
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Pengertian Asrama 

Asrama memiliki beberapa definisi 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Asrama berarti tempat 

pemondokan1.(Poerwodarminto, 1976) 

 

Asrama Dalam Bahasa Inggris disebut Dormitory 

 

Dormitory is a residence hall providing separate rooms or suites for individuals or 

groups of two, three or fourth with common toilet and bathroom facilities but usually 

without house keeping facilities, called also hostel.2(Britannica) 

 

Dormitoryis room providing sleeping for number of persons; A building for housing a 

number of persons, as at school or resort; and A community whose inhabitants 

commute to nearby city for employment and recreation3.(Company, 2000) 

 

Dormitory is structure that has a roof walls and stands more or less permanently in 

one place; “there was a three-story building on the corner”; “it was an imposing an 

imposing edifice” and housing available for people to live in: “ he found quarters for 

his family”; “I visited his Bachelor quarters4”(Farlex, 2007) 

 

Asrama adalah bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang yang bersifat 

homogen5(Pustaka, 1995) 

 

Asrama adalah suatu tempat penginapan yang ditujukan untuk anggota suatu 

kelompok, umumnya murid-murid sekolah. Asrama biasanya merupakan sebuah 

bangunan denga kamar kamar yang dapat ditempati oleh beberapa penghuni di 

setiap kamarnya. Para penghuninya menginap di asrama untuk jangka waktu yang 

lebih lama dibanding di hotel maupun losmen. Alasan utnuk memilih menghuni 

sebuah asrama bisa berupa tempat tinggal asala sang penghuni yang terlalu jauh, 

maupun untuk biayanya yang terbilang lebih murah dibandingkan dengan bentuk 

penginapan yang lain. Misalnya apartemen. Selain untuk menampung murid murid, 

Asrama jugsa sering ditempati peserta suatu pesta olahraga6. (Asrama, 2014) 

Asrama mahasiswa adalah suatu lingkungan perumahan sebagai tempattinggal 

mahasiswa, yang dalam perkembangan lebih lanjut, dimungkinkanmemiliki sarana 

lingkungan untuk melengkapinya, seperti perpustakaan,pengadaan buku, kantin, 

                                                           
1 (kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S Porwodarminto, Jakarta, 1976) 
2 (Webster Third New International Dictionary, Encyclopedia Britannica) 
3The American Heritage, Dictionary of the English Language, Fourth Edition Copyright 2000 
by Houhgton Mifflin 
4 (The Free Dictionary by Farlex, 2007) 
5 (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 1995) 
6http://id.wikipedia.org/Asrama 

http://id.wikipedia.org/Asrama
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olah raga dan sarana lainnya yang diperlukan yangdikelola oleh mahasiswa dalam 

bentuk koperasi7. (Keputusan Presiden Nomor 40 1981, 2007, 2007) 

 

Menurut de Chiara dan Koppelman (1975), perumahan untuk mahasiswa 

merupakankesempatan yang baik untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kualitaspendidikan di Institusi Akademik. Hasrat untuk menyediakan ruang 

bagimahasiswa yang mewadahi kegiatan komputerisasi yang aktif, nyaman, 

danadanya kesempatan bersosialisasi merupakan prioritas dari rencana 

Universitasdan Perguruan Tinggi8. 

 

Jadi, Asrama Mahasiswa adalah tempat tinggal sementara yang dihuni bersama 

oleh kelompok pelajar Perguruan Tinggi yang disebut Mahasiswa. 

 

2.2. Fungsi dan Tujuan Asrama Mahasiswa 

Asrama dibangun sebagai tempat tinggal bagi sekelompok orang yang sedang 

menjalankan suatu tugas atau kegiatan yang sama, walaupun ada juga Asrama yang 

dibangun sebagai tempat penginapan seperti halnya losmen, tetapi tidak umum. 

Secara umum, Asrama lebih diperuntukan bagi pelajar dan Mahasiswa, tergantung, 

dari instansi pembelajarannya, sekolah atau universitas. 

Fungsi Asrama Mahasiswa adalah sebagai berikut: 

 Sebagai sarana untuk tempat tinggal bagi mahasiswa selama menempuh 

studinya; 

 Sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial antar sesama; 

 Sebagai sarana membentuk pribadi mahasiswa sehingga dapat mandiri, 

disiplin dan bertanggung jawab; 

 Sebagai sarana penunjang kegiatan belajar yang efektif dengan lingkungan 

yang kondusif. 

Tujuan Asrama Mahasiswa adalah: 

 Membantu mengatasi kesulitan mahasiswa dalam menemukan tempat 

tinggal, terutama bagi pelajar yang berasal dari kota dan propinsi lain 

 Memberi kontribusi positif dalam mengisi kegiatan bagi mahasiswa yang 

diselenggarakan oleh perserikatan asrama, kerohanian maupun kegiatan 

kemahasiswaan 

 Menciptakan lingkungan belajar yang baik dengan fasilitas penunjang seperti 

perpustakaan, pusat bimbingan dan ruang belajar sehingga meningkatkan 

prestasi mahasiswa. 

 

 

 

                                                           
7(Keputusan Presiden Nomor 401981, 2007) 
8 (Time Saver Standarts For building Types 2nd edition, Joseph De Chiara And John Hancock 
Callender May 1975) 
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2.3. Karakteristik Asrama 

Di Amerika, asrama dikenal sebagai ruang tidur atau bangunan tempattinggal bagi 

sejumlah orang, umumnya mahasiswa. Selain untuk mahasiswa,asrama juga 

ditempati oleh peserta suatu pesta olahraga ataupun tentaramiliter. Kebanyakan 

universitas menyediakan kamar yang disewakan untuksatu orang atau beberapa 

orang mahasiswa.Di Jepang, banyak perusahaan besar menawarkan pegawai yang 

barululus di sebuah kamar asrama, dimana kamar asrama memiliki dapur.Biasanya 

para pegawai membayar murah (khususnya pria) sehingga dapatmenabung untuk 

membeli rumah ketika menikah. 

 

Di Inggris, asrama merupakan suatu ruang dengan banyak tempat tidur,umumnya 

memiliki sedikit perabot kecuali tempat tidur. Bahkan ada kamaryang memuat 

hingga 50 tempat tidur (biasanya asrama militer). Kamar sepertiini tidak 

menyediakan privasi bagi penghuninya dan hanya memiliki tempatpenyimpanan 

yang minim untuk barang milik mereka di dekat ranjangmereka. 

 

Ruangan asrama di universitas bervariasi dalam ukuran, bentuk, fasilitas,dan jumlah 

kapasitasnya. Umumnya, kamar asrama menampung satu atau duamahasiswa tanpa 

kamar mandi dalam, memiliki fasilitas kamar mandibersama. Selain itu, juga 

dibedakan berdasarkan jenis kelamin, dimana priadan wanita tinggal dalam 

kelompok yang berbeda.Biasanya, setiap kamar asrama memiliki perabot, yaitu: 

tempat tidur,meja belajar, rak buku, dan lemari pakaian. Selain itu, fasilitas yang 

dimilikiasrama adalah: ruang komunal, kamar mandi bersama, ruang makan / 

kantin,ruang cuci / laundry, dan jaringan internet. 

 

Kebanyakan asrama terpisah dari bangunan universitas dan letaknyalebih dekat ke 

kampus, hal ini merupakan faktor dalam memilih tempattinggal yang dekat dengan 

ruang kelas, khususnya bagi mahasiswa tahunpertama yang tidak diizinkan untuk 

memarkir kendaraan di dalam kampus. 

