 

bersifat dingin dan ekonomis dibanding dengan lampu pijar.49 Lampu pijar 

dapat digunakan untuk ruang-ruang yang tidak membutuhkan penerangan 

menerus, seperti ruang tidur, kamar mandi, gudang, dan sebagainya, 

sedangkan lampu yang terbuat dari getah kayu damar, digunakan untuk 

dekorasi dan dinyalakan pada waktu-waktu tertentu. 

3.3.4.7.Penghawaan 

Pada bangunan tradisional rumah tinggal Kutai sebagian besar 

menggunakan penghawaan alami, yaitu dengan bukaan pada jendela yang 

besar sehingga aliran udara masuk dengan leluasa. Tetapi kalau hanya 

mengandalkan penghawaan alami saja tidak akan mendapatkan 

kenyamanan, karena dengan melihat jumlah orang yang ada pada 

bangunan tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa hawa di dalam ruang 

tersebut panas/gerah. 

Tabe13.9 Penghawaan 

PolaKutai Kriteia Analisa 

• Penghawaan alami 
dengan adanya dinding 
setengah terbuka 
memberikan sirkulasi bagi 
angin yg masuk 

• Memberikan kenyamanan 

• Pemghematan 
• Alami : cross ventilation 

• Buatan : kipas angin, dan 
AC pada ruang 
laboratorium 

Sumber : analisis 

49 YB. Mangunwijaya, Pasal-pasal Pengantar Fisika Bangunan, P240,1994, hal 3 
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79Fasilitas Akomodasi Mahasiswa Kutai Kal-tim 

Penghawaan pada bangunan fasilitas akomodasi m~iswa Ktltai 

a<Jalab den~n dua cam yaitu menggunakan kipas angin dan air 

conditioner (AC). Kedua, dengan mengatur lubang ventilasi minimal 0,025 

m2( orang, mengatur bentang tritisan, lisplank, dan tirai, memanfaatkan 

elemen diluar bangunan seperti pepohonan. 

3.4. Analisa Dan	 Pendekatan Tata Ruang Luar Yang Dapat Memberikan 

Suasana Rumah Tinggal Daerah Kutai Kalimantan Timur 

3.4.1. Sirkulasi 

Pola sirkulasi yang ada pada perkampungan Dayak adalah 

berbentuk lurns, sejajar jalan dan sungai dapat dilihat pada gambar 8d hal 34

35. Dntuk sirkulasi pada bangunan. fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai 

adalah sebagai berikut : 

a.	 Pencapaian Ke bangunan 

Pada sirkulasi bangunan tradisional rumah tinggal Kutai untuk mencapai 

bangunan digunakan sirkulasi langsung dan mengitari, begitu pula dengan 

fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai Kalimantan Timur di Yogyakarta 

dengan langsung dan mengitari. 

b.	 Pintu masuk bangunan 

Bukaan diperindah dengan omamen atau tambahan dekoratif, kalau di Kutai 

menggunakan tianglkolom yang diberi ukiran khas Dayak, pada fasilitas 

akomodasi mahasiswa Kutai juga menggunakan ukiran Dayak sebagai 

identitas daerah. 
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Tabe14.1 Sirkulasi 

- Linier dan terbuka Arah yang jelas •- Langsung dan mengitari 
Kemudahan• 

• Kenyamanan 

• Keamanan~ r:=~ 
1.Al'JlPSUNG 

CJ 
..1· ~ V'r6tt1'OA1 !7u,lV
 

TAWAf--IAN' /TIANv liE-1\I1O\Tt\R\
 

Kriteria AnalisaPolaKutai 

, - Pola Linier dan terbuka 

- Cincin melingkar 

- Langsung dan mengitari 

r t ~C 
l' r(/\ t..Du NIO 

LAI\iOSUN<;, 

o
·1· 

C;O 
V!f!n~T p~~ Ht:tV01Jl\ 

~.:lN, HAl\/' lANG 'R't' 
Sumber : analisis 

Pencapaian Ke Daerah Bunian 

Tabe14.2 Pencapaian ke bangunan 

PolaKutai Kriteria Analisa 

• Kemudahan 

• Keamanan 

• Parkir 

IZ1 Dr~ 

- PeoN PBl1AHU 'fLDTOIc 
c94,AN'" \CAlC-I-

- ~~N'VAIlM N 
~mber : analisis 

Pencapaian ke daerah hunian per~pungan Dayak yaitu dengan I 
j! 
II. 

menggunakan perahu klotok untukjalur sungai danjalan kaki untukjalur darat. 

