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ABSTRAKSI 

 
Asrama Mahasiswa UPN secara garis besar adalah bangunan tempat 

tinggal bagi kelompok orang yang belajar di sebuah perguruan tinggi UPN 

Veteran  yang dilengkapi dengan fasilitas hunian,  dan fasilitas rekreasi. 

Belum adanya fasilitas hunian yang dapat menunjang kebutuhan 

mahasiswa baru yang berasal dari luar kota. Sehingga mewujudkan bangunan 

yang mempunyai suasana layaknya tempat tinggal atau hunian yang nyaman, 

aman dan memberikan suasana yang teduh. 

Selain berfungsi sebagai fasilitas hunian asrama ini pun berfungsi sebagai 

wadah adaptasi dan pengenalan lingkungan kampus dan sekitarnya. Hal ini 

dikarenakan mayoritas penghuni asrama ialah mahasiswa yang berasal dari luar 

surabaya. 

Pemilihan lokasi juga diletakkan pada area dekat kampus UPN di 

Surabaya. Hal ini dimaksudkan agar kesan edukasinya tetap ada, jarakpun tidak 

jauh dan mahasiswa baru pun dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan 

sekitar kampusnya. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Di era yang serba maju dengan pesat terutama dalam bidang IPTEK ( 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ) pemerintah selalu berupaya memberikan 

kualitas yang terbaik untuk sumber daya manusianya terutama dalam bidang 

pendidikan. Selain itu juga melakukan pemerataan pendidikan diseluruh pelosok 

melalui program sekolah gratis yang baru-baru ini berjalan agar semua dapat 

mengecam pendidikan yang baik dan layak dari umur sedini mungkin hingga 

kejenjang perguruan tinggi.  

Dengan adanya hal ini maka perguruan tinggi – perguruan tinggi pun harus 

mampu mengikuti dan mengimbangi perkembangan-perkembangan IPTEK yang 

ada dan yang akan datang karena sosok perguruan tinggi dikenal sebagai suatu 

sosok yang sangat terhormat, dihargai karena mempunyai kekayaan intelektual, 

baik dalam bentuk ilmu pengetahuan atau dalam wujud nyata berupa sumber daya 

manusia. 

Untuk menjadi lebih baik dari yang sudah ada, Universitas Pembangunan 

Nasional tidak hanya mengembangkan fasilitas dibidang pendidikan saja, namun 

juga perlu mengembangkan fasilitas penunjang lainnya yang tidak kalah 

pentingnya dalam usaha untuk meningkatkan kegiatan belajar-mengajar salah 

satunya yaitu sarana tempat tinggal berupa Asrama Mahasiswa dan Mahasiswi  

yang ditujukan bagi para mahasiswa baru Universitas Pembangunan Nasional 

yang berasal dari luar kota terutama bagi para mahasiswa yang berprestasi di 

bidang akademik maupun bidang lainnya. 

Meskipun banyak sekali rumah-rumah kos yang menyewakan kamar-

kamarnya untuk tempat tinggal bagi para mahasiswa yang berada jauh dari rumah, 

namun kampus Universitas Pembangunan Nasional harus mempertimbangkan 

sarana tempat tinggal yang berada didalam lingkungan kampus ini. Dari segi jarak 

tidak jauh karena berada didalam area kampus, dari segi fasilitas lebih lengkap 
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daripada kos dirumah sekitar kampus, dari segi biaya pun jauh lebih murah, selain 

itu juga dari segi keamanan yang cukup sehingga menambah rasa kepercayaan 

bagi para orang tua mahasiswa yang anak-anaknya menimba ilmu di Universitas 

Pembangunan Nasional ini. 