 

2.4. Jenis-Jenis Asrama 

1. Berdasarkan fungsi dan tujuannya, Asrama dibedakan menjadi dua yaitu:Asrama 

Fungsional; memiliki kriteria sebagai berikut: 

 Merupakan suatu tempat pemondokan yang sudah direncanakan untuk 

menapung dan diperuntukan bagi orang orang tertentu 

 Mempunyai organisasi dengan sistem pengelolaan yang jelas 

 Mempunyai daya tampung yang cukup besar 

 Asrama Non Asrama; memilii kriteria sebagai berikut: 

 Tempat pemondokan  yang tidak direncanakan khusus untuk tempat tinggal 

mahasiswa 

 Tidak mempunyai organisasi pengelolaan yang jelas 

 Memiliki daya tampung yang kecil  
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Secara umum, Asrama Non Asrama dibedakan lagi menjadi 3 macam sifat yang 

berdasarkan jangka waktu pembayaran dan jenis fasilitas yang disediakan 

sebagai berikut: 

 Indekost: dimana mahasiswa mendapatkan pelayanan (cuci dan fasilitas 

lainnya), membayar uang sewa dalam jangka waktu tertentu dan uang sewa 

dapat naik sewaktu waktu oleh pemiliknya 

 Sewa kamar: diama mahsiswa hanya mendapat tempat untuk tidur saja, 

membayar uang sewa dalam jangka waktu tertentu 

 Kontrak: dimana mahasiswa menyewa kamar atau sebagian rumah dalam 

jangka waktu tertentu yang biaya sewanya dapat naik  sewaktu waktu oleh 

pemiliknya melalui musyawarah bersama dan tertera dalam kontrak 

2. Menurut Garis panduan dan peraturan bagi Perancangan Bangunan oleh 

Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos bagi JPPN jabatan Perdana Menteri 

Malaysia tahun 2005 , Asrama mahasiwa atau pelajar dibedakan menjadi: 

 Sistem Dormitori: Sistem ini dipakai pada sekolah sekolah khusus di 

Malaysia seperti sekolah menengah kerajaan dan sekolah menengah sains, 

dalam satu kamar biasanya menampung 8-12 pelajar sekaligus, dengan 

ruang kamar yang cukup besar 

 Sistem 2 orang pada satu kamar (Double Room) : untuk double room, 

tempat tidur yang digunakan adalah tempat tidur tingkat (double decker), 

dan bila mahasiswa atau pelajar tersebut sudah masuk pada tingkat yang 

lebih tinggi diperbolehkan untuk mengganti tempat tidur dengan tempat 

tidur terpisah 

 Sistem Satu Orang Satu Kamar (Single Room): dimana hanya diperbolehkan 

satu pelajar satu kamar 

 Campuran antara ketiga sistem diatas, biasanya digunakan pada institut 

tingkat kebangsaan/ antarbangsa.  

3.Menurut Ernest Neufert (1989)(Neufert, 1989)9, ukuran pondok siswa (asrama) 

dibedakanmenjadi 4, yaitu: 

 Pondok kecil mampu menampung 30 50 tempat tidur 

 Pondok sedang menampung 40 100 tempat tidur 

 Pondok besar menampung 100 125 tempat tidur 

 Pondok sangat besar menampung 250 600 tempat tidur 

Terbesar mampu menampung 120 180, paling banyak 400 tempat tidur. 

Jumlah tempat tidur dihubungkan dengan jumlah tamu rata rata, sedang 

tempat tidur didesain dalam ukuran besar agar dapat menampung lebih 

banyak tamu. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 (Neufert Architects Data 3rd Edition, Ernst Neufert, Peter Neufert. 1989) 
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4. Berdasarkan Bentuk Hunian (Widiastuti, 1995)10 

 Room in private homes 

Tempat tinggal berupa rumah pondokan atau saat ini biasa disebut kos – 

kosan, dengan jumlah kamar, fasilitas, dan peralatan yang sangat terbatas. 

Biasanya menemmpel jadi satu pemilik rumah sebagai pengelola bangunan. 

 Co – operative house 

Tempat tinggal dengan sistem sewa yang diatur dan diurus secara bersama 

oleh penghuninya, saaat ini biasa disebut rumah kontrakan. Terpisah dari 

pemilik rumah, memilki fasilitas ruang peralatan yang lebih baik dari room in 

private homes. 

 Dormitory 

Tempat tinggal yang dapat menampung hingga beberapa ratus mahasiswa 

dengan fasilitas ruang dan peralatan yang cukup lengkap yang bertujuan 

agar mahasiswa dapat lebih kosentrasi pada ,kuliah dan belajar hidup 

bersosial 

 Hostel 

Tempat tinggal yang hampir serupa dengan dorminotory, tetapi hostel 

bersifat lebih santai dan biasanya tidak dihuni oleh satu disiplin ilmu. 

Memiliki fasilitas ruang dan peralatan yang cukup. 

 Apartment 

Biasanya target penghuninya adalah mahasiswa yang sudah berkeluarga, 

dan memiliki fasilitas ruang dan peralatan yang lengkap. 

 Perkampungan Mahasiswa 

Merupakan tempat tinggal masyarakat kecil yang memilki kesamaan tujuan 

yaitu kuliah. Karena penghuninya adalah mahasiswa yang heterogen dalam 

jenis kelamin, tingkat studi dan disiplin ilmu, se,hingga hunian ini memilki 

fasilitas sosial yang sangat mempengaruhipembentukan watak atau 

kepribadian mahasiswa dan mampu menjembatani dunia kuliah dengan 

masyarakat sekitar. 

 

5. Berdasarkan Ketinggian Bangunan(Lieberman, 1976)11 

 Maisonette: Asrama dengan tinggi 1 – 4 lantai. 

 Low rise: Asrama dengan tinggi 4 – 6 lantai. 

 Medium Rise: Asrama dengan tinggi 6 – 9 lantai. 

 High Rise: Asrama dengan tinggi 9 lantai. 

 

6. Berdasarkan Macam Penghuni (Widiastuti, 1995)12 

Menurut jenis kelamin 

 Women student housing 

Tempat tinggal khusus mahasiswa putri yang banyakmemilki fasilitas untuk 

aktivitas di dalam. 
                                                           
10 (Psikologi Penghuni Asrama, Widiastuti, 1995 Hal 5) 

11 (Personal Remembrance. Paul M Lieberman, 1976, SB 1976 Pg 8) 
12 Psikologi Penghuni Asrama, Widiastuti, 1995 Hal 5) 
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 Man student housing 

Tempat tinggal khusus mahasiswa putra yang banyakmemilki fasilitas untuk 

aktivitas di luar. 

 Co – educatinal housing 

Tempat tinggal untuk mahasiswa putra dan putri yangberada dalam satu 

kompleks yang terpisah dalam 2 bangunanyang berbeda, tapi memilki ruang 

;- ruang bersama yangmerupakan media penghubung 2 bangunan tersebut. 

Menurut status pernikahan 

 Married students housing 

Tempat tinggal bagi nahasiswa yang telah berkeluarga. 

 Unmarried students housing 

Tempat tinggal bagi mahasiswa yang belum berkeluarga. 

Menurut tingkat pendidikan 

 Undergraduate students housing 

Tempat tinggal bagi mahasiswa tingkat sarjana muda. 

 Granduate students housing 

Tempat tinggal bagi mahasiswa tingkat sarjana. 

 Doctoral student housing 

Tempat tinggal bagi mahasiswa pasca sarjana. 

 Campuran 

Tempat tinggal bagi mahasiswa dari semua tingkat pendidikan 

 

7. Berdasarkan Sirkulasi Horisontal (Lieberman, 1976)13 

 Open Corridor/ Single Loaded Coridor/ Gallery Access 

Sirkulasi memanjang yang meletakkan ruang-ruang hunianhanya pada salah 

satu sisi selasar, sedangkan sisi satunyamerupakan open view. 

