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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Universitas Diponegoro atau yang biasa kita sebut UNDIP merupakan salah satu 
universitas ternama di Jawa Tengah yang berada  di Kota Semarang. Berdiri sejak tahun 
1956 sebagai universitas Swasta kemudian pada tahun 1961 menjadi universitas negeri. 
UNDIP memiliki 10 fakultas dengan 21 jurusan dan 68 program studi. Berdasarkan 
keterangan dari Lembaga Penelitian Undip. UNDIP memiliki jenjang pendidikan meliputi D 
III, S1, S2 dan S3 dan memiliki jumlah mahasiswa di tahun 2012 kira-kira sebanyak 11.587 
mahasiswa yang terdiri dari 7.841 mahasiswa program sarjana, 1.708 mahasiswa diploma, 
sisanya program doktor, magister, spesialis, dan profesi. Tiap tahun UNDIP melahirkan 
sarjana-sarjana, magister, diploma maupun doktor dari berbagai macam fakultas. 

Universitas Diponegoro telah sejak lama terus berupaya untuk menjadi universitas 
yang dapat menjadi kebanggaan nasional dan diperhitungkan secara internasional. Strategi 
pengembangan 25 tahun UNDIP dilakukan dengan 5 tahapan yaitu: efisiensi internal, 
perbaikan untuk persiapan sebagai universitas riset, embrio sebagai universitas risat, 
universitas riset, dan penguatan sebagai universitas riset. Guna meningkatkan mutunya, 
Universitas ini membangun beragam fasilitas seperti ICT, Laboratorium, PKM serta Asrama 
Mahasiswa. Harapannya dengan tersedianya fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sebaik 
mungkin oleh mahasiswa UNDIP guna mengembangkan dan mendukung kemampuan 
intelektual mereka. 

Universitas Diponegoro sebelumnya sudah memiliki asrama mahasiswa terdiri atas 
empat twinblock yang seluruhnya berlantai empat. Lantai pertama difungsikan menjadi 
semacam tempat parkir, sedangkan tiga lantai yang lain untuk kamar-kamar mahasiswa. 
Asrama itu mampu menampung 1.150 mahasiswa. Bangunan srama ini sudah 
diserahterimakan oleh Departemen Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta 
Karya bersama Kementerian Negera Perumahan Rakyat (Kemenpera) kepada Pihak UNDIP 
pada akhir bulan Agustus 2007, namun baru mulai digunakan oleh mahasiswa mulai tahun 
2009. 

Asrama UNDIP mempunyai visi yaitu mewujudkan sarana tempat tinggal sementara 
yang murah bagi mahasiswa UNDIP dengan kualitas hidup yang lebih baik sehingga 
mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga kampus Undip menjadi 
dinamika kehidupan yang dinamis guna menjamin iklim yang kondusif bagi tumbuhnya 
masyarakat akademik yang makin dewasa. 

Sedangkan misinya sendiri antara lain menjadikan Asrama Mahasiswa UNDIP 
sebagai tempat tinggal sementara untuk dapat menuntut ilmu dalam suasana yang 
kondusif, menjadikan Asrama Mahasiswa UNDIP sebagai sarana interaksi dan sosialisasi 
antar mahasiswa yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, menjadikan 
Asrama Mahasiswa UNDIP sebagai tempat tinggal sementara dengan biaya hidup yang lebih 
murah tanpa mengurangi standar kenyamanan dan keamanan tinggal yang baik. 

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, penghuni asrama ini merupakan mahasiswa 
baru terutama yang berasal dari luar kota sehingga mereka dapat mendapatkan tempat 
tinggal yang nyaman dan mudah serta guna menjalin interaksi/kekerabatan diantara 
mahasiswa UNDIP. Keberadaan asrama ini kemudian membuat Rektor UNDIP mengeluarkan 
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kebijakan yang mewajibkan mahasiswa baru menempati asrama ini. Menurut beliau hal ini 
adalah salah satu cara yang efektif agar mahasiswa antar jurusan bahkan fakultas dapat 
saling berinteraksi. 