Pencapaian ke daerah hunian mahasiswa pada fasilitas akomodasi 

mahasiswa Kutai yang cocok adalah pejalan kaki dipisahkan dengan kendaraan 

pribadi dan kendaraan angkutan ringan. 
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Dalam menentukan sirkulasi I Gang luaf, tentunya haras ada perbedaan 

antara sirkulasi manusia dan kendaraan Pendekatan penataan sirlQdasi ini 

dilakukan dengan mempertimbangkan : 
I" 
i 

•	 Adanya keamanan bagi pejalan kaki / pedestrian 

•	 Tersedianya area parkir yang memadai 

Untuk jalur sirkulasi ini, dipisahkan antara jalur untuk kendaraan bermotor, 

dan pejalan kaki . Sehingga dapat menambah kenyamanan dan keamanan 

pengguna jalan 

Parkir 

Tabel4.3 Parkir 

PolaKutai Kriteria. Analisa 

I::=J 
P~tJc:lll. 

• 
• 

Luas 

Aman 
~tzjD.0 

II'J'ftJe-1h. 

-PI repAtv' Ht\lANAIV' flUl'iAl-I 
- In1'- Pen.AtiCJ I4DTOe til Tff; r;tJN'641 

lZ! 
PA/l,~tlt 

0 

Sumber : analisis 

Untuk parkir ini ada beberapa earn yaitu : parkir sejajar, parkir menyudut, 

parkir tegak lurus ( gambar dapat terlihat pada lampiran ) 

Pada daerah Dayak tidak ada pengkhususan untuk parkir, karena pada urnumnya 

parktr adn dt depnn nlmah. 

Dari beberapa parkir tersebut, maka yang digunakan pada bangunan 

fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai ini adalah parkir tegak lurus untuk 

kendaraan roda empat yang letaknya di depan halaman depan hunian mahasiswa, 

sedangkan parkir sepeda motor di letakkan di garasi setiap unit. 
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~~~~~~~ ~
 
I 

!abe] 4 4 PQ]a dan tata masa hangnnan . 

AnalisaKriteriaPolaKutai 

LinierLinier daerah ' - Mencerminkan
Sejajar jalanlsungai asal - Sejajar jalan dan sungai 

L 1.t=r : Tingkatan kegiatan CJ 
v--- 8lN~A I :::::--- Kemudahan 
1-

0 o 1=5 - Pengaruh sungai ~0Q~- ;r b 

~LQ [1ZJ 
Sumber : analisis 

Gubahan masa pada bangunan fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai ini 

mempertimbangkan dari beberapa pola, yaitu : 

Pola memusat,pola linier,pola radial,pola cluster,pola grid. 

Dari pola-pola tersebut di atas, maka gubahan masa yang sesuai dengan 

mahasiswa Kutai yang dapat mencenninkan suasana daerah asal adalah pola linier 

dengan orientasi bangunan ke arah jalan secara linier, karena sesuai dengan tata 

masa pada perkampungan daerah Kutai, di mana rumah-rumah berderet 

menghadap ke jalan. 

3.4.3. Lansekap 

Tabe14.5 Lansekap 

PolaKutai Kriteria Analisa 

- Pohon-pohon besar 

- Halaman luas dgn rumput 
hijau 

- Sungai sebagai view 
utarna 

-

-
_ 

_ 

Sebagai peneduh 

Peredam kebisingan 
Memperindab taman 

View ke arab sun ai 
g 

-

-

-

-

Pohon perindang dan 
peredam kebisingan 

Bangku dan lampu taman 

Halarnan luas 

Sungai dan Kolam 

Sumber : Analisis 
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Pada faslhtas akomodaSl mafuislswa KUlal bartyak diperlUkan 

13@138fteB8ft yaeg 98rHmgsi S89. pell8QuR daA pet:edam kebisingap Jems 

pohon-pohon besar ditanam di sepanjang jalan lingkungan fasilitas 

akomodasi mahasiswa Kutai, karena ini dapat juga mencerminkan suasana 

daerah Kutai yang identik dengan hutan dengan pohon yang besar-besar. 

Selain itu jenis tanaman lain juga diperlukan sebagai taman yang dapat 

memperindah pemandangan. 

Bangkn Keeil dan Lampn taman 

Bangku dan lampu taman ini diletakkan pada taman sebagai 

pelengkap, yang dapat digunakan untuk bersosialisasi sekaligus rekreasi, 

sedangkan lampu taman sebagai penerang dikegelapan sehingga lingkungan 

hunian mahasiswa Kutai terlihat indah dan asri. 

Kolam 

Pada fasilitas hunian mahasiswa Kutai terdapat kolam di sekitar 

taman yang dapat memperindah taman. 

