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BAB IV 

KESIMPULAN BATASAN DAN ANGGAPAN 

  

4.1. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai perencanaan dan 

perancangan Redesain Asrama Taruna di Akademi Kepolisian, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

a. Akademi Kepolisian merupakan suatu lembaga pendidikan yang bertujuan membentuk 

perwira POLRI yang berjiwa kejuangan tinggi, kemampuan profesionalitas serta 

memiliki ketahanan fisik dan mental yang baik..  

b. Tapak Asrama Taruna Taruni yang saat ini masih memenuhi dan memadahi untuk 

kegatan pendidikan itu sendiri  

c. Bangunan Asrama Taruna Akademi Kepolisian khususnya untuk bangunan Graha Taruna 

Utama yang berfungsi sebagai hunia Taruna Tingkat II dan Siswa Integrasi memiliki 

banyak masalah dan perlu dilakukan rancangan kembali. 

d. Akademi Kepolisian sebagai Akademi yang terjamin mutunya haruslah memberikan 

fasilitas yang terbaik bagi peserta didiknya 

 

4.2. Batasan  

Perencanaan dan perancangan Redesain Asrama Taruna di Akademi Kepolisian 

dalam pembahasannya hanya dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:  

a. Perancangan dan Perencanaan Asrama Taruna ini disesuaikan dengan peraturan dan 

ketentua yang berlaku, baik dari standar perancangan maupun instansi yang berwenang 

dalam hal ini Akademi Kepolisian. 

b. Perencanaan Asrama Taruna ini berada pada tapak Akademi Kepolisian yang berada 

dalam area privat yang sudah ditentukan. Batasan untuk tapak dapat diperluas 

sepanjang masih dalam lingkup tapak Akademi Kepolisian. 

c. Titik berat perencanaan dan perancangan adalah masalah-masalah arsitektural, 

permasalahan di bidang ekonomi, politik, dan bidang lain di luar bidang arsitektur 

selanjutnya tidak akan dibahas, kecuali selama masih berkaitan dan mendukung 

masalah utama.  
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4.3. Anggapan  

Anggapan dalam proses perencanaan dan perancangan Redesain Asrama Taruna di 

Akademi Kepolisian Semarang diasumsikan sebagai berikut:  

a. Tapak terpilih dianggap telah memenuhi persyaratan dan siap digunakan dengan batas-

batas yang ada. Dalam penyediaan pembebasan tanah dianggap tidak terdapat 

masalah.  

b. Dana yang diperlukan dalam pembangunan Asrama Taruna ini telah tersedia. 

c. Kapasitas penerimaan peserta didik telah diatur dalam surat keputusan Kapolri. 

d. Gedung-gedung yang berada pada site terpilih menjadi pendukung dan saling berkaitan 

dengan redesain gedung asrama yang akan direncanakan. 

e. Site masih dalam satu kepemilikan yaitu Akademi Kepolisian sehingga batas tapak, luas 

tapak dan bentuk tapak bisa berubah sesuai kebutuhan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