Namun sesuai dengan apa yang telah disebutkan diatas asrama mahasiswa yang 
sudah ada sekarang mempunyai berbagai problem. Dari daya tampung bangunan ini yaitu 
1.150 mahasiswa menurut data pada tahun 2012 hanya ditempati mahasiswa sebanyak 620 
orang. Hal ini salah satunya dikarenakan unit yang seharusnya ditempati untuk 3 orang 
digunakan untuk 2 orang serta beberapa unit di lantai 4 tidak dapat digunakan dikarenakan 
rusak. Kemudian kurangnya fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupan mahasiswa di 
dalam asrama, mengakibatkan kurangnya minat mahasiswa untuk mendaftar tinggal disana. 
Asrama ini juga belum mampu menampung seluruh mahasiswa baru yang dari luar Kota 
Semarang sesuai kebijakan Rektor UNDIP.  

Oleh karena itu UNDIP membutuhkan sebuah asrama mahasiswa yang dapat 
mengakomodasi kebutuhan tempat tinggal sementara untuk dapat menuntut ilmu dalam 
suasana belajar yang kondusif, dengan biaya yang cukup terjangkau tanpa mengurangi 
standar kenyamanan dan keamanan tinggal yang baik. Asrama Mahasiswa ini juga 
merupakan sarana interaksi dan sosialisasi antar mahasiswa yang datang dari berbagai 
daerah di seluruh Indonesia, dengan fasilitas penunjang yang memadai. 

1.2. Tujuan dan Sasaran 
1.2.1.   Tujuan 

Memperoleh dasar-dasar dalam perencanaan dan perancangan Asrama 
Mahasiswa Universitas Diponegoro yang dapat mengakomodasi kebutuhan tempat 
tinggal sementara mahasiswa untuk dapat menuntut ilmu dalam suasana belajar yang 
kondusif, dengan biaya yang cukup terjangkau tanpa mengurangi standar kenyamanan 
dan keamanan tinggal yang baik. 

1.2.2.   Sasaran 
Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan 

perancangan Asrama Mahasiswa Universitas Diponegoro melalui aspek-aspek panduan 
perancangan (design guide lines aspect) dan alur pikir proses penyusunan LP3A dan 
desain grafis yang dikerjakan. 

1.3. Manfaat 
1.3.1.   Subjektif 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan 
Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan untuk 
melanjutkan ke dalam proses Studio Grafis Tugas Akhir yang merupakan satu rangakaian 
dari proses pembuatan Tugas Akhir. 

1.3.2.   Objektif 
Sebagai pegangan dan acuan dalam perancangan  Asrama Mahasiswa Universitas 

Diponegoro, selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan 
wawasan, baik bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir maupun bagi 
mahasiswa arsitektur lainnya dan masyarakat umum yang membutuhkan. 
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1.4. Ruang Lingkup 

1.4.1.   Ruang Lingkup Substansial 
Ruang Lingkup perancangan Asrama Mahasiswa Universitas Diponegoro ini 

bangunan tunggal yang memiliki keterpaduan dengan konteks lingkungan sekitarnya dan 
memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi penghuninya. 

1.4.2.   Ruang Lingkup Spasial 
Secara administrati perencanaan dan perancangan Asrama Mahasiswa 

Universitas Diponegoro ini direncanakan berada di BWK VI Kota Semarang, khususnya 
pada wilayah yang mudah diakses dari segala arah oleh masyarakat umum.  

1.5. Metode Pembahasan 
1.5.1. Metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara : studi pustaka/ studi literatur, data dari instansi terkait, 
wawancara dengan narasumber, observasi lapangan serta browsing internet. 

1.5.2. Metode dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan 
penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar visual 
dari foto-foto yang di hasilkan. 

1.5.3. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap bangunan Asrama 
Mahasiswa di suatu kota yang sudah ada. 

Dari data - data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk 
memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, 
sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 
Arsitektur bangunan Asrama Mahasiswa Universitas Diponegoro.  

