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KONSI:P PI:Ul\l.C1~A..~DAN PI:RAl\l.CANGAN"
 

4.1. Konsep Dasar Perencanaan 

4.1.1. Lokasi 

Lokasi Fasilitas Akomodasi Mahasiswa Kutai Kalimantan Timur adalah 

di kawasan Sleman tepatnya di daerah Blunyah Gede, jalan Monjali. 
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Gambar 13.a Peta Lokasi Fasilitas Akomodasi Mahasiswa Kutai Kal-tim 
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Fosi/itas AI«Jm«/QSi MohasisWQ Kutoi Kol-tim 

4.1.2. Konsep site 

• Petil'3twiali 1111"la]' 

• Area pengernbangan luas 

• Tingkat kebisingan rendah 

•	 Dekat sungai 

Perbatasan site rneliputi: 

• Bagian Barat berbatasan dengan pemukiman masyarakat. 

• Bagian Utara berbatasan dengan pemukiman masyarakat 

• Bagian Timur berbatasan dengan Universitas Gadjah Mada 

• Bagian Selatan berbatasan dengan pernukiman masyarakat 
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Gambar l3.b Site Bllngunan Fasilitas Akomodasi Mahasiswa Kutai Kal-tim
 
Sumber : Pengamatan Lapangan
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4.2. Konsep Dasar Perancangan 

4.2.1. Konsep Tata Ruang Dalam Yang Dapat Memberikan Suasana Rumah 

Tinggal Daerah Asal 

4.2.1.1. Kebutuhan Dan Besaran Ruang 

Tabel 5.1 Kebutuhan & Besaran ruang 

Jenis ruang 
Unit hunian 

Macamruang 
- Ruang tidur 
- Ruang keluarga 
- Km/wc 
- R, jemur / cuci 
- Ruangtamu 
- Pantry 
- Gudang 

Besaran ruang m2 

1800 m2 

360 m2 

200m2 

450m2 

150 m2 

180 m2 

180 m2 

Jumlah m2 

3622 m2 

Pengikat hunian 

Pengikat dgn masy 

Ruang pengelola 

Ruang service 

Jumlah 
Sirkulasi 40 % 
Total 

- Ruang diskusi 
Ruang studio -

- R. perpustakaan 
- R. belajar 
- Laboratorium 
- Kantin 
- Lavatory 

- R. serbaguna 
- Ruangtamu 
- Lavatory 

- R. kerja 
- R. tata usaha 
- R. kantor 

pembina 
- R. Sekretariat 
- Lavatory 
- Rumah pembina 

- Musholla 
- Dapurumum 
- Gudangumum 
- Tempat 

kendaraan mhs 
- Ruang penjaga 
- RuangME 
- Lavatory 

45 m2 

23 m2 

90m2 

63 m2 

90m2 

54m2 

9m2 

224m2 

60m2 

9m2 

25 m2 

36 m2 

15 m2 

12 m2 

9m2 

70m2 

30 m2 

60m2 

45 m2 

180 m2 

10m2 

50 m2 

9m2 

374m2 

293m2 

167 m2 

384m2 

4840m2 

1936 m2 

6776 m2 
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90FtlSilittlS AkomodtlSi MtlhtlSiswa Kuttli Ktll- tim 

~.2.I.2. Urgamsasl Ruang 

Ruang Hunian 

R.Pengikat 

Ruang Servis 

R.Pengikat masy 

®~~sMushol G5
. . ME GudUmum 

C!:..m7' =:::> ~Penj:0 ~ 

R.Pengelola 

1
 a
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4.2.1.3. Konsep Filosofis Ruang 

•	 Bangunan mernanjagg ke lciI:i ataukelcanaR sesuai QeRgall tipgl9@
 

bangunan rumah tinggal daerah asal
 

•	 Memberikan kesan akrab, normal, halllS, menarik perhatian, kesatuan, 

persaudaraan 

•	 Sebelum memasuki rumah hams melewati pekarangan/ halaman 

•	 Ruang-ruang bersama relatif luas sesuai dengan kapasitas yang akan 

ditampung 

•	 Halaman atau pekarangan yang luas 

•	 Ukiran-ukiran Dayak yang dapat mencerminkan suasana daerah asal 

•	 Pada penampilan bangunan masih terdapat unsur-unsur kayu 

•	 Penggunaan warna-warna alam dan warna dasar yang dapat 

memberikan suasana tenang, nyaman, tentram, semangat,dll 

4.2.1.4. Kualitas Ruang 

4.2.1.4.1. Proporsi 

Dalam fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai Kalimantan Timur ini
 

mengunakan proporsi sebagai berikut :
 

Tabel5.2 Proporsi 

I 

I 
i 

I: 

Kelompok Bangunan Skala I proporsi 

1. Unit hunian Normal 

2. Pengikat hunian Normal, akrab 

3. Pengikat hunian mahasiswa dgn masyarakat Akrab 

4. Ruang pengelola Akrab 

4. Ruang Service Normal 

Bentuk yang digunakan pada bangunan fasilitas akomodasl 

mahasiswa Kutai Kalimantan Timur ini adalah bentuk dominan empat 
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92Fasilitas AkomtKIasi Mahasiswa Kutai Kal- tim 

persegt panJang, yang dapat membenkan kesan arat1 yang kUat dan 

l'emttltftiMl I'l:Jftftg yaftg efelftif. 