 

Kelebihan : Maksimalisasi pencahayaan dan penghawaanalami pada ruang 

sirkulasi maupun ruang hunian. 

Kekurangan : Membutuhkan lahan yang luas untuk sirkulasi,pencapaian ke 

sirkulasivertikal dari ruang hunian kurang terjaga. 

 

 Interior Coridor/ Double Loaded Corridor 

Sirkulasi memanjang yang berada di antara ruang – ruang hunian 

yang salling berhadapan. 

Kelebihan : Penmanfaatan ruang sirkulasi dan ruang bersamalebih efisien, 

ruang hunian dapat dicapai dariberbagai arah. 

Kekurangan : Privasi ruang hunian sangat tidak terjaga kaenamelebur jadi 

satu dengan aktivitas yang terjadi disepanjang selasar, pencahayaan alami 

dan ventilasisilang hanya dapat dirasakan oleh ruang hunianyang berada 

pada tepi selasar, serta memungkinkanmunculnya kesan monoton dan 

masalah orientasi ruang hunian. 

 Centered Corridor 

                                                           
13 (Personal Remembrance. Paul M Lieberman, 1976, SB 1976 Pg 8) 
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Sirkulasi utama terpusat di seputar sirkulasi vertikal. 

Kelebihan : Pemanfaatan ruang sirkulasi vertikal lebih efektifdan privasi 

ruang hunian yang cukup tinggi. 

Kekurangan : Ruang hunian memilki jumlah yang terbatas di tiap 

lantainya dan memungkinkan adanya ruanghunian yang memilki orientasi 

yang tidakmenguntungkan. 

 
Gambar basis ruang – tipe perencanaan hall 

(Sumber: De Chiara, 2001, p. 454) 

 

Menurut penelitian(Sears, 1944)14 rancangan bangunan asrama sendiri 

berpengaruh pada penghuni di dalamnya. Misalnya: asrama berlorong 

panjangdengan asrama terpusat, dimana kamar kamar mengelilingi sebuah ruang 

dudukbersama., keduanya memliki fasilitas dan kapasitas yang sama. Hasil 

penelitianmenunjukan bahwa para mahasiswa yang tinggal di asrama terpusat 

lebih sukabergaul dan ramah karena adanya suatu ruang yang digunakan bersama 

                                                           
14 (Psikologi kepribadian, Theory Of Psycodinamic, Penelitan Sears(1943-1944) Hilgard (1952) 
dan Blum (1953) tentang psikologi manusia dalam lingkungan binaan. Dibukukan oleh Calvin 
S. Hall dan Gardner Lindzey) 
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samadengan kapasitas kontak sosial lebih besar sehingga timbul suasana 

kekeluargaandan keinginan satu sama lain untuk saling mengenal. 

 

2.5. Sistem Kepemilikan Asrama 

Terdapat 3 jenis kepemilikan Asrama: 

 Asrama Mahasiswa yang berada di bawah Perguruan Tinggi penghuninya 

khusus mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan, bersifat sosial 

dan pemiliknya Perguruan Tinggi yang bersangkutan. 

 Asrama mahasiswa yang bersubsidi 

1. Subsidi sebagian: 

Penghuninya Khusus mahasiswa dari daerah tertentu, bersifat sosial dan 

pemilinya adalah suatu badan usaha yang bersangkutan denga subsidi 

sebagian dari Pemerintah Daerah. 

2. Subsidi seluruhnya: 

Penghuninya adalah prioritas bagi anggota dari suatu yayasan, bersifat 

sosial dan pemiliknya adalah suatu yayasan tertentu. 

 Asrama Mahasiswa KomersialPenghuninya adalah mahasiswa dari 

Perguruan Tinggi, bersifat komersial dan pemilinya adalah suatu badan 

usaha / swasta yang memilik modal. 

 

2.6. Berdasarkan sistem pengelolaan 

asrama dibagi menjadi 3 jenis (Kumalasari, 1989)15, yaitu: 

1. Self contained; pengelolaannya dilakukan oleh suatu badan usahadimana 

penghuni di dalamnya merupakan mahasiswa dari beberapaperguruan 

tinggi yang berdiri sendiri dan terlepas dari peraturan sebuahperguruan 

tinggi. Asrama ini lebih mementingkan segi sosial. 

2. Komersial; pengelolaannya dilakukan oleh suatu badan usaha dengantujuan 

mendapatkan keuntungan sebesar besarnya dengan harga sewasesuai 

dengan lokasi dan fasilitas yang disediakan. 

3. Bersubsidi; pengelolaannya dilakukan oleh suatu badan usaha, dimanademi 

kelangsungan operasionalnya mendapatkan subsidi. Terdapat duamacam 

asrama mahasiswa, yaitu bersubsidi sebagian dengan anggaranpengelolaan 

dibebankan sebagian kepada penyewa dan bersubsidiseluruhnya dengan 

anggaran pengelolaan ditanggung sepenuhnya olehpemerintah, swasta, 

atau lembaga lainnya yang bertujuan meringankan beban mahasiswa. 

 

2.7. Aspek Perilaku dalam Asrama Mahasiswa 

Dalam buku Designing Place for People, Deasy dan Lasswell (1985) 

mengulas lebih jauh mengenai aspek aspek perilaku manusia di dalam 

asrama.Asrama merupakan tipe dari perumahan yang sifatnya tetap dan 

memiliki karakterkarakter yang khas. Biasanya suatu asrama selalu 

berhubungan dengan institusipendidikan, khususnya pendidikan yang 

                                                           
15 (Dilema Asrama Daerah dalam Membentuk Kesadaran, Dyah Kumalasari,  Penelitian, 1989)   
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setingkat dengan universitas. Padamulanya asrama merupakan tempat 

tinggal bagi orang orang yang tidak salingmengenal sehingga situasi 

demikian seringkali menjadi kesulitan bagipenghuninya. Dalam perencanaan 

asrama, pemikiran khusus seharusnya diberikankepada masalah masalah 

yang berhubungan dengan sosialisasi dan individuyang bercampur di 

dalamnya dengan kebiasaan yang berbeda beda. Berikut iniaspek aspek 

perilaku di dalam asrama: 

a. Keselamatan Pribadi (Personal Safety), di dalam asrama tidak lepasdari 

bahaya kriminal dan kekerasan, yang dapat disebabkan olehbeberapa 

faktor, antara lain: peraturan asrama yang kurang ketat dankurangnya 

pertahanan desain bangunan asrama. 

b. Hak teritorial antara institusi pemilik asrama dan penghuni asrama. Hakpara 

penghuni walaupun bersifat sementara, bukan berarti tidakpenting, karena 

mereka harus menaati peraturan peraturan yang telahditetapkan bersama. 

Peraturan tersebut harus disesuaikan dengankebutuhan penghuni agar 

memiliki perasaan teritorial tempat tinggalmereka yang bersifat temporer 

(sementara). 

c. Privacy sangat penting bagi penghuni asrama sebagaimana orang 

lainmembutuhkannya, tetapi hal ini sangat sulit didapatkan di dalam 

asramakarena dihuni oleh banyak orang. 

d. Pembentukan Kelompok (Friendship), biasanya terjadi pada tahunkedua, 

dimana pada tahun pertama antar penghuni masih menyesuaikandiri 

dengan penghuni lain. Pembentukan kelompok ini juga dapatmeningkatkan 

rasa aman (personal safety) dan nyaman di dalam asrama. 

