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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Deskripsi  

“Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Universitas Muria Kudus 

(UMK)”. 

A. Pembangunan  

Proses, cara, perbuatan membangun. (KBBI, Edisi III. 2005. Balai 

Pustaka). 

 

B. Rumah Susun 

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1993, 

rumah susun diberi pengertian sebagai bangunan gedung bertingkat 

yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam 

bangunan-bangunan yang terstrukturkan secara fungsional dalam 

arah horizontal maupun vertikal, merupakan satuan-satuan yang 

masing-masing dapat memiliki secara terpisah terutama tempat-

tempat hunian yang dilengkapi dengan bangunan bersama dan tanah 

bersama. 

2. Bangunan yang direncanakan dan digunakan sebagai tempat 

kediaman oleh beberapa keluarga serta mempunyai tingkat minimum 

dua lantai dengan beberapa unit hunian. (WJS. Poerwodarminta, 

KBBI, 1976). 
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C. Mahasiswa 

Orang yang belajar di perguruan tinggi. (KBBI, Edisi III. 2005. Balai 

Pustaka). 

 

D. Universitas Muria Kudus 

Adalah perguruan tinggi swasta di Kudus, Provinsi Jawa Tengah, 

Indonesia, yang berdiri pada tahun 1980. (www.google.com). 

Berdasarkan uraian di atas maka PEMBANGUNAN RUMAH 

SUSUN MAHASISWA UNIVERSITAS MURIA KUDUS dapat diartikan 

sebagai sebuah gagasan desain suatu tempat tinggal sementara bagi para 

mahasiswa di Universitas Muria Kudus. 

 

1.2. Latar Belakang Masalah 

Sejarah berdirinya Universitas Muria Kudus, pendirian Universitas 

Muria Kudus dimulai pada bulan Maret 1980 dengan negosiasi antara 

Kopertis Wilayah V (sekarang kopertis VI) dengan Pemerintah Daerah 

Tingkat II Kudus. Hasil kesepakatan adalah persetujuan berdirinya seluruh 

Universitas oleh Koordinator Kopertis Wilayah V dengan didukung oleh 

kesanggupan Bupati Kudus (Wimpie Hardono) selaku Pimpinan Daerah 

untuk menyediakan lahan seluas 6 hektar yang terletak di Desa 

Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Upaya ini semakin 

nyata dengan berperan sertanya para pengusaha di Kudus dan sekitarnya. 
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Sebagai badan penyelenggara adalah Yayasan Pembina Universitas Muria 

Kudus. 

Pengembangan daerah ini menjadi suatu lingkungan kampus yang 

menyebabkan terjadinya pola pembentukan lingkungan binaan bagi 

masyarakat di sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan pengadaan 

kost/pondokan, dapat dikatakan bahwa pengadaan rumah kost ini menjadi 

trend bagi masyarakat di daerah ini. Namun penyediaan sewa kost ini 

menjadi bisnis yang bernilai komersial tidak diimbangi dengan penyediaan 

fasilitas kost/pondokan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa 

harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menyewa sebuah rumah 

kost dan dengan fasilitas yang belum tentu juga menjamin dapat 

memberikan kenyamanan bagi penyewanya. Bertolak dari permasalahan di 

atas dan dalam rangka mengantisipasi berjalannya otonomi kampus, maka 

UMK dalam pengembangan kampusnya perlu fasilitas pendukung yaitu 

sebuah asrama mahasiswa yang lengkap dengan sarana dan prasarana fisik 

asrama yang bukan hanya sebagai hunian saja, namun juga dapat 

mendukung sistem akademis ke arah yang lebih baik dengan harga sewa 

yang sebanding dengan fasilitas yang tersedia. 

Data jumlah mahasiswa Universitas Muria Kudus Tahun 2008-2011: 

• Jumlah mahasiswa UMK = 4.500 Mahasiswa. 

• Jumlah dosen tetap = 110 orang. 

• Luas kampus = 55.597 m². 

• Koleksi perpustakaan = 5.155 judul, 12.729 eksemplar. 
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Universitas Muria Kudus memiliki 6 fakultas dan 16 program studi, 

meliputi 3 program studi diploma tiga (D3), 11 program studi sarjana (S1), 

dan 2 program studi pasca sarjana (S2). Adapun hasil akreditasi sampai 

akhir tahun 2010 yaitu : 

Tabel 1.1. Program Studi Universitas Muria Kudus 

No Program Studi Status Peringkat 

1 Manajemen (S1) Terakreditasi B 

2 Akuntansi (D3) Terakreditasi C 

3 Ilmu Hukum (S1) Terakreditasi B 

4 Agroteknologi (S1) Terakreditasi C 

5 Pendidikan Bahasa Inggris (S1) Terakreditasi C 

6 Bimbingan & Konseling (S1) Terakreditasi B 

7 Teknik Elektro (D3) Terakreditasi B 

8 Teknik Mesin (D3) Terakreditasi B 

9 Sistem Informasi (S1) Terakreditasi C 

10 Psikologi (S1) Terakreditasi C 

11 Teknik Informatika (S1) Proses Akreditasi - 

12 Teknik Elektro (S1) Proses Akreditasi - 

13 Magister Manajemen (S2) Proses Akreditasi - 

14 Hukum (S2) Proses Akreditasi - 

15 Akuntansi (S1) Terakreditasi B 

16 PGSD (S1) Proses Akreditasi - 

Sumber : buku pedoman UMK, 2010 

Adapun ke 6 (enam) fakultas yang di lingkungan Universitas Muria 

Kudus antara lain : 

1. Fakultas Teknik 

2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

3. Fakultas Hukum 

4. Fakultas Ekonomi 
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U 

5. Fakultas Pertanian 

6. Fakultas Psikologi 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis membuat rancangan desain yang berjudul “PEMBANGUNAN 

RUMAH SUSUN MAHASISWA UNIVERSITAS MURIA KUDUS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Peta Kabupaten Kudus 
Sumber : http://www.google.co.id 

 

1.3. Rumusan Permasalahan 

Perumusan masalah adalah hal yang paling penting dalam suatu 

masalah dan jika dirumuskan dengan jelas akan memberikan jalan yang 

mudah dalam memecahkan masalah yang ada. Adapun masalah-masalah 

yang timbul dalam desain ini dirumuskan sebagai berikut : 
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• Bagaimana merencanakan sebuah fasilitas asrama mahasiswa yang 

lengkap dengan sarana dan prasarana fisik asrama yang bukan hanya 

sebagai hunian saja, namun juga dapat mendukung sistem akademis? 