4.2.1.4.3. Warna 

Pada bangunan fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai Kalimantan 

Timur ini wama yang digunakan adalah wama yang banyak digunakan 

pada daerah Kutai, yaitu : wama coklat atau hitam pada atap, dinding atau 

ruang digunakan wama cerah atau berkesan bersih seperti warna putih atau 

cream, sedangkan untuk kolom/tiang diberi ukiran dengan wama merah, 

kuning, hitam, dan putih, sehingga penggunaan wama pada bangunan 

fasilitas akomodasi mahasiswa ini dapat memberikan suasana yang 

nyaman, tenang, komunikatif, formal, rutinitas, birokratif, informal, se1ain 

membawa suasana rumah tinggal ke dalamnya. 

Tabe15.3 Wama 

Warna 

1. Atap Coklatlhitam 

2. Dinding Bagian luar : coklat 

Bagian dalam : coklat, putih, cream 

3. Tangga Coklat 

4. Lantai Warna kayu yang diplitur/ coklat 

5. Pintu dan jendela Coklat 

6. Koloml tiang Warna alami polos diukir, polos diberi 

lukisan/ukiran dengan warna hitam, putih, bim, 

merah, kuning. 

I 

, 

Sumber : analisis 
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! ' 

4.2.1.4.4. Material Dan TekStur 

~Wk IIl@R@RtukaA. 9aDaB 9angHftftB yaag tHgtlftftM, melaltti bebefapa 

pertimbangan : 

•	 Kuat, awet, dan tahan lama 

•	 Mencerminkan daerah asal 

•	 Memperindah penampilan bangunan baik bagian luar maupun dalam 

bangunan. 

•	 Kemudahan perawatan 

•	 Menarik perhatian 

Tabel5.4 Material dan tekstur 

Material dan tekstur 

1. Atap 

2. Dinding 

3. Lantai 

4. Tangga 

5. Pintu danjendela 

6. Tianglkolom 

Sirap, tekstur haIus 

Batu bata lapis kayu, tekstur halus 

Parket, tekstur halus 

Kayu, tekstur haIus 

Pintu kayu dgn tekstur haIus, jendela kayu 

dan kaca, dengantekstur halus 

Kayu, tckstur haIus dan kasar 

Sumber : Analisis 

a.	 Atap 

Bangunan fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai Kal-tim menggunakan 

atap sirap agar dapat mencerminkan rumah tinggal daerah asal, selain 

itu atap sirap cocok untuk atap jenis apapun. 

b.	 Dinding 

Secara umum dinding bangunan menggunakan dinding menerus dari 

bata yang dilapis dengan kayu, untuk mencapai kualitas kuat, awet, 

dan tahan I..untuk arah jangka panjang, serta mencerminkan daerah 

asal yang..... identik dengan kayu. 
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c.	 Lantai
 

Lanmi J{tlftg Eiigooakaatl "aea eaft~ ftlsilitfls ak6m68ftsi m~is hft
 

ini adalah lantai parket, untuk membawa suasana daerah asal.
 

memperindah penampilan bangunan bagian dalam. serta untuk
 

mendapatkan kualitas kuat. awet. dll.
 

d.	 Tangga
 

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

ruang pengikat antar unit hunian menggunakan tangga kayu untuk
 

mencapai suasana daerah asal.
 

e.	 Pintu. jendela, dan ventilasi 

•	 Pintu terdiri dari kayu paml yang dimodifikasi dengan pemasangan 

kaca khusus dan pintu berdaun dua untuk ruang-ruang publik yang 

berukuran besar atau pintu berdaun satu untuk ruang berukuran 

kedl. Untuk ruang semi publik dan private menggunakan pintu 

kayulpanil. 

•	 Jendela kaca untuk ruang-ruang publik dan semi privat. sedangkan 

jendela kayu untuk ruang privat. kecuali km/wc menggunakan 

jendelaBV 

•	 Ventilasi dipasang pada setiap pintu dan jendela serta bukaan

bukaan lainnya, agar terjadi pergantian udanl.
 

f liang I kolom
 

•	 Tiang / kolom diletakkan pada bangunan dan juga pintu masuk 

bangunan sebagai identitas dari FAMK. tiang / kolom ini terbuat 

dari kayu yang diukir. dengan tekstur kasar. 

