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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Proyek 

Keterkaitan antara jumlah mahasiswa STIKES Telogoejo 

yang semakin meningkat sehingga menimbulkan sebuah kebutuhan 

untuk Institusi tersebut untuk melakukan pembangunan asrama 

yang hanya ditujukan untuk mahaswa/i tahun ajaran baru. 

Diharapkan dengan adanya asrama STIKES Telogorejo Semarang 

nantinya akan digunakan bagi mahasiswa baru yang masih dalam 

tahapan adaptasi dengan lingkungan kampus, sehingga orang tua 

mahasiswa/i lebih memepercayakan hal ini kepada pihak kampus 

yang berkaitan. 

STIKES Telogorejo Semarang merupakan sebuah sekolah 

tinggi dengan peminat yang cukup banyak. Kampus yang 

menyediakan beberapa kejuruan meliputi S1 keperawatan, D3 

keperawatan dan D3 kebidanan, dengan rata-rata penerimaan 

mahasiswa sekitar 250 mahasiswa setiap tahunya. Dengan angka 

yang cukup tinggi jika dihitung dalam satu periode  akan mendatakan 

sekitar 1000 mahasiswa didalam bangunan tersebut belum termasuk 

staff dan dosen lainya. Sehingga kawasan di Jl. Anjasmoro menjadi 

kawasan yang dipenuhi dengan rumah kos-kosan / indekos, karena 
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mahasiswa STIKES Telogorejo Semarang prosentasinya lebih 

banyak dari luar kota dibandingkan dari kota Semarang sendiri.  

Melihat kondisi indekos yang saat ini belum dapat menjamin 

pengawasan secara optimal sehingga kampus akan membutuhkan 

sebuah bangunan asrama yang ditujukan kepada para mahasiswa 

STIKES Telogorejo Semarang supaya didalam kehidupan sehari-

hari kampus akan tetap menjaga dan bertanggung jawab. Tentu hal 

ini akan meningkatkan minat para orang tua mahasiswa yang ingin 

memberikan kenyamanan, keamanan serta kedisiplinan didalam 

asrama kampus. 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Tujuan didirikannya Asrama STIKES Telogorejo ini 

merupakan sebuah usaha untuk dapat memudahkan bagi para 

mahasiswa baru yang membutuhkan sebuah wadah untuk mereka 

dapat betempat tinggal serta belajar dan adanya institut besar yang 

dapat bertanggung jawab selama proses adaptasi mereka dengan 

lingkungan yang masih baru dikarenakan mayoritas mahasiswa dari 

STIKES Telogorejo Semarang berasal dari luar daerah atau luar 

Kota. Memudahkan pihak kampus dalam mengatur kegiatan mereka 

dengan baik serta memberikan peningkatan sumber perekonomian 

masyarakat. 
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Sasaran yang diharapkan yaitu dengan memberikan  

keterkaitan yang baik dari pihak STIKES Telogorejo dan juga 

mahasiswa selama proses pembelajaran mereka serta dapat 

bertanggung jawab didalam maupun luar perkuliahan.  

 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan di dalam proyek asrama STIKES 

Telogorejo semarang ini meliputi beberapa hal, sebagai berikut: 

 Mendesain sebuah asrama dengan tema Neo-Vernakular 

arsitektur dengan mempertimankan kenyamanan penghuni 

asrama. 

 Menganalisis kebutuhan luas ruang asrama. 

 Mengatur pola sirkulasi pada bangunan untuk kenyamanan 

pengguna bangunan. 

 Menganalisis kebutuhan utilitas di dalam bangunan asrama. 

 Menggunakan sistem struktur dengan mempertimbangkan 

kondisi lingkungan dan peruntukanya di sekitar lokasi. 

 

1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

Metoda pengumpulan data berupa data primer dan daa 

sekunder. Data primer berupa stud banding dengan bangunan 

yang sejenis atau asrama yang sudah ada, serta mengamati 
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dan mempelajari segala aktifitas penghuni di dalam asrama. 

Data sekunder diperoleh dari sumber buku literatur maupun 

jurnal yang sejenis. 

 Studi Observasi 

Data primer diperoleh dengan melakukan observasi, 

diantaranya : 

1. Meninjau lokasi untuk mengetahui kondisi eksisting 

lingkungan  

2. Mengamati kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan 

3. Mengamati hal – hal yang berkaitan dengan lokasi eksisting 

seperti sarana prasarana dan fasilitas – fasilitas di sekitar 

lokasi yang berpengaruh terhadap proyek asrama. 