1.6. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dalam Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Asrama Mahasiswa Universitas Diponegoro adalah sebagai berikut  
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, lingkup pembahasan, metode 
pembahasan, sistematika pembahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis 
besar serta serta alur pikir dalam menyusun Landasan Program Perencanaan dan 
Perancangan (LP3A). 
BAB II KAJIAN PUSTAKA 
Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum asrama, asrama mahasiswa, jenis-
jenis akomodasi, standar-standar perencanaan ruang serta tinjauan studi banding asrama 
mahasiswa yang sudah ada. 
BAB III TINJAUAN KOTA SEMARANG 
Membahas tentang tinjauan umum Kota Semarang berupa data-data fisik dan non fisik 
berupa letak geografis, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi secara umum. Selain 
itu tinjauan mengenai kecamatan tembalang dan Universitas Diponegoro berupa data fisik 
dan non fisik, luas wilayah, topografi, iklim demografi dan tata ruang wilayah kecamatan 
tembalang dan Universitas Diponegoro. 
BAB IV  PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Berisi tentang kajian dan atau analisis perencanaan Asrama Mahasiswa Universitas 
Diponegoro yang berkaitan dengan pelaku kegiatan, jenis kegiatan, aktivitas dan kebutuhan 
ruang, penentuan kapasitas dan kebutuhan ruang, sistem struktur, sistem utilitas, dan 
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standar yang ditetapkan, berupa program ruang dan konsep perancangan, seperti pemilihan 
lokasi, site/tapak. 
BAB V PROGRAM RUANG DAN KONSEP DESAIN 
Menjelaskan tentang rumusan dari analisis yang dilakukan yaitu berupa program ruang, 
lokasi dan tapak, dan konsep dasar perancangan Asrama Mahasiswa Universitas Diponegoro 
serta kesimpulan-kesimpulan yang akan digunakan sebagai pegangan lebih lanjut dalam 
proses desain grafis. 

1.7. Alur Pikir 

INPUT PROSES OUTPUT 

PERENCANAAN ARSITEKTUR 

LATAR BELAKANG 

• Universitas Diponegoro 
bertujuan menuju 
universitas yang unggul 
tingkat nasional dan 
internasional. 

• Menurut Rencana Induk 
Pengembangan Kampus 
Undip, dibutuhkan fasilitas 
penunjang untuk 
mendukung tujuan tersebut 
salah satunya adalah asrama 
mahasiswa. 

PROBLEMATIKA 

• Dibutuhkannya asrama mahasiswa 
yang mampu menampung 
kebutuhan mahasiswa akan tempat 
tinggal sementara, serta dapat 
mendukung kegiatan studi di 
kampus 

• Kapasitas asrama yang sudah ada 
kurang memadai untuk 
mengakomodasi jumlah mahasiswa 
baru yg berasal dari luar kota, 
bahkan tidak sampai dari 50% 

• Fasilitas asrama yang sudah ada 
belum mampu menunjang kegiatan 
mahasiswa yang tinggal. 

JUDUL TA 

 

 

Asrama Mahasiswa 
Universitas Diponegoro 

 

• KEGIATAN  
Kegiatan tinggal di dalam asrama 
baik penghuni maupun pengelola 
• STRUKTUR ORGANISASI  

- Penghuni 
- Pengelola 
- Pendukung 
- Penunjang 

• STANDAR FASILITAS, UTILITAS, 
MEE 

• STUDI BANDING TENTANG 
PROSES KEGIATAN,UTL,MEE 

 

 

 

STUDI FASILITAS PROSES KEGIATAN 
KELOMPOK KEGIATAN 

KELOMPOK 

 

 

FASILITAS & RUANG, 
UTILITAS, MEE 

• ORGANISASI TATALAKSANA 
KERJA  

• STUDI BANDING TENTANG 
PROSENTASE PEMANFAATAN 
RUANG  

• STUDI REFRENSI TENTANG 
BANGUNAN SEJENIS 

PREDIKSI KAPASITAS STANDAR 
KAPASITAS  

STUDI KAPASITAS 

KAPASITAS POTENSIAL 

KAPASITAS AKTUAL 

KAPASITAS 

 

FASILITAS & RUANG, 
UTILITAS, MEE 
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• STANDAR BESARAN RUANG 
- Architect’s Data 
• STUDI REFRENSI BESARAN 

RUANG 
• PERATURAN BANGUNAN BWK 

VI Semarang 
- KDB : 60% 
- KLB : 5 lantai 
- KB   : 2.0 

 

