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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 
Menjadi seorang Mahasiswa merupakan kebanggaan tersendiri bagi yang 

menyandangnya. Hal itu karena mahasiswa dianggap mempunyai tingkat intelektualitas yang 
tinggi, dewasa dan lebih bertanggung jawab pada dirinya di bandingkan waktu masih duduk di 
bangku siswa dulu. Dan banyak juga yang bilang kalau mahasiswa merupakan penerus bangsa 
dan cerminan bangsa di masa depan. 

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang secara teksnis 
operasional dilakukan melalui pembelajaran. Program pembelajaran yang baik akan 
menghasilkan efek berantai pada kemampuan peserta didik/ individu untuk belajar secara 
terus menerus melalui lingkungannya sebagai sumber belajar yang tak terbatas (Anwar, 
2006)1 

Terdapat Banyak Perguruan Tinggi di Indonesia dan seluruh calon mahasiswa dari penjuru 
daerah berbondong-bondong untuk memasuki perguruan tinggi dan memilih jurusan yang di 
inginkannya. Universitas Jambi (disingkat UNJA) adalah perguruan tinggi negeri di Jambi, 
 Indonesia, yang berdiri pada 23 Maret  1963. Tahun 1966 keluar Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 148 yang menetapkan berdirinya Universitas ini dengan 
nama Universitas Jambi. Rektorpada saat ini adalah Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc. 

Universitas Jambi (UNJA) merupakan salah satu Universitas Negri yang terletak di Provinsi 
jambi, dimana mahasiswa nya berasal dari berbagai daerah. 

Hal itu tentu mendorong mahasiswa untuk membutuhkan rumah penginapan sebagai 
tempat mereka Istirahat, belajar dan Lain-lain seperti contohnya penginapan yang di 
butuhkan Mahasiswa adalah  Asrama Mahasiswa. 

Universitas Jambi sebelumnya sudah memiki Asrama Mahasisa yang terdiri atas 2 
twinblock yang seluruhnya berlantai 5. Dimana semua lantainya difungsikan untuk ruang 
kamar. 

Asrama ini dibangun pada tahun 2007 dan selesai tahun 2007 juga, namun sampai 
sekarang asrama ini masih belum di fungsikan satu diantara penyebabnya adalah,  
dikarenakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masih tahap proses dan juga yang lainnya. 
 

1.2 PENGERTIAN JUDUL 
Asrama 
Fasilitas tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat hunian secara bersama yang didirikan 
dalam satu bidang tanah, batas-batas hak penguasaan penghunian untuk setiap unit hunian 
tidak ada. 
Pelajar 
Orang yang sedang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi baik dalam jalur formal maupun 
informal seperti Universitas Jambi. 

 
1.3 TUJUAN DAN SASARAN 
1.3.1 TUJUAN 

Dapat mewujudkan sebuah Asrama Mahasiswa Universitas Jambi bagi pelajar yang kuliah 
di Universitas Jambi (UNJA)  yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan dan kegiatan 
penghuninya selain sebagai tempat tinggal sementara juga untuk tempat pengembangan 
diri untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sebuah konsep yang 
mengutamakan Keamanan dan Kenyamanan bagi mahasisa UNJA dalam berkegiatan 
didalam lingkungan asrama tersebut. 
 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jambi
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/23_Maret
http://id.wikipedia.org/wiki/1963
http://id.wikipedia.org/wiki/Rektor
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1.3.2 SASARAN 
Membuat rancangan yang dapat mewadahi berbagai aktifitas seperti Belajar, 
Membangun Karakter dan Bersosialisasi Antar sesama penghuni asrama 
dibersilahturahmi serta bertempat tinggal sekaligus sebagai tempat mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi secara rekreatif dan edukatif agar pengguna dapat 
merasakan suasana belajar yang interaktif. 

 

1.4 MANFAAT 
1.4.1 Manfaat Subjektif 

Memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai pegangan acuan selanjutnya dalam 
penyusunan desain grafis yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari tugas akhir. 
 

1.4.2 Manfaat Objektif 
Diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan, baik bagi 
mahasiswa yang mengajukan tugas akhir maupun bagi mahasiswa arsitektur yang lain dan 
masyarakat umum yang membutuhkan. 
 

1.5 RUANG LINGKUP 
1.5.1 Ruang Lingkup Substansial 

Merencanakan dan Merancang Asrama Mahasiswa Universitas Jambi yang termasuk 
dalam kategori bangunan massa majemuk berserta dengan perancangan tapak 
lingkungan sekitarnya. 

 
1.5.2 Ruang Lingkup Spasial 

Lokasi perencanaan dan perancangan asrama mahasiswa berada dalam kawasan kampus 
Universitas Jambi. 

 
1.6 METODE PEMBAHASAN 
1.6.1 Metode Deskriptif, yaitu dengan mengadakan pengumpulan data. Pengumpulan data ini 

ditempuh dengan cara : 
- Studi pustaka / studi literatur, 
- Observasi Lapangan dan referensi internet. 