4. Dokumentasi dengan foto keadaan lokasi . 

5. Mengunjungi bangunan dengan fungsi yang sama untuk 

kebutuhan literatur dan sebagainya yaitu, asrama Ngudi 

Waluyo Ungaran dan Pesantren Darul Quran Yusuf Mansur 

Tangerang. 

 Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan melakukan tanya 

jawab terhadap narasumber yang terkait dengan aktifitas 

atau kegiatan didalam STIKES Telogorejo Semarang.  

 Studi Literatur 
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Data sekunder diperoleh melalui internet mengenai 

teori yang berkaitan dengan bangunan dan studi literatur 

mengenai standar bangunan asrama, mencari data tentang 

peraturan bangunan seperti GSB, KDB, KLB dan rencana 

tata ruang kota yang sesuai dengan wilayahnya dan 

berkaitan dengan fungsi bangunan, yaitu asrama. 

 

1.4.2. Metoda Penyusunan Data 

Metode yang dipakai dalam penyusunan penulisan dan 

analisa ini antara lain:  

 Metode induktif 

Melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mencari data dari instansi yang berhubungan dengan 

proyek. Kemudian melakukan wawancara dengan 

narasumber, observasi di lapangan dan melakukan 

dokumentasi. 

 Metode deduktif 

Melakukan pengumpulan data dari studi literatur dan 

mencari data di internet. Setelah mengumpulkan data – data 

yang mendukung untuk keperluan programing dan desain, 

dilakukan analisa sehingga dapat tersusun suatu landasan 

teori dan pemrograman arsitektur. 
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1.4.3. Metoda Pemograman 

Pemograman dilakukan dengan mencocokkan data 

dan analisa yang kemudian digabungkan  menjadi sebuah 

kesimpulan untuk dapat diterapkan pada tahap perancangan. 

Metode pemograman yang digunakan adalah metode 

pemograman problem seeking karya William Pena sebagai 

berikut: 

 Menetapkan sasaran (goals) 

Sasaran dari proyek ini adalah mahasiswa dan mahasiswi 

peserta didik dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehan Telogorejo 

Semarang yang sudah harus diwajibkan untuk bertempat 

tinggal didalam asrama selama tiga semester 

perkuliahan.Tidak hanya itu namun juga pengelola serta 

keluarga dari mahasiswa/i dan pengunjung masyarakat 

umum karena didalam bangunan terdapat fasilitas-fasilitas 

penunjang lainya. 

 Mengumpulkan dan menganalisis fakta 

Mengumpulkan data dan menganalisis fakta didalam tapak, 

mengumpulkan data peraturan dan regulasi terhadap 

pemerintah terkait poyek asrama, mengumpulkan informasi 

serta data statistik asrama di Kota Semarang. 

 Menampilkan dan menguji konsep  
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Memberikan sebuah konsep arsitektur post-modern yang 

dapat memnunjang lingkungan sekitar lokasi. 

 Menentukan kebutuhan  

Menentukan kebutuhan yang berhubungan dengan pojek 

asrama berupa kebutuhan ruang, luas ruang, serta fasilitas 

penunjang lainya. 

 Menyatakan masalah  

Pemilihan struktur bangunan yang menyesuaikan kondisi 

alam sekitar lokasi, pola sirkulasi yang dapat memberikan 

kenyamanan bagi penghuni asrama serta penempatan ruang 

yang efektif. 

 

1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Metoda perancangan meliputi konsep gagasan utama 

desain asrama, menampilkan gambaran-gambaran awal 

berupa skematik perancangan desain.Tahap perancangan 

skematik desain di mulai dari konsep dasar yang kemudian 

dikembangkan dengan pemikiran konsep pribadi dan 

pemikiran dari sumber lainya sehingga dapat menciptakan 

sebuah desain yang sesuai dengan proyek. Tahap 

selanjutnya dengan melakukan pengembangan ataupun  

perubahan skematik desain yang di ikuti dengan gambar 

berupa detail-detail baik secara arsitektural maupun 



8 
 

struktural. Gambar detail yang disajikan berupa gambr DED 

dan gmbar ilustrasi 3D sehingga dapat memperjelas konsep 

desain. 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skema 1. Kerangka pikir 

Sumber : Analisis pribadi, 2017 

 