Tabel 1.1 Perkembangan Mahasiswa UPN Tahun 2002-2007 

Sumber: Biro Admik UPN Veteran Jatim 

 

Dari data tabel di atas dapat diketahui perkembangan mahasiswa yang 

masuk ke UPN dari tahun 2002 hingga 2007 baik yang berasal dari Surabaya 

maupun luar kota. Pada tahun 2003 terjadi pertambahan mahasiswa yaitu 

sebanyak 7 mahasiswa yang mana pada tahun 2002 total mahasiswa keseluruhan 

1020 mahasiswa sehingga terjadi kenaikan sebesar 0,7%, dengan perincian jumlah 

mahasiswa yang berasal dari Surabaya mengalami penurunan dari 699 mahasiswa 

menjadi 555 mahasiswa dengan prosentase penurunan sebesar 20,6% sedangkan 

mahasiswa dari luar kota terjadi kenaikan sebesar 47% yaitu dari 321 mahasiswa 

naik menjadi 472 mahasiswa. Untuk tahun 2004 terjadi kenaikan yang sangat 

signifikan secara keseluruhan yaitu sebesar 65,3%. Kenaikan ini didominasi oleh 

mahasiswa yang berasal dari  Surabaya yang jumlahnya naik hingga 83,8%. 

Pada tahun 2005 terjadi penurunan sebesar 0,1% dari 1698 mahasiswa 

turun menjadi 1697 mahasiswa. Hal ini dikarenakan untuk mahasiswa yang 

berasal dari luar kota turun hingga (2,7)% dari 678 mahasiswa menjadi 660 

mahasiswa.sedangkan yang berasal dari surabaya naik 1,67% . Pada tahun 

berikutnya terjadi penurunan lagi sebesar (5,9)% namun untuk mahasiswa yang 

Surabaya Luar Kota Total Mahasiswa 
TAHUN 

Jumlah 
Prosentase 

(%) 
Jumlah 

Prosentase 
(%) 

Jumlah 
Prosentase 

(%) 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

699 Mhs 

555 Mhs 

1020 Mhs 

1037 Mhs 

892 Mhs 

1034 Mhs 

 

(20,6) 

83,8 

1,67 

(14) 

15,9 

321 Mhs 

472 Mhs 

678 Mhs 

660 Mhs 

705 Mhs 

720 Mhs 

 

47 

43,6 

(2,7) 

6,8 

2,2 

1020 Mhs 

1027 Mhs 

1698 Mhs 

1697 Mhs 

1597 Mhs 

1754 Mhs 

 

0,7 

65,3 

(0,1) 

(5,9) 

9.8 

Rata2  873 Mhs  593 Mhs  1466 Mhs  
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berasal dari luar kota mengalami peningkatan sebanyak 45 orang dari tahun lalu 

sedangkan mahasiswa yang berasal dari surabaya mengalami penurunan dari 1037 

mahasiswa menjadi 892 mahasiswa. 

Setelah mengalami penurunan jumlah mahasiswa 2 tahun berturut-turut, 

pada tahun 2007 jumlah mahasiswa meningkat kembali hingga 9,8 %. Mahasiswa 

dari luar kota naik 2,2% dan yang berasal dari surabaya naik hingga 15,9 %. 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa khususnya untuk mahasiswa 

dari luar kota rata-rata tiap tahunnya jumlah mahasiswanya meningkat sehingga 

dari jumlah keseluruhan dari tahun 2002 hingga 2007 didapat rata-rata jumlah 

pertahunnya sebanyak 593 mahasiswa. 

Tabel 1.2 Jumlah Mahasiswa UPN Tahun 2002-2007  

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan  Total Mahasiswa 
Tahun 

Jumlah 
Prosentase 

(%) 
Jumlah 

Prosentase 
(%) 

Jumlah 
Prosentase 

(%) 
2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

603 Mhs 

665 Mhs 

996 Mhs 

1015 Mhs 

1103 Mhs 

1053 Mhs 

59,1 

64,7 

58,6 

59,8 

69,06 

60 

417 Mhs 

362 Mhs 

702 Mhs 

682 Mhs 

594 Mhs 

701 Mhs 

40,9 

35,3 

41,4 

40,2 

30,94 

40 

1020 Mhs 

1027 Mhs 

1698 Mhs 

1697 Mhs 

1597 Mhs 

1754 Mhs 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Total  5435 Mhs 61,8 3458 Mhs 38,2 8793 Mhs 100 

Sumber: Biro Admik UPN Veteran Jatim 
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Diagram 1.1 Jumlah Mahasiswa Munurut Jenis Kelamin
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Dari gambar tabel dan diagram diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 