 

2.8. Aspek Aktivitas dalam Asrama Mahasiswa 

Menurut de Chiara, aktivitas di dalam asrama mahasiwa adalah sebagai 

berikut: 

 Belajar 

Terdapat berbagai macam metode belajar dan juga berbagai macam alat 

menunjang belajar. Perencanaan ruang mahasiswa harus mengakomodasi 

berbagai macam metode dan berbagai alat penunjang belajar yang 

digunakan mahasiswa. Dengan meningkatnya bidang dan pengaruh 

teknologi, maka penting untuk mempertimbangkan ketersediaan teknologi 

infrastruktur paling fleksibel dan maju pada waktu merancang. Untuk 

mengakomodasi segala kemungkinan, maka baik apabila disediakan ruang 

untuk meja belajar (desk) yang cukup dan lemari penyimpanan.Meja belajar 

mahasiswa digunakan untuk banyak aktivitas termasuk belajar. Aktivitas ini 

mensyaratkan untuk tersedianya ruang akan peralatan spesifik seperti 

komputer, monitor, keyboard, mouse, mouse pad, stereo, dan lampu 

belajar. Meja belajar ini juga menjadi tempat untuk membaca, mencatat, 

mencari referensi materi, dan menulis. Lokasi sumber data dan lemari 

penyimpanan dan juga rak buku juga harus diperhitungan. Kombinasi ruang 

yang disyaratkan di atas dengan penambahan ruang untuk perlengkapan 
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pribadi (perhiasan) menjadi tidak cukup apabila memanfaatkan meja belajar 

ukuran 42 inci. 

 

 Tidur 

Pola aktivitas mahasiswa jarang konsisten, mahasiswa dapat tidur kapan pun 

baik siang maupun malam. Dua penghuni dalam satu ruang jarang memiliki 

jadwal yang sama. Ujian dan aktivitas sosial membentuk pola mereka secara 

meluas. Terdapat beragam pola yang saat ini mengakibatkan konflik dalam 

satu unit ruang hunian. Variabel ini menjadi penting dalam 

mempertimbangkan perabot dan layout dalam ruang mahasiswa. 

 Bersosialisasi 

Ruang mahasiswa selalu mengundang ketidak selarasan sosial. 

Tetapi,dengan pemisahan pada penekanan kegiatan belajar dan tidur, 

justruberlawanan sebagai lingkungan sosial. Aktif, perabot bebas (perabot 

yangmudah dipindah) mengijinkan mahasiswa untuk berkesempatan 

mengaturruang dengan cara yang paling efektif di pertemuan sesuai 

dengankebutuhan mereka, hal tersebut harus memungkinkan adanya 

percakapanatau pertemuan yang intim dengan jumlah penambahan secara 

individu pada ruang privat. 

 

Aktivitas yang diselenggarakan dalam asrama terdiri dari aspek aspek: 

 Pengembangan penalaran dengan adanya arahan dan fasilitas 

yangmendukung, seperti pembentukan kelompok belajar dan 

kelompokdiskusi dan penyediaan ruang bersama. 

 Pengembangan moral dengan mengarahkan mahasiswa dalam halperilaku 

yang benar, menanamkan disiplin, kepercayaan kepada Tuhan, 

rasa menghormati di antara pemeluk agama dan ikut merawat 

sertamenjaga lingkungan asrama beserta isinya. 

 Pengembangan olahraga dengan mengarahan mahasiswa untuk melakukan 

olahraga yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki dalam rangka 

menumbuhkan kesadaran akan manfaat olahraga untuk menjaga kesegaran 

jasmani. Hal tersebut dapat terlaksana dengan penyediaan fasilitas olahraga 

yang memadai. (Designing Place for People, 1985) 

 

2.9. Daya Tampung Tiap Kamar 

Penentuan daya tampung tiap tiap kamar berdasarkan pertimbangan 

sebagai berikut: 

 Privacy, ketenangan dan kenyamanan bagi penghuni terjaga 

denganbaik 

 Diusahakan semaksimal mungkin langkah langkah 

pencegahanterhadap perkelahian, kekerasan, dan penyimpangan 

penyimpangyang tidak pada tempatnya. 

 Membantu menciptakan kemandirian, namun tetap 

memperhatikanlingkungan sosial sekitarnya. 
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 Mengingat agar biaya sewa tidak terlalu tinggi maka diusahakan 

pemakaian luas lantai yang seoptimal mungkin. 

 

Berdasarkan pertimbangan di atas, daya tampung tiap kamar sebagai 

berikut: 

 Dalam 1 kamar dihuni 1 orang (single room) 

-Kelebihan: rasa privacy tinggi, kedisiplinan lebih mudah 

ditanamkan, serta cara belajar individu yang lebih efisien. 

-Kekurangan: berkurangnya rasa kebersamaan, membutuhkan 

banyak ruang dan biaya pemeliharaan tinggi. 

 Dalam 1 kamar dihuni 2-3 orang (double/triple room) 

-Kelebihan: lebih menonjolkan rasa kebersamaan, cara belajar 

dalam kelompok lebih baik, biaya pemeliharaan lebih murah. 

-Kekurangan: rasa privacy kurang, bagi yang biasa belajar individu 

menjadi terganggu. 

 Dalam 1 kamar dihuni 4 orang (four-student room) 

-Kelebihan: rasa kebersamaan dalam kelompok lebih besar, biaya 

pemeliharaan lebih murah 

-Kekurangan: rasa privacy kurang terjamin, cara belajar individu 

kurang efisien, mudah timbul pelanggaran peraturan yang berlaku 

dan akan menimbulkan perasaan kurang / tidak aman. (Kumalasari, 

1989) 

Perbandingan Daya Tampung (Kapasitas) Tiap Kamar 

Jumlah 

Peghuni dalam 

1 Kamar 

Privacy kedisiplinan kebersamaan Biaya 

1 0rang Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 

2 – 3 Orang Sedang Sedang Sedang  Sedang 

4 Orang Rendah Rendah Tinggi Rendah 

 

2.10. Kebutuhan Ruang Asrama 

Secara umum, bangunan asrama mahasiswa membutuhkan beberapa ruang 

sebagai penunjang kegiatan belajar mahasiswa, dan ruang yang dapat 

mewadah segala kegiatan dan kebutuhan pokok mahasiswa akan tempat 

tinggal dan tempatbersosialisasi antar sesama penghuni asrama. Kebutuhan 

asrama berdasarkanstandar bangunan asrama adalah sebagai berikut: 

 Ruang tidur 

Ruang tidur melayani kegiatan tinggal dan sosialisasi, namun kedua 

kegiatan tersebut dipisahkan secara fisik. Penataan perabot kamar 

tidur diupayakan agar dapat menghemat pemakaian ruang dan 

menciptakan suasana keakraban seperti layaknya suatu keluarga. 

Tempat tidur dipilih yang tunggal dan tidak permanan. Lemari 
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pakaian dipilih yang tunggal dan permanen untuk mengurangi 

kecenderungan mahasiswa membuat sekat sekat yang mengurangi 

rasa kesatuan dan persaudaraan di dalam kamar tidur. Berikut ini 

merupakan alternatif penataan dan kesan yang tampil: Penataan 

perabot kamar belajar pribadi diupayakan agar menghemat tempat 

tetapi cukup memberi suasana belajar yang nyaman dan privacy. 

 

 Ruang makan bersama dan dapur 

Ruang makan bersama ini diperuntukkan bagi seluruh penghuni 

asrama, di samping itu untuk mengatur agar kegiatan makan 

bersama benar benar bermanfaat untuk kegiatan sosialisasi dan 

menumbuhkan kebiasaan kebiasaan seperti: 

a. Kebiasaan menghargai hak milik orang lain 

b. Kebiasaan berbagi dengan orang lain 

c. Kebiasaan makan secara teratur 

d. Kebiasaan makan dengan etiket 

Ruang makan selain berfungsi sebagai ruang untuk makan bersama 

bagipenghuni asrama, juga berfungsi sebagai tempat berkumpul dan 

bersosialisasibagi penguni asrama di luar waktu kuliah. 