4.2.1.4.5. Dekorasi 

Dekorasi pada bangunan fasilitas akomodasi mahasiswa kutai
 

kalimantan Timur menggunkaan dekorasi tempelan seperti senjata khas
 

Dayak yaitu tameng. mandau, sumpit, dll, serta dekorasi yang menyatu
 

pada dinding berupa ukiran, begitu pula halnya dengan kolom/tiang yang
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95Fas;/itas Ak"",odas; MQhas;SWQ KutQ; KQ/-tim 

diben Ukimn, hal 1m untuk mendapatkan suasana daerah asal, yang ciri 

kbasuya ada1alt ulQRlB Dayak EIaft seftjatft 8mll!: da,ak; selaiii ita nllink 

memperindah ruangan ditambah dengan tempat lampu yang dipasang pada 

setiap ruang, yang akan dinyalakan pada wak:tu tertentu. 

4.2.1.4.6. Pencahayaan 

. Pencahayaan yang digunakan pada fasilitas akomodasi mahasiswa 

Kutai ini adalah pencahayaan alami yaitu sinar matahari melalui bukaan

bukaan pada jendela, ventilasi, dan pencahayaan buatan berupa listrik 

dengan lampu TL yang dipasang pada ruang-ruang yang membutuhkan 

penerangan menerus dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai 

kualitas penerangan yang baik dan penghematan penggunaan listrik, 

lampu pijar untuk ruang-ruang yang tidak membutuhkan penerangan 

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

pencahayaan buatan dari kayu damar / lilin, yang tempat lampunya bisa 

digunakan pada waktu-waktu tertentu, selain sebagai dekorasi. 

4.2.1.4.7. Penghawaan 

Penghawaan pada bangunan fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai 

adalah dengan dua cam yaitu pertama dengan kipas angin dan air 

conditioner (Ae) untuk ruang laboratorium. kedua dengan menga' 

lubang ventilasi minimal 0,025 m2/orang, mengatur bentang tritisan, 

lisplank, dan tirai, serta memanfaatkan elemen di luar bangunan seperti 

pepohonan, untuk mendapatkan kenyamanan bagi penghuninya. 

4.2.1.5. Sirkulasi Ruang dalam 

•	 Untuk menghubungkan dengan masa lain, maka sirkulasi diarahkan 

dengan menggunakan selasar, agar mempermudah komUnikasi. 

•	 Untuk arah vertikal sirlrulasi menggunakan tangga. 

Wiwif Su/inyDWDfi 94 340 109 



• Metode parkir yang digunakan yaitu parkir tegak lurus, agar mudah 

untuk mengatur sirkulasinya. 

• Jalan dengan menggunakanpaving block. 

----_.-

Fasilitas AkDmDdasi Mahasiswa Kutai Kal-tim	 % 

4.2.2. Konsep Tata Ruang Luar Yang dapat Memberikan Suasana Rumah 

TiBgeal Daentl.. ~al 

4.2.2.1. Sirkulasi 

•	 Pencapaian ke bangunan fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai adalah 

langsung, dan mengitari, jadi langsung melewati halaman I pekarangan 

untuk rnenuju ke bangunannya, selain itu dapatjuga mengitari bangunan 

lainnya terlebih dulu. 

•	 Pintu rnasuk dengan pemasangan gapura dengan ting-tiang berukimn 

Dayak dengan tujuan sebagai penunjuk arab, dan mencenninkan daemh 

asal 

•	 Pencapaian ke daerah hunian yaitu dengan jalan kaki dan kendaraan, 

untuk keamanan, maIm dipisahkan jalur pejalan kaki dan kendaraan, 

untuk pejalan kaki dengan pedestrian. 

•	 Untuk kendaraan, sirkulasi dari amh Barat dengan arah masuk dan amh 

keluar, agar tidak terjadi crossing. 

yeHelr~~ 
~PAIlM'" tt7N9,L1(lMJ 

0l3flHOTO\l- ~aT O{L .fEl;€sTll-141" 

Gambar 13.c sirkulasi 
Sumber : Analisis 
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4.2.2.2. }lela DaB Ta. BUISft BftDgtlnan 

Pada fasilitas akomodasi mahasiswa Kutai Kalimantan Timur 

dalam tata masa bangunan atau gubahan masanya menggunakan pola 

linier, di mana bangunan tersebut menghadap ke jalan/sungai, untuk dapat 

memberikan suasana daerah asal, karena pola ini sesuai dengan kondisi 

daerah asal di mana bangunannya berderet-deret menghadap jalan / sungai. 

~ 
soN&1 I cOPB 

o 

f00'] 

~ 
W41 : UN n ~NCoI~AT ......