2002 jumlah mahasiswa 1020 dengan perincian laki-laki 603 mahasiswa, 59,1% 

dari jumlah seluruh mahasiswa dan perempuan 417 mahasiswa, 40,9% dari 

jumlah keseluruhan mahasiswa. Pada tahun 2003 jumlah mahasiswa seluruhnya 

1027 terjadi kenaikan 7 orang mahasiwa dengan perincian jumlah mahasiswa laki-

laki mengalami kenaikan yaitu 665 naik 62 mahasiswa dan jumlah mahasiswa 

perempuan menurun dari 417 menjadi 362 mahasiswa. Tahun 2004 terjadi 

kenaikan jumlah mahasiswa yang sangat tajam yaitu 1698 mahasiswa, 996 

mahasiswa laki-laki dan 702 mahasiswa perempuan dengan persentase 58,6% 

laki-laki dan 41,4% perempuan. 

 Pada 2 tahun berikutnya yaitu tahun 2005 dan 2006 mengalami penurunan 

jumlah mahasiswa yang masuk ke UPN Veteran ini. Pada tahun 2005 berkurang 1 

orang dari jumlah tahun lalu yaitu 1697 mahasiswa dengan perincian jumlah 

mahasiswa laki-laki sebanyak 1015 mahasiswa dan 682 orang untuk jumlah 

mahasiswa perempuan. Dari sini dapat dilihat bahwa yang merosot adalah jumlah 

mahasiswa perempuan. Untuk tahun  2006 penurunannya sangat drastis yaitu 

berkurang sebanyak 100 mahasiswa dari tahun 2005 sehingga total keseluruhan 

1597 orang mahasiswa. Dengan persentase mahasiswa laki-laki 69,06% dari 
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jumlah mahasiswa keseluruhan dan persentase jumlah mahasiswa perempuan 

30,94%. Pada tahun ini jumlah mahasiswa perempuan mengalami penurunan lagi 

yaitu menjadi 594 mahasiswa. Tahun 2007 mengalami kenaikan jumlah 

mahasiswa lagi setelah 2 tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2007 ini jumlah 

mahasiswa keseluruhan 1754 orang, 1053 mahasiswa laki-laki dan 701 mahasiswa 

perempuan. Untuk mahasiswa laki-laki pada tahun ini mengalami penurunan 

sebanyak 50 orang. 

Dilihat dari data di atas rata – rata prosentase perbandingan antara 

mahasiswa yang berasal dari Surabaya dan mahasiswa yang berasal dari luar kota 

sebesar 60% : 40%. Hal ini bisa dipastikan bahwa mahasiswa yang berasal dari 

luar kota mempunyai perbandingan yang hampir sama dengan mahasiswa yang 

berasal dari dalam kota. Sehingga Asarama Mahasiswa merupakan fasilitas yang 

sangat dibutuhkan bagi para mahasiswa luar kota untuk menunjang kegiatan 

akademik maupun kegiatan sehari – hari.  

Dari gambar tabel dan diagram diatas dapat diketahui jumlah mahasiswa 

dan mahasiswi pertahunnya dari tahun 2002 sampai dengan 2007 yang kuliah di 

Universitas Pembangunan Nasional. Untuk jumlah mahasiswa laki-laki lebih 

banyak dibanding jumlah mahasiswa perempuan.  