 

 Kamar Mandi dan Ruang Cuci 

Pelayanan kamar mandi dan WC didasarkan pada pertimbangan: 

a. Keleluasaan pribadi 

b. Kemudahan pengaturan giliran 

c. Kemudahan perawatan 

 

 Ruang rekreasi 

Ruang ini digunakan sebagai tempat bersantai dan melakukan 

kegiatan bersama, misalnya: menonton televisi, dan bersosialisasi  

 

 Sarana Olahraga 

Sebagai komunitas muda, mahasiswa membutuhkan suatu sarana 

dan ruang untuk menyalurkan hobi mereka dalam berolahraga, 

untuk itu di dalam lingkungan asrama harus terdapat suatu ruangan 

untuk mewadahi kegiatantersebut. 

 

 Ruang Serba Guna atau Ruang Bersama 

Ruang serba guna di dalam asrama berfungsi sebagai tempat tinggal 

untuk melakukan kegiatan bersama yang diadakan secara rutin 

maupun insidental. Gedung serba guna ini selain sebagai bangunan 

pendukung di dalam asrama juga berfungsi sebagai ruang bersama 

yang dapat meningkatkan kebersamaan antar penghuni di dalam 

asrama. Suasana yang dibutuhkan dalam ruang serba guna ini 

adalah: 

a. Sirkulasi udara dalam ruang baik 
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b. Memperoleh pencahayaan yang cukup 

c. Ruang luas dengan minim sekat, sehingga suasana keterbukaan 

lebihterlihat 

 Ruang Belajar dan Perpustakaan Bersama 

Ruang belajar bersama ini diperuntukkan khusus bagi penghuni 

asrama dan didasarkan pada pertimbangan: 

a. Keleluasaan dan kenyamanan belajar 

b. Interaksi 

c. Kemudahan 

d. Tidak mengganggu privasi kegiatan tinggal 

Di samping itu ruang perpustakaan juga menjadi salah satu bagian 

utama didalam asrama, karena ruangan ini digunakan untuk 

mendukung kegiatan utamamahasiswa, yaitu belajar, menambah 

pengetahuan, dan sebagai ruang bersama 

 

 Area Parkir dan Ruang Hijau 

Di dalam lingkungan asrama mahasiswa harus disediakan area parkir 

dan ruang hijau sebagai bagian dari fasilitas pendukung kegiatan 

penghuni asrama. 

 

 Ruang Pengelola Asrama 

Ruang pengelola yang terdiri dari ruang tamu, ruang administrasi, 

serta ruang petugas, menjadi bagian di dalam lingkup bangunan 

asrama mahasiswa. Ruangan ini digunakan sebagai wadah dan 

sarana bagi staf pengelola asrama dalam menjaga dan mengawasi 

segala kegiatan yang berlangsung di dalam asrama mahasiswa. 

 

 Servis dan Ruang Penyimpanan 

Universitas harus menyediakan fasilitas antara lain: 

• Perawatan bangunan 

• Peralatan mekanikal dan elektrikal 

• Tersedianya lemari pada ruang mahasiswa 
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2.11. Pilihan Konfigurasi Ruang 

 Single Rooms 

Single Room menyediakan kontrol privasi bagi penghuni. Ruang ini 

memiliki akses secara langsung dengan koridor dan menyediakan 

kebebasan bagi penghuni untuk pulang dan pergi, atau ruang ini 

biasanya dapat menjadi bagian dari suite atau apartemen. Privasi 

untuk tidur dapat terkontrol jika bahan pemisah antara ruang yang 

bersebelahan memiliki tingkat akustik yang baik (kedap suara). 

Single room harus disusun agar memungkinkan orang kedua dapat 

belajar secara efektif. Selain itu, mahasiswa harus dapat bermain 

musik atau instrumen ringan dan menuruti aktivitas rekreasi lain 

yang beralasan tanpa menimbulkan masalah akustik/kebisingan bagi 

tetangganya. 

 
Gambar 2.1 Gambar susunan diagramatik, single rooms persegi panjang 

(Sumber: De Chiara, 2001, p. 448) 

 Split Double Rooms 

Split double rooms mewadahi kontak sosial yang didapat dari 

duaorang yang saling berbagi ruang bersama, tetapi di waktu yang 

samadapat menimbulkan dan menyelesaikan masalah sosial 

danpembelajaran di antara kedua mahasiswa. Split double rooms 

terdiridari dua ruang dengan bukaan penghubung. Ketika 

dihubungkan olehpintu, terdapat prifasi secara akustik. Tanpa pintu, 

susunannya hanyamenghasilkan privasi secara visual dan 

perlindungan terhadap sumbercahaya. Ketentuan/syarat dari dua 

ruang membuat suatu kemungkinanuntuk satu orang tidur 

sedangkan yang lain belajar atau bercakap-cakap dengan teman-

temannya.Satu susunan akan terdiri dari dua ruang dalam single 

room. Laluruang mungkin dipisahkan oleh aktivitas utama, dengan 

meja belajar,belajar, dan aktivitas hunian di satu ruang dan tidur dan 

aktivitasberpakaian di ruang yang lain. 
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Gambar 2.2 Gambar susunan diagramatik, double rooms persegi panjang 

(Sumber: De Chiara, 2001, p. 448) 

 Double Rooms  

Double room adalah ruang komunal dalam perguruan tinggi dan 

kampus universitas. Dahulu hal tersebut merepresentasikan standar 

tradisi ekonomis dan hunian mahasiswa. Dengan berkembangnya 

kualitas pendidikan dan hunian pada satu institusi, hal ini menjadi 

suatu hal yang tidak diinginkan.Saat ini, luasan double rooms 

bervariasi antara 44.18 hingga76.175 m2. Dengan luasan yang 

demikian, maka terdapat kemungkinanadanya alternatif layout 

perabot dan bentuk ruang yang merupakanbagian penting. 

Beberapa konfigurasi ruang memungkinkan pemisahandua 

mahasiswa, dalam aktivitas belajar mereka; situasi lain, mejabelajar 

disusun secara paralel untuk belajar. Penggunaan lemaripakaian 

yang mudah dipindah untuk melindungi tempat tidur dari 

mejabelajar yang menghasilkan tingkat pemisahan antara aktivitas 

danruang. Jika double rooms tersedia, maka harus terdapat area 

yangcukup untuk mengubah ruang menjadi split double, single, atau 

tiperuang yang lain nantinya. 

 

 Triple Room 

Triple rooms adalah tipe ruang eksisting di perguruan tinggi, 

tetapitidak direkomendasikan dalam penerapannya saat ini. Area 

ekstra yangtersedia melalui ruang ini justru menciptakan berbagai 

manipulasiperabot. Bagaimanapun, situasi tiga orang yang hidup 

dalam saturuang tidak menciptakan lingkungan akademik yang ideal. 

 

 Four-Student Room 

Tempat mahasiswa berbagi dalam satu ruang memilikipemaksaan 

yang sama dengan tiga orang berbagi dalam satu ruang.Terdapat 

anggapan remeh bahwa ruang yang pada umumnya besar,biasanya 

cukup untuk pembagian dengan lemari pakaian, partisi, danelemen 

lain, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan membatasi 



22 
 

ruangpersonal dan prifasi yang menjadi beban 

mahasiswa.Banyaknya jumlah mahasiswa yang akan berbagi ruang, 

tetapilebih dari empat disyaratkan bahwa harus memisahkan ruang 

yangbersebelahan menjadi tersedia untuk aktivitas yang 

mengundangkonflik. Berdasarkan poin tersebut, salah satu yang 

perlu menjadipertimbangan adalah perencanaan suite. 