1.6.2 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. 

 
1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Tahap-tahap yang direncanakan dalam pembahasan landasan konseptual perencanaan dan 
perancangan adalah sebagai berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode 
pembahasan, sistematika pembahasan, dan alur pikir. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Menguraikan tentang tinjauan umum mengenai asrama mahasiswa beserta fasilitas yang ada 
di dalamnya dengan standar-standar yang berlaku. Selain itu juga terdapat studi banding 
tentang sarama mahasiswa. 
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BAB III TINJAUAN LOKASI 
Menguraikan tentang tinjauan kota Muaro Jambi, Universitas Jambi dan tinjauan kampus 
UNJA Mendalo Darat 
 
BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Berisi tentang kajian dan atau analisis perancanaan 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 standar 
yang ditetapkan, berupa program ruang dan konsep perancangan, seperti pemilihan lokasi, 
site/tapak. 
 
BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Menjelaskan tentang rumsan masalah dan analisis yang dilakukan yaitu berupa program 
ruang, lokasi dan tapak, dan konsep dasaar perancangan Asrama Mahasiswa Universitas 
Jambi serta kesimpulan-kesimpulan yang akan digunakan sebagai pegangan lebih lanjut dalam 
proses desain grafis. 
 

1.8 ALUR PIKIR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATAR BELAKANG 
Aktualita : 
- Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia yang semakin pesat sehingga menuntut setiap pengelola 

pendidikan untuk berinovasi agar memiliki daya saing dengan universitas lainnya. 
- Semakin banyaknya mahasiswa yang yang ingin menempuh jenjang studi ke perguruan tinggi yang 

diinginkannya. 
- Rusunawa Universitas Jambi yang dibangun dari tahun 2007 hingga tahun 2015 masih belum difungsikan 

Urgensi : 
- Dibutuhkannya asrama mahasiswa di Universitas Jambi kampus UNJA Mendalo Darat yang mapu 

menampung kebutuhan mahasiswa baru khususnya program studi S1 yang akan bertempat tinggal 
sementara, serta dapat mendukung kegiatan studi di kampus. 

- mahasiswa baru program studi S1 sebagai alternatif hunian yang sangat tepat untuk membantu mahasiswa 
baru di dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kampus. 

Originalitas : 
Merencanakan suatu asrama mahasiswa dengan konsep desain arsitektur Regionalisme sebagai hunian yang 
dapat mengakomodasi semua kebutuhan mahasiswa baru sekaligus sebagai fasilitas penunjang untuk peningkatan 
kualitas pendidikan di UNJA. 
 

 

TUJUAN 
Memperoleh suatu Judul Tugas Akhir yang jelas dan layak yaitu asrama mahasiswa UNJA yang dapat 
mengakomodasi semua kebutuhan dan kegiatan penghuninya selain sebagai tempat tinggal sementara juga untuk 
tempat pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pendidikan. dan menciptakan sebuah konsep yang 
mengutamakan Keamanan dan Kenyamanan bagi mahasisa UNJA dalam berkegiatan didalam lingkungan asrama 
tersebut. 
SASARAN 
Menghasilkan Konsep Dasar dan Program Perencanaan sebuah asrama mahasiswa di Kawasan Kampus Universitas 
Jambi 
RUANG LINGKUP 
Substansial 
Merencanakan dan merancang Asrama Mahasiswa Universitas Jambi yang termasuk dalam kategori bangunan 
Massa Majemuk sebagai fasilitas pendidikan beserta perancangan tapak/lansekapnya. 
Spasial 
Secara administratif daerah perencanaan yang terletak di kawasan Universitas Jambi Kampus Mendalo Darat. 
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TINJAUAN PUSTAKA DAN STUDI BANDING 
(studi literatur, internet, dan studi banding) 

- Landasan Teori mengenai pengertian, fungsi , serta 
fasilitas yang tersedia di Universitas Jambi 

-  Tinjauan pedoman perencanaan sebuah Asrama 
dengan standart yang berlaku berdasarkan acuan.  

- Tinjauan Studi Banding Asrama 

- ARSITEKTUR REGIONALISME 

- Studi Banding Bangunan Arsitektur Regionalisme. 

- Arsitektur Tradisional Jambi 

TINJAUAN LOKASI 
- Tinjauan Muaro Jambi 
- Tinjauan Rusunawa Universitas 

Jambi. 

PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Pelaku dan aktifitas 

- Kebutuhan Ruang, kapasitas, dan fasilitas sesuai dengan persyaratannya serta dengan 
analisa dari komparasi 

- Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur yang mengacu pada aspek 
- aspek kontekstual, fungsional, arsitektural, teknis, dan kinerja 

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 
Arsitektur (LP3A) Asrama Mahasiswa Universitas 
Jambi Kampus UNJA Mendalo 
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