Asrama Mahasiswa UPN ini akan menampung mahasiswa sebesar 40 % 

dari total mahasiswa yang berasal dari luar kota per tahunnya. Didapat data  

terakhir pada tahun 2007 jumlah mahasiswa luar kota sebesar 720 mahasiswa, 

sehingga didapat jumlah 288 mahasiswa dari tiap tahunnya. Asrama mahasiswa 

UPN ini akan memberi batas waktu selama 1 tahun kepada mahasiswa yang 

menyewa asrama tersebut.  

Sehingga asrama mahasiswa UPN Veteran selama 1 tahun akan 

menampung  mahasiswa sebanyak 288 mahasiswa. Asrama mahasiswa UPN 

Veteran ini akan memakai perbandingan 60% : 40% bagi mahasiswa laki –laki 

dan perempuan. Sehingga diperoleh 173 mahasiswa laki-laki dan 115 mahasiswa 

perempuan. 

 

 



 6

1.2.  Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan dari proyek  Asrama Mahasiswa UPN-Veteran ini 

adalah : 

 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan mahasiswa UPN veteran akan 

sarana tempat tinggal bagi mahasiswa yang berasal dari luar kota.. 

 Menyediakan sarana tempat tinggal mahasiswa yang murah dengan 

kualitas hidup yang lebih baik, sehingga mahasiswa baru cepat 

beradaptasi dengan lingkungannya dan suasana kampus UPN Veteran 

menjadi lebih dinamis. 

 Menanamkan rasa percaya diri, jiwa sportifitas, pribadi sehat, dinamis, 

menarik dan meningkatkan rasa solidaritas antar mahasiswa. 

 Mewujudkan bangunan yang mempunyai suasana layaknya tempat 

tinggal atau hunian yang nyaman, aman dan memberikan suasana yang 

teduh. 

 

 

1.3. Batasan dan Asumsi 

Dalam merencanakan proyek asrama UPN Veteran ini akan dibatasi dengan 

beberapa batasan-batasan untuk membatasi permasalahan yang akan timbul 

nantinya. Batasan-batasan tersebut antara lain : 

1. Program kebutuhan ruang dan kapasitas ditentukan berdasarkan data 

kisaran jumlah mahasiswa yang akan tinggal dan data lahan. Selain itu juga 

berdasarkan analisa atau studi kasus dengan proyek sejenis yang sudah ada, 

dengan mempertimbangkan juga lingkungan pelayanan yang direncanakan 

dan potensi yang ada. 

2. Semua data yang diperoleh baik dari literature, hasil survey, dan studi kasus 

dianggap relevan dan benar, sedangkan data yang kurang lengkap dan jelas 

diselesaikan dengan asumsi dan perbandingan. 

3. Perencanaan  proyek akan disesuaikan sampai dengan tahap desain dengan 

penekanan pada aspek perencanaan dan perancangan fasilitas sehingga 
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menarik perhatian bagi para calon mahasiswa yang akan menimba ilmu di 

kampus UPN Veteran. 

          Asumsi Asrama Mahasiswa UPN akan menampung mahasiswa 

sebanyak 40 % dari total mahasiswa baru yang berasal dari luar kota per 

tahunnya. Didapat data  terakhir tahun 2007 jumlah mahasiswabaru dari  luar kota 

sebesar 720 mahasiswa, sehingga didapat jumlah 288 mahasiswa dari tiap 

tahunnya. Asrama mahasiswa UPN ini akan memberi batas waktu selama 1 tahun 

kepada mahasiswa yang menyewa asrama tersebut. 

Sehingga asrama mahasiswa UPN Veteran selama 1 tahun akan 

menampung  mahasiswa sebanyak 288 mahasiswa. Asrama mahasiswa UPN 

Veteran ini akan memakai perbandingan 60% : 40% bagi mahasiswa laki –laki 

dan perempuan. Sehingga diperoleh 173 mahasiswa laki-laki dan 115 mahasiswa 

perempuan. 