 

 Suite 

Suite adalah susunan yang terdiri dari empat atau lebihmahasiswa 

yang berbagi semua ruang dalam single atau doublerooms, dengan 

atau tanpa kamar mandi, dan tentu saja dengan ruangkomunal 

ekstra. Melalui cara ini, kelompok mahasiswa bekerja danhidup 

bersama dengan jelas memiliki satu ruang di bawah kontrolmereka 

yang mungkin digunakan untuk tiga aspek utama ruang hunian: 

tidur, belajar, dan beraktivitas sosial. Ruang komunal dalam 

suitemengurang tekanan rasa dua mahasiswa yang mencoba berbagi 

saturuang. Ruang ini juga disediakan untuk aktivitas sosial layaknya 

diruang tamu bangunan perumahan. Pembagian jumlah ruang 

secara 

adil berdasarkan jumlah mahasiswa membuat kemungkinan 

adanyapola pemanfaatan ruang yang bervariasi dan menyediakan 

fleksibilitaspertimbangan dalam menyusun ulang suatu ruang. 

 

 Apartemen 

Apartemen berbeda dari suite karena menyediakan dapur. 

Terdiridari single rooms atau double rooms yang dibangun 

mengelilingi ruangkomunal seperti suite, atau mungkin dengan 

jumlah mahasiswa dalamruang tidur dan ruang komunal lain untuk 

bersosialisasi, pertemuan,dan belajar.Beberapa mahasiswa 

beranggapan mereka akan mendapatkanmakanan dengan harga 

murah jika mereka memasak dan belanjasendiri. Karena itu, 

apartemen mensyaratkan kapasitas ruang untuksuplai makanan 

yang cukup untuk jumlah penghuni yang hidup 

diapartemen.Mahasiswa yang tinggal di apartemen atau di luar 

kampus seringmemiliki alternatif untuk makan di rumah. Pusat 

servis makanan akanmenyediakan hal tersebut dan melayani untuk 

banyak mahasiswa.Banyak hal menarik di apartemen dan 

perbandingan kebebasandari kontrol lingkungan, salah satunya 

penghargaan untuk aktivitas diluar pendidikan. Hal ini bukan berarti 

universitas melupakan tanggung jawab tetapi lebih ke pengakuan 

akan kualitas kemandirian mahasiswa. 
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2.12. Alokasi Ruang 

Ukuran ruang yang minim harus dihindari. Keberhasilanpengukuran ruang 

harus selaras baik kebutuhan ekonomi institusimaupun kebutuhan spatial 

pengguna yaitu mahasiswa. Penelitianmenemukan adanya ukuran yang 

sesuai yaitu antara 33,52 m2 untuksingle rooms dan 60,96 m2 untuk 2 

orang dalam satu ruang.Layout perabot sebagai sesuatu yang mudah 

berpindah akanmenentukan ukuran minimal suatu ruangan. Hal ini juga 

membatasiekspresi diri suatu ruang. Jika ukuran ruang semakin lebar, maka 

potensi ruang untuk mengekspresikan diri melalui penataan perabotjuga 

semakin meningkat. 

 

2.12.1. Lingkungan Interior 

1. Kenyamanan TermalRuang mahasiswa mensyaratkan adanya 

kenyamanan termal dalam lingkungan mereka. Lingkungan ini 

dipengaruhi temperatur, ventilasi, kelembapan, radiasi, dan 

kualitas produksi udara dengan filtrasi. 

Sistem termal dalam asrama mengijinkan untuk syarat setiap 

individu dalam skala lebih luas yang dituntut lebih ke personal. 

Komunitas campuran perokok dan tidak perokok, sangat penting 

bahwa udara harus tetap berganti dan bersih, antara lain di ruang 

mahasiswa, ruang interior, lobi, dan ruang belajar. Oleh karena 

itu, variasi dalam kebersihan mahasiswa, pemisahan ventilasi 

ruang individu harus menjadi syarat. 

Meskipun AC (Air Conditioning) konvensional lebih ekonomis 

dalam skala ruang, hal ini penting bahwa mahasiswa 

berkemungkinan membuka jendela untuk menikmati udara segar, 

dan pada ketinggian bangunan tertentu dapat berkomunikasi 

(tanpa akses) melalui jendela yang terbuka. 

 

2. PencahayaanKualitas pencahayaan dalam ruang mahasiswa 

ditentukan olehjumlah dan tingkat terang dari sumber cahaya dan 

bahan yangmelingkupi. Tingkat iluminasi yang tinggi tepat untuk 

belajar; lebihrendah dari itu untuk fungsi sosial. Pada siang hari, 

cahaya alamitersedia sangat banyak iluminasi yang dibutuhkan 

jika jendeladiletakkan pada posisi tepat dan mengurangi silau. 

Karena tingginya tingkat kebutuhan individu dalam beraktivitas 

diruang mahasiswa, cahaya dari satu titik sangat dibutuhkan dari 

padacahaya yang memusat. Lampu belajar sangat disyaratkan 

pada areauntuk membaca, belajar, dan menulis yang lebih sering 

digunakan,termasuk meja belajar mahasiswa dan tempat tidur. 

Sumber cahayalain yang terintegrasi dalam ruang mahasiswa 

untuk pembelian ekspresi dari rasa individu mereka. 
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3. Akustik 

Keheningan adalah karakter yang diinginkan dari berbagai macam 

ruang hunian. Berdasarkan opini mahasiswa, pertimbangan 

akustik menjadi sangat penting. Pokok dalam penyediaan 

lingkungan yang tenang adalah dinding, lantai, jendela, dan pintu. 

Elemen ini harus tertutup untuk meredam jumlah suara yang 

berpindah di lingkungan. Pencegahan yang paling mudah dalam 

memperkecil kebisingan adalah rancangan yang baik melalui relasi 

antar ruang. Ruang sosial pada salah satu ruang mahasiswa harus 

bersebelahan dengan ruang mahasiswa yang lain seperti ruang 

tidur harus berbagi dinding pembatas. Apapun aplikasinya, area 

kelompok sosial harus dipindah jauh dari ruang mahasiswa apabila 

memungkinkan. 

 

4. Warna, Tekstur, dan Material 

Beberapa material yang saat ini digunakan dalam asrama 

adalahkuat, tidak mengelupas dan terpilih untuk durasi dan 

kemudahanperawatan. Bagaimanapun pilihan tersebut dapat kuat 

tekan, steril danmemiliki atmosfer institusi.Mahasiswa 

membutuhkan ekspresi dan universitas membutuhkankemudahan 

perawatan yang keduanya harus tidak menyebabkankonflik. 

Dinding harus dilapisi dengan aman, dinding yang dapat dipindah 

dapat disediakan untuk panel mahasiswa dengan membebaskan 

mahasiswa mendekorasi secara personal dindingtersebut. Panel 

ini harus memungkinkan tidak terjadinyapenyalahgunaan isolasi 

dan pita yang tetap melindungi permukaandinding.Karpet adalah 

sosusi terbaik dalam pelapis lantai sejak belajardan aktivitas 

dilakukan di lantai, kenyamanan dan ketenangan yang tercipta 

dapat sangat diinginkan. 

 

2.13. Standar Perencanaan dan Perancangan Asrama Mahasiswa 

Uraian tentang sub-bab ini disusun berdasarkan Buku de Chiara, Time- 

Saver Standards for Building Types (edisi keempat) halaman 446-454. 