3.5. Analisa Dan Pendekatan Sistem Utilitas 

3.5.1.	 Sistem Air Bersih 

Tabe14.6 Sistem air bersih 

I	 AnalisaPolaKutai	 Kriteria 

• Memanfaatkan air hujan	 • Kesehatan • Tempayan sebagai unsur 
yang ditempatkan pada • Kemudahan dekorasi
 
tempayan
 

_Co kan . .• Dekorasi
 • Sumur 
• Memalllaat atr sungat • AirPAM 

Sumber : analisis 

Pada kehidupan orang dayak, mereka umumnya menggunakan air untuk 

memasak adalah dari air hujan yang disimpan pada tempayan, dan untuk mencuci, 

mandi, menggunakan air di sungai. Jika tidak ada hujan, maka air sungai itu pu1a 

yang digunakan untuk memasak, dan lain sebagainya. 
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Untuk fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai direncanakan sumber air 

beiS;]. djd4l,al eJaij SUI.dcI seleli'l,al (SU'liil' ) AJ'elila,jfJaifinyS a1lalab dengan 

menggunakan saluran PAM. Pendistribusian menggunakan sistem down-feed. 

Sedangkan untuk membawa suasana daerah asal, maka tempayan digunakan 

untuk dekorasi. 

3.5.2.	 Sistem Drainase 

Tabe14.7 Sistem drainase 

PolaKutai Kriteria Analisa 

• Langsung ke sungai • Kesehatan • Riol kota 

• Kemudahan • Sumur peresapan 

Sumber : analisis 

Pada kehidupan orang Dayak mereka tidak mengenal sistem drainase, 

karena semua yang berhubungan dengan air, maka untuk mendpatkannya dan 

membuangnya adalah ke sungai, sedangkan untuk fasilitas akomodasi mahasiswa 

Kutai ada dua macam cara yaitu : 

• Di buang ke riol kota setelah melalui bak kontrol 

• Dialirkan ke sumur peresepan setelah ditampung di septictank. 

3.5.3.	 Jarmgan LlStrlk 

Tabe14.8 Listrik 

PolaKutai Kriteria Analisa 

• Sebelum listrik 
Damarllilin 

masuk : • Penerangan 
maksimal sesuai 
kegiatan yang ada 

yang 
dgn 

• Listrik dari PLN 

• Genzet 

Sumber : analisis 

Sebelum listrik masuk ke daerah pedalaman, masyarakat Kutai/ orang 

dayak menggunakan penerangan dengan lampu Damar atau sejenis dengan lilin. 
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NamUIl dengan mengi1roti perkembangan, maka di daerah Kutai ·telan 

menggllnakan sumber listrik dati pI.N 

Untuk penerangan pada bangunan fasihtas akomodasi mahasiswa Kutai 

sumber tenaga listrik berasal dari PLN dengan cadangan genzet. 

3.5.4.	 Perlindungan Terhadap Bahaya Kebakaran 

Tabel4.9 Perlindungan terhadap bahaya kebakaran 

PolaKutai Kriteria Analisa 

- Tidak ada - Keamanan - Hydran, alarm, dB 

Sumber : Analisis 

Bahaya kebakaran merupakan salah satu masalah yang harus dipecahkan 

untuk menghindari kerugian yang akan atau mungkin timbul. Sistem ini antara 

lain: 

1.	 Sistem Operasional 

Upaya perlindungan operasional dilakukan dengan menyediakan peralatan 

mekanik pencegah dan pengatasan bahaya api, seperti hydran, fortabl fire 

extanguiser, sistem alarm. 

2.	 Secara Struktural 

Memilih material bangunan tahan api, menghindari dead end space, memberi 

kemudahan pencapaian kepada unit pemadam kebakaran ke dalam lingkungan 

fasilitas akomodasi mahasiS"..va. 

3.5.5.	 Sistem Komunikasi 

Tabe14.10 Sistem komunikasi 

Pola Kutai Kriteria Anahsa 

-Langsung -

-

Mencerminkan daerah 
asaI 
Kemudahan komunikasi 

- Langsung 

~ Telpon untuk komunikasi ke 
luar bangunan 

~ ~ 

Sumber : Anahsls 
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Untu1c sistem leomunikaSl, orang Kutal cenderung melakUkan komunikaSi 

scram Jangsung, agar saling weAgeDal saw Qaega.R yang laiR eIa.B: meRlJ3efefM 

tali persaudaraan, begitu pula halnya pada FAMK, menggunakan sistem 

komunikasi secara langsung, karena tidak semua mahasiswa Kutai Kalimantan 

Timur telah mengenal satu dengan lainnya, sehingga dengan cara ini dapat 

mempererat tali persaudaraan, sedangkan untuk komunikasi ke luar, 

digunakan telpon, untuk mempercepat dan mempermudah komunikasi dengan 

orang luar. 

!. 
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