I. ...... 

t1lInnlii1 .. UN\T 
ill\lill1U1 P&"!'IIOBlOLA 

gr : HUNlA1\! 
; 

Gambar B.d pala dan tata masa bangunan
 
Sumber : Analisis
 

4.2.2.3. Lans.ekap 

Tanaman / pohon 

Konsep perancangan taman pada lingkungan fasilitas akomodasi 

mahasiswa ini adalah dengan memanfaatkan banyak tanam-tanaman yang 

dapat memberikan kesan teduh, serta dapat meredam kebisingan. 

Jenis tanaman yang ditanam adalah : 

• Tanaman perindang / pelindung 

• Tanaman semak: perdu, rumputjepang 

• Tanaman menjalar 

Wiwit SulistyDwati 94 340 109 
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Pola tauatn proia FA1'YfK malal. sehagai he! iklil 

• Pengaturan penanaman pepohonan di tepi jalan 

• Penanaman dengan tujuan sebagai penegas arah atau pembatas jaian 
~ 

I 

Kolam 

Kolam di sini selain untuk memperindah taman, juga memberikan 

kesan kedekatan dengan air, karena meskipuh. didukung dengan adanya 

sungai Code di lingkungan bangunan fasilitas akomodasi mahasiswa 

Kutai, tetapi kondisinya lain dengan sungai yang ada di Kutai. 

Wiwit SulistyDwati 94 340 109 
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99Fasilitas AkDmodasi Mahasiswa Kutai Kal-tim 

4.3. Sistem Utilitas 

4.3.1. Sistem Pe.., ediaap Ail Bel sm 
Air bersih diambil dari PAM dan sumur yang didistribusikan 

dengan sistem down feed dengan bak: penampung di atas bangunan. 

PDAM I 

IReservoir bawah I 
, i 

ReseIYoir Bangunan Hunian: 

I R"" b "keservolf angunan pengl at:

[ I Reservok mang servis:

~eservoir ruang pengelola: 

Reservoir ruang serbaguna ---' 

Sumur cadangan 

Bak mandi, Bak we 

Wastafel, bak euei 

I Air Sungai! . IMenyirami tanaman I 

Gambar 13.e Diagram sistem penyediaan air bersih 

4.3.2. Sistem Pembuangan Air Kotor dan Kotoran 

Pembuangan air kotor disalurkan ke riol kota yang ada, untuk 

kotoran dari we ditampung dahulu pada septietank, bam kemudian 

dialirkan ke sumur resapan. 

Airhujan 

R.cuci I KIn -Air k~tor I 'I bak kontroll IRiol kota ~ 
Dapur Air lemak 

I I Septictank I I Sumur peresapan I~ 
Gambar 13.f Diagram sistem pembuangan air kotor dan kotoran 

Wiwit Sulistyowati 94 ~ 109 
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4.3.3. SlStem Jann.gan Llstrlk 

Sumber tellaga 1i.&trik: Yalla lUam3 9irasal Qari pm Q@A:gaB eaQangaB 

genzet. 

I	 PIN I RHunian 

R Pengikat 

: Panil Utama 

Sub panil penerangan ~ 

R Servis 

R Pengelola 

R Serbaguna 

Sub Panil claya I	 I 

Genzet 

Cadangan 

Gambar B.g Diagram penyediaan tenaga listrik 

4.3.4. Perlindungan Terhadap Bahaya Kebakaran 

•	 In door: Penyediaan alat-alat pemadam kebakaran diletakkan pada 

tempat-tempat yang mudah dijangkau. Alat pemadam kebakaran 

menggunakan fire hydran. 

• R Hunian 
I 'R;r.,. U'urlron I • R	 - .•
I rJ 

• R Servis 

• R Serbaguna 

• R Pengelola 

Gambar l3.h Diagram perlindungan terhadap bahaya kebakaran 

•	 OutDoor: 

Bangunan FAMI<. menggunakan bahau atap sirap, dan dinding 

kayu, sehingga diperlukan pembatasan jarak antara masa bangunan 

untuk perlindungan terhadap penjalaran api. 
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101Fasilifas AktJlfltKItlSi Mahasiswa Kutai Kal- tim 

Jalan masuk ke lokasi bangunan FAMK, ditentukan dengan 

kelebamft minim11ftl, am Ifteeil J'e~ keeakafftll 8a13at Hlastlk 

lingkungan FAMK. 

4.3.5. Sistem Komunikasi 

Untuk pemakaian keluar bangunan hunian menggunakan telepon, 

sedangkan untuk komunikasi dari dan'ke dalam bangunan hunian adalah 

langsung tanpa menggunakan alat, agar dapat tercapainya suasana akrab, 

dan mempererat tali persaudaraan. 

I Mahasiswa I Langsun~ I Mahasiswa 

I FAMK ITelpon • Ke luar 

Gambar 13.i Diagram sistem komunikasi 

I
 
I
 
I 
II 
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