 

Persyaratan Ruang Area 

Definisi ukuran yang digunakan: 

• Minimal : Akses ke perabot; overlap jenis dan ruang yangtergunakan; 

terdapat beberapa keterbatasan padapenggunaan perabot. 

• Optimal : Tidak ada overlap dari jenis dan ruang yangtergunakan. 

• Maksimal : Bermula dari pembagian ruang. 

Single Rooms 

• Area minimal yang terekomendasi  : 9.8 m2 

• Area optimal yang terekomendasi  : 11.98 m2 ≈ 12 m2 

• Area maksimal yang terekomendasi  : 13.07 m2 ≈ 13 m2 
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Double Rooms dengan tempat tidur susun 

• Area minimal yang terekomendasi  : 15.25 m2 

• Area optimal yang terekomendasi  : 17.42 m2 ≈ 17.5 m2 

• Area maksimal yang terekomendasi  : 19.60 m2 ≈ 20 m2 

Double Rooms tanpa tempat tidur susun 

• Area minimal yang terekomendasi  : 19.60 m2 ≈ 20 m2 

• Area optimal yang terekomendasi  : 23.96 m2 ≈ 24 m2 

• Area maksimal yang terekomendasi  : 26.13 m2 ≈ 26 m2 

 

Sirkulasi dan Interelasi Ruang 

Berdasarkan hirarki ukuran unit tipikal pada asrama: 

Unit mahasiswa Jumlah mahasiswa (orang) 

Ruang      1-2 

Suite      4-16 

Kelompok    16-24 

Rumah atau lantai    48-72 

Hall, bangunan atau sekolah   120-800 

Kompleks hall     1200-4800 

Kampus     12000-27500 

 

2.14. Tinjauan Khusus Bangunan dan Tapak 

2.14.1. Tinjauan Tapak 

Asrama mengutamakan aspek efisiensi yang menjadi kriteria penting dalam 

pemilihan likasi dan tapak Asrama. Hal tersebut merupakan pertimbangan 

awal dalam pemilihan lokasi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan 

dalam pemilihan lokasi antara lain16 : 

a. Waktu tempuh maksimal 30 menit untuk mencapai tempat kerja dan pusat 

– pusat pelayanan di perkotaan. 

b. Jaringan infrastruktur sudah lengkap, sehingga meminimalkan biaya 

pengadaan jaringan baru pada pengembangan sebua apartemen. 

c. Aksesibilitas baik, terdapat sarana dan prasarana transportasi dengan 

kualitas baik. 

Menurut Joseph De Chiara dalam buku Standart Perancangan Tapak, 

pemilihan tapak sebuah apartemen mempertimbangkan hal  - hal berikut : 

a. Pemasaran, ditinjau dari permintaan pasar terhadap apartemen, jenis 

hunian, potensi sekitar, dan rencana di masa mendatang. 

b. Hal – hal yang berkaitan dengan jalan, parkit, taman, dan bahaya lingkungan 

seperti debu, kebisingan, asap, dll. 

c. Lingkup pelayanan kota. 

d. Jenis transportasi, waktu pencapaian, biaya transportasi, dan jadwal 

transportasi umum. 

e. Peraturan pemerintah setempat tentang masalah bangunan. 

f. Fasilitas yang ada di lingkungan sekitar tapak. 

                                                           
16 Ditjen Cipta Karya, DPU, 1980 : 11. 



26 
 

g. Utilitas pada tapak seperti saluran hujan, persediaan air, gas, listrik, jaringan 

telepon. 

 

2.14.2. Tinjauan Teknis Bangunan 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.60/PRT/1992 mengenai 

Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun, rumah susun  asrama 

maupun apartemen harus mempunyai kelengkapan bangunan, antara lain : 

a. Alat transportasi bangunan, yang meliputi : 

- Lift atau escalator, digunakan pada rumah susun dengan ketinggian lebih 

dari 4 lantai dengan ketentuan sebagai berikut : 

- Memiliki kapasitas sesuai kebutuhan 

- Dapat berfungsi sebagai lift penumpang, barang, makanan, serta 

satu lift kebakaran. 

- Tangga, digunakan pada rumah susun dengan ketinggian sampai 4 lantai 

yang memiliki ketentuan sebagai berikut : 

- Lebar berguna dan bordes 120 cm 

- Railing tangga setinggi minimal 110 cm. 

- Pintu tangga darurat yang berguna saat penanggulangan bahaya 

kebakaran, dengan ketentuan teknis sebagai berikut : 

- Pintu dan tangga darurat terletak pada setiap lantai dengan radius 

12,5 m 

- Pintu darurat harus pada tempat yang mudah dicapai dan terlihat 

serta tahan api. 

- Tangga darurat terbuat dari bahan tahan api dengan ruang tangga 

yang tahan asap terutama untuk rumah susun dengan ketinggian 

40 m ke atas. 

- Alat dan system pemadam kebakaran harus disediakan untuk 

rumah susun lebih dari 5 lantai yang disediakan mulai dari lantai 1, 

seperti sprinkler, hydrant gedung, pemadam api ringan dan 

hydrant halaman yang dapat berfungsi otomatis sesuai kebutuhan 

yang ada. 

- Penangkal petir yang dapat berupa penangkal konvensional 

(nonradioaktif) atau non konvensional (radioaktif) 

- Jaringan air bersih dapat terdiri dari jaringan distribusi, tangki 

penampung, rumah pompa, meter air keran, dengan ketentuan : 

- Tangki di dalam tanah, di permukaan tanah, atau sebagian di 

dalam tanah harus dapat memenuhi kebutuhan air sekurang-

kurangnya untuk tiga hari pemakaian.  

- Tangki yang berada di atas permukaan tanah atau di atas rumah 

susun dapat memenuhi kebutuhan sekurang-kurangnya untuk 

enam jam. 

- Pompa diletakkan pada tempat yang terlindungi dan dapat 

mengurangi gangguan suara. 
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- Saluran pembuangan air hujan yang terdiri dari jaringan di dalam 

bangunan dan luar bangunan, dapat berupa talang datar maupun 

talang tegak. 

- Saluran pembuangan air limbah yang dapat berasal dari dapur, 

kamar mandi, cuci, dan pembuangan dari kakus. Saluran 

pembuangan dari kakus harus dipisahkan dari saluran 

pembuangan yang lain. 

- Tempat pewadahan sampah, yang dapat terdiri dari tempat 

pewadahan sampah di tiap-tiap satuan rumah susun atau saluran 

sampah dengan perlengkapannya yang terletak dalam satuan 

rumah susun atau di luar satuan rumah susun sesuai dengan 

persyaratan kesehatan. 

- Tempat jemuran secara fungsional harus mudah dipergunakan, 

memenuhi persyaratan keamanan, kebersihan, dan tidak 

mengganggu pandangan serta dapat menjamin terjadinya sirkulasi 

udara dan penetrasi sinar matahari yang cukup. 

- Jaringan listrik yang dapat menyediakan kebutuhan listrik seluruh 

unit apartemen. Generator listrik yang berfungsi sebagai 

cadangan listrik dari jaringan listrik utama PLN. Besaran listrik 

sekurang-kurangnya dapat memberikan penerangan pada tangga 

umum, koridor dan lobi, pompa air, pompa kebakaran serta untuk 

lift, sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga jaringan telepon dan 

jaringan gas. 