 

 

1.4.   Metoda Perancangan 

Pengerjaan kompleks asrama mahasiswa dengan dasar-dasar perencanaan 

yang akan ditekankan pada tata massa, tata ruang dalam dan ruang luar. Metode 

perancangan yang digunakan dalam penyusunan proposal usulan judul Tugas 

Akhir ini adalah : 

1. Studi Literatur 

Mencari kelengkapan data-data yang berhubungan dengan Gedung asrama 

di buku-buku literature sebagai bahan masukan dalam proses perancangan. 

2. Studi Lapangan / Survey 

Terjun langsung ke lokasi dan mengadakan pengamatan mengenai ukuran 

lahan, kondisi lingkungan lahan, dan sirkulasi lalu lintas. Hasil yang ingin 

diperoleh dari survey ini adalah keakuratan dan ketepatan keadaan 

sebenarnya pada site yang direncanakan. 

3. Interview / Wawancara 

Wawancara atau proses Tanya jawab dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan atau terkait dengan perencanaan untuk melengkapi data-data. 
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4. Studi Banding 

Membandingkan beberapa gedung asrama yang sudah ada di Surabaya dan 

sekitarnya. 

5. Studi Internet mencari kelengkapan data-data melalui media internet 

 Setelah semua data terkumpul melalui studi yang telah dilakukan akan 

dijadikan sebuah referensi dan bertujuan untuk membuat sebuah bangunan asrama 

Mahasiswa UPN Veteran Jatim yang tidak jauh dari standart – standart yang 

sudah ada. Menganalisa hasil study untuk mendapatkan gambaran tentang 

kebutuhan fasilitas dan suasana bangunan Asrama Mahasiswa. Menyusun konsep 

perencanaan yaitu menentukan site yang akan digunakan,   menentukan bentuk 

bangunan terhadap site, dan menentukan tampilan bangunan Asrama Mahasiswa 

UPN Veteran yang akan dibangun agar menjadikan satu kesatuan dengan 

bangunan Kampus UPN Veteran Jatim itu sendiri. Dan setelah itu 

mengaplikasikan konsep rancangan dalam gambar desain. 

 

 

1.5. Sistematika Laporan 

Sistematika pembahasan laporan ini terdiri dari 5 bab, dengan tiap-tiap bab 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN, berisi penjelasan secara umum tentang latar belakang 

pemilihan judul obyek Asrama Mahasiswa UPN Veteran  secara umum, tujuan, 

batasan dan asumsi, tahapan serta sistematika pembahasan perancangan. 

BAB II : TINJAUAN OBJEK RANCANGAN, berisi penguraian dan pembahasan 

pengertian atau pendiskripsian terhadap obyek judul Tugas Akhir secara tuntas 

(tajam dan terfokus) atau bisa juga tinjauan umum dan khusus ini dikatakan 

sebagai tinjauan terhadap obyek rancangan, yang didalamnya meliputi 

pembahasan-pembahasan tentang : 

 Pengertian dan deskripsi terhadap obyek judul Tugas Akhir.  

 Kebutuhan ruang secara umum atau fasilitas dan struktur organisasi. 
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 Siapa yang beraktifitas, apa dan bagaimana aktifitasnya. 

 Persyaratan-persyaratan yang dituntut dan perhitungan ruang 

BAB III : TINJAUAN LOKASI PERANCANGAN, berisi penjelasan 

tentang latar belakang pemilihan lokasi yang akan digunakan untuk mendisain, 

menentukan aksesbilitas,  dan menerangkan tentang potensi bangunan sekitar 

BAB IV : ANALISA PERANCANGAN, dalam bab ini menjelaskan 

tentang ; 

 Analisa, organisasi, hubungan, dan sirkulasi ruang  

 Analisa Site, aksesbilitas, iklim dan kondisi lingkungan. 

BAB V : KONSEP PERANCANGAN, berisi penjelasan tentang konsep-

konsep yang digunakan dalam perancangan 

BAB VI : APLIKASI PERANCANGAN, dalam bab ini menjelaskan 

tentang aplikasi yang diterapkan pada site, massa dan tampilannya dengan 

menyesuaikan tema dan konsep yang digunakan.  
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