 

PERHITUNGAN BESARAN RUANG & 
KEBUTUHAN LAHAN 

 

PROGRAM RUANG & 
KEBUTUHAN LUAS TAPAK 

PERANCANGAN ARSITEKTUR 

• ASPEK FUNGSIONAL 
- Aktivitas Penghuni 
- Aktivitas Pengelola 
- Aktivitas Penunjang 
- Aktivitas Pendukung 
ASPEK KONTEKTUAL 

- Analisa lokasi  
- Analisa site 
• ASPEK TEKNIS 
- Struktur 
• ASPEK KINERJA 
- Sistem utilitas bangunan dan 

lingkungan 
• ASPEK ARSITEKTURAL 

CITRA/IMAGE 

Merupakan bangunan tempat tinggal 
yang dapat mengakomodasi semua 
kegiatan mahasiswa dari kegiatan 
akademis dan non akademis 

FUNGSI & KARAKTER 
BANGUNAN 

• Sebagai tempat tinggal 
sementara mahasiswa 
baru UNDIP 

• Sebagai tempat untuk 
berkumpul, 
bersosialisasi, dan 
belajar. 

 

• KRITERIA LOKASI 
- Aksesibilitas 
- Jarak lokasi dengan Kampus 
UNDIP 
- Dapat diakses baik dengan 
kendaraan umum maupun 
kendaraan pribadi 
- Land use disekitar lokasi 
- Peraturan tata guna lahan 
• PENGGUNAAN LAHAN 
• ALTERNATIF LOKASI 

Area sekitar Kampus UNDIP 
Tembalang 

PEMILIHAN LOKASI 

PEMBOBOTAN & PENILAIAN 

LOKASI TERPILIH 

 

• KEBUTUHAN LUAS TAPAK 
• KRITERIA TAPAK 
- Luasan cukup 
- Kelengkapan utilitas tapak 
- Kemudahan dalam 

pencapaian 
- Bangunan-bangunan yang ada 

di sekitar tapak 
- View 

PEMILIHAN TAPAK 

PEMBOBOTAN & PENILAIAN 

TAPAK TERPILIH 

 

TAPAK  KARAKTER BANGUNAN 50% PENEKANAN DESAIN 
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BERBAGAI ALIRAN/ 

GAYA ARSITEKTUR 

IMAJINASI GAGASAN 50%  

DESAIN GRAFIS 

KARAKTER TAPAK 

KELOMPOK KEGIATAN FASILITAS 
CONTOH KERUANGAN 
BANGUNAN SEJENIS 

POTENSI & MASALAH TAPAK 
EKSPLORASI PRESEDEN 

RESPON TAPAK 
AKSIS-ORIENTASI 

HIRARKI KERUANGAN 

ZONING 

TAPAK 

IKLIM & CUACA 

PERSYARATAN & KARAKTER FISIK 

CONTOH WUJUD BANGUNAN 
SEJENIS 

EKSPLORASI 

FIGURASI BENTUK 

(PRESEDEN & MEMESIS) 

GUBAHAN MASA 

ZONING  

GUBAHAN MASA 

PROGRAM RUANG 

SIRKULASI 

ALTERNATIF 

STUDI PROPORSI 

STUDI 3D 

SITE PLAN 

SITEPLAN 

PROGRAM RUANG 

SIRKULASI 

 

EKSPLORASI 

SIRKULASI & KERUANGAN 

HUBUNGAN RUANG 

DENAH 

CONTOH BANGUNAN SEJENIS 

KARAKTER ELEMEN BANGUNAN 

EKSPLORASI 

FIGURASI BENTUK 

ELEMEN BANGUNAN 

STRUKTUR & KONSTRUKSI 

TAMPAK & POTONGAN 

SITEPLAN 

DENAH 

TAMPAK 

POTONGAN 

SUBSTANSI & MATERI PRESENTASI 

TEKNIK MENGGAMBAR 

TEKNIK PRESENTASI 

DESAIN GRAFIS (PRA 
DESAIN) 

 
 

Gambar 1.1. Diagram Alur Pikir 
Sumber: Analisa 
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