 

2.14.3. Tinjauan Teknis Bangunan 

Menurut Peraturan Daerah untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

nomor 7 Tahun 1991 Tentang Bangunan Dalam Wilayah daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, diambil hanya beberapa pasal yang 

mendukung proses perancangan Asrama mahasiswa ini. Dengan 

inti untuk membangun bangunan sesuai dengan keserasian 

bangunan dengan lingkungan baik dalam segi arsitektur, 

konstruksi dan instalasi dan lain- lain 

 

2.15. Tinjauan Penekanan Desain Arsitektur Modern  

2.15.1. Pengertian Arsitektur Modern 

Arsitektur modern merupakan salah satu langgam arsitektur yang umumya 

ditandai dengan penyederhanaan bentuk dan tidak adanya penerapan 

dekorasi di dalamnya (Wikipedia, 2014).Pada awalnya, arsitektur modern 

muncul pada abad ke – 20 untuk mendamaikan prinsip – prinsip desain 

arsitektur yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan 

modernisasi masyarakat.Arsitektur modern juga merupakan sebuah sesi 

dalam perkembangan arsitektur dimana ruang menjadi objek utama untuk 

diolah. Jika pada masa sebelumnya arsitektur lebih memikirkan bagaimana 

cara mengolah façade, ornamen, dan aspek-aspek lain yang sifatnya kualitas 

fisik, maka pada masa arsitektur modern kualitas non- fisik lah yang lebih 
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dipentingkan. Fokus dalam arsitektur modern adalah bagaimana 

memunculkan sebuah gagasan ruang, kemudian mengolah dan 

mengelaborasinya sedemikian rupa, hingga akhirnya diartikulasikan dalam 

penyusunan elemen-elemen ruang secara nyata. 

Menurut Rayner Banham pada bukunya yang berjudul “Age of The Master: 

A Personal View of Modern Architecture”, 1978,(Banham, 1978)17 

perkembangan arsitektur modern menekankan pada kesederhanaan suatu 

desain. Para arsitek pada masa itu menginginkan bangunan rancangannya 

bersih dari ornament dan sesuai dengan fungsinya.  

 

2.15.2. Ciri Arsitektur Modern 

Berikut ini merupakan ciri – ciri dari arsitektur modern menurut beberapa 

sumber, yakni: 

 Terdapat kutipantentang ciri arsitektur modern dalam Wikipedia 

(2014), yakni sebagai berikut: 

 

 Desain harus lahir berdasarkan tujuannya. 

 Kesederhanaan dan kejelasan bentuk serta penghapusan detail yang 

tidak perlu. 

 Ekspresi visual dari struktur (sebagai pertentangan 

daripenyembunyian elemen struktur). 

 Menampilkan bahan atau material alami agar dapat dilihat dan tidak 

di sembunyikan. 

 Menggunakan bahan produksi industri sebagai estetika. 

 

 Kemudian terdapat kutipan lain dari ciri arsitektur modern menurut 

Peter Gossel dan Gabriele Leu Thauser dalam bukunya yang 

berjudul, “Achitecture in the 20th century”, 1991(Gossel, 2001)18: 

 Berupa khayalan, idealis  

 Bentuk mengikuti fungsi, sehingga bentuk menjadi monoton karena 

tidak diolah.   

 Less is more, yakni semakin sederhana merupakan suatu nilai 

tambah terhadap arsitektur tersebut.  

 Ornamen adalah suatu kejahatan sehingga perlu ditolak.  

 Singular (tunggal) 

 Nihilism, yakni penekanan perancangan pada space atau ruang, 

maka desain menjadi polos dan sederhana.  

 Kejujuran bahan jenis bahan atau material yang digunakan diekspos 

secara polos, ditampilkan apa adanyauntuk merefleksikan 

karakternya. 

                                                           
17 (Age of the Masters: A Personal View of Modern Architecture, Rayner Banham, 1978) 

 
18Architecture in the Twentieth Century, Peter Gossel, 2001) 
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2.16. Studi Banding Asrama Mahasiswa 

2.16.1. Survey Lapangan 

Survey lapangan dilakukan pada dua asrama mahasiswa 

denganperbandingan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perbandingan dari kedua asrama mahasiswa tersebut, 

ditarik beberapa kesimpulan: 

a. Asrama mahasiswa ini dikhususkan untuk mahasiswa Universitas 

BinaNusantara tingkat pertama 

b. Kapasitas kamar untuk satu atau dua orang dengan perletakan WC 

diluarkamar. 

PEMBANDING Asrama Universitas 

Indonesia (UI) 

Asrama Universitas Pelita 

Harapan (UPH) 

Pemilik Negara Indonesia UPH 

Lokasi Kompleks UI Kompleks UPH 

Jumlah Lantai 2, 3, 4  

 

2 

Jumlah Kamar 1.254 80 

Kapasitas Kamar 1 orang 2 orang 

Jumlah Penghuni 1.254 160 

Pengelola Bukan mahasiswa Bukan mahasiswa 

Jam Malam 23.00 02.00 

Harga Rp. 160.000 � Ø AC 

Rp. 450.000 � AC 

Rp. 800.000 � AC + WC 

Rp. 1.300.000 

Syarat Penghuni Mahasiswa UI tingkat 1 

& 2 

dari luar Jabodetabek 

Mahasiswa UPH tingkat 

1 dari luar Jabodetabek 

Fasilitas Kamar - Tempat tidur 

- Meja belajar 

- Lemari 

Tempat tidur 

- Meja belajar 

- Rak buku 

- Lemari 

- WC 

- AC 

- Internet 

Fasilitas Umum - R. komunal 

- Laundry 

- Kamar Mandi 

- Kantin 

- Fotokopi 

- Warnet 

- Mushola 

- Lap. parkir 

R. komunal 

- R. TV & game 

- R. makan 

- Pantry 

- Billiard, piano 

- Tenis meja 

- Kolam renang 

- Mesin cuci & 

pengering 

- Lap. parkir 
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Survey Literatur 

Survey literatur mengambil dua contoh asrama mahasiswa untuk 

dibandingkan, yaitu: 

PEMBANDING 

 

Bilkent UniversityDormitories Grand View CollegeResidence Hall 

Foto Gambar 2.3. Asrama Bilken 

University 

 

 
Sumber: 

http://www.bilkent.edu.tr/bilkenttr/ 

admin-unit/yurt/e_yurt_ucret.html 

Gambar 2.4. Asrama Grand 

View College 

 

 
Sumber: 

http://www.gvc.edu/aspx/audience 

/audience.aspx?pageid=755 

Lokasi Kompleks Bilkent University Kompleks Grand ViewCollege 

Jumlah 

Gedung 

25 5 

Jumlah 

Lantai 

3, 4, 5, 6 3 

Kapasitas 

Kamar 

1, 2, 3, & 4 orang 1 & 2 orang 

Jumlah 

Penghuni 

3.963 555 

Fasilitas 

kamar 

Tempat tidur 

- Meja belajar 

- Rak buku 

- Lemari 

- Internet 

Tempat tidur 

- Meja belajar 

- Rak buku 

- Lemari 

- Internet 

Fasilitas 

Umum 

R. komunal 

- R. belajar 

- R. tamu & game 

- Pantry 

- Kamar mandi 

- Mesin cuci & pengering 

- Lap. parkir 

R. komunal 

- R. game 

- Kantin 

- Kamar mandi 

- Pantry 

- Laundry 

- Lap. parkir 

Gambar Gambar 2.5. Denah Dorm 72 

 
Sumber: 

http://www.bilkent.edu.tr/bilkenttr/ 

admin-unit/yurt/e_yurt_ucret.html 

Gambar 2.6. Denah suite 

Complex 

 
Sumber: 

http://www.gvc.edu/aspx/audience/ 

audience.aspx?pageid=755 

Berdasarkan perbandingan kedua asrama mahasiswa diatas, 

dapatmembantu dalam memberikan ide-ide untuk desain bentuk bangunan 

asramadan perletakan ruang. 