 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

a. Tujuan 

Menggali dan merumuskan masalah yang berkaitan dengan perencanaan 

dan perancangan fasilitas asrama mahasiswa Universitas Muria Kudus 

dengan survei yang dilakukan, sehingga dapat diwujudkan suatu 

landasan yang konseptual bagi perancangan sebuah fasilitas asrama yang 

memadai. 

b. Sasaran 

Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan fasilitas asrama 

mahasiswa Universitas Muria Kudus yang tidak hanya sebagai hunian 

semata tetapi juga bisa mendukung sistem akademis. Dengan 

mempertimbangkan lingkungan dan tempat tinggal rencana lokasi 

asrama, maka penekanan desain arsitektur kontekstual terhadap 

lingkungan setempat dirasakan sangat cocok untuk menyelaraskan 

bangunan asrama dengan bangunan disekitarnya yang menerapkan 

pendekatan budaya dan lingkungan. Penekanan desain kontekstual 

dengan lingkungan setempat dipilih mengingat bangunan asrama 

merupakan fasilitas penunjang dari kampus Universitas Muria Kudus. 
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1.5. Lingkup Pembahasan 

Adapun lingkup pembahasan pada desain ini agar obyek yang diteliti 

bisa tercapai dan agar tidak meluas, maka lingkup pembahasan dalam desain 

ini yaitu : 

a. Desain dikhususkan pada asrama mahasiswa Universitas Muria Kudus. 

b. Rencana pengadaan desain yang diusulkan adalah fasilitas gedung 

asrama mahasiswa. 

c. Konsep asrama adalah penekanan desain arsitektur kontekstual terhadap 

lingkungan setempat karena sangat cocok untuk menyelaraskan 

bangunan asrama dengan bangunan disekitarnya yang menerapkan 

pendekatan budaya dan lingkungan. 

 

1.6. Manfaat Desain  

Manfaat yang diharapkan nantinya setelah desain ini yaitu : 

a. Dapat dimanfaatkan sebagai rujukan desain asrama mahasiswa kampus 

lain yang tersebar di seluruh Indonesia. 

b. Keberadaan fasilitas penunjang asrama mahasiswa ini diharapkan selain 

sebagai hunian juga dapat meningkatkan sistem akademis, selain itu 

untuk meringankan beban mahasiswa di tengah mahalnya biaya sewa 

kost di lingkungan masyarakat. 

c. Penekanan arsitektur kontekstual terhadap lingkungan setempat 

diharapkan agar bangunan asrama dapat selaras dengan bangunan sekitar 

yang menerapkan pendekatan budaya dan lingkungan. 
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1.7. Metode Pembahasan 

Adanya timbul gagasan pembangunan asrama mahasiswa di 

Universitas Muria Kudus ini didasarkan pada faktor utama adalah begitu 

besarnya jumlah mahasiswa UMK dan perkembangan kampus yang dari 

kurun waktu beberapa tahun yang semakin meningkat, selain itu untuk 

meningkatkan daya saing Universitas. 

Hal itu penulis beranggapan bahwa penambahan tema arsitektur 

kontekstual memberikan dampak yang positif dan memberikan warna bagi 

kemajuan budaya Indonesia. 

Dalam desain yang dirancang penulis dipilih metode analisis 

deskriptif, yaitu suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang obyek studi melalui analisis secara sistematis, faktual, dan 

akurat berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh baik yang bersifat data primer 

maupun sekunder. 

Sebagai bahan pertimbangan desain ini ditekankan pada beberapa 

hal, yaitu : 

a. Lokasi pembangunan 

b. Sarana dan prasarana 

c. Lingkungan dan aksesibilitas 

d. Fasilitas 

Dari setiap variabel tersebut dikemukakan topik-topik bahasan yang 

akan ditinjau serta yang merupakan faktor penentu dalam pengembangan 

dan kegiatan belajar mengajar. 
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Dalam mencari data untuk menyusun laporan DP3A (Dasar Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur) ini menggunakan metode sebagai 

berikut : 

a. Metode Survey 

Metode ini penulis tempuh guna melakukan pengamatan disetiap 

lokasi rencana, terutama masalah potensi dan beberapa hal yang 

berkaitan dengan 4 variabel yang telah disebutkan di atas. Selain itu juga 

untuk mendapatkan data-data berupa gambar kondisi obyek dan kondisi 

sekitar obyek. 

b. Metode Analisis 

Tujuan dari penganalisaan data adalah untuk menyederhanakan 

data-data yang telah diperoleh ke dalam bentuk yang lebih sederhana 

dan mudah dibaca dan diinterpretasikan. 

c. Interview  

Interview dilakukan untuk mendapatkan data dan keterangan 

secara langsung yang berkaitan dengan masalah obyek. 

d. Studi Literatur  

Studi literatur adalah mencari data-data dan teori-teori dari buku 

referensi yang berkaitan dengan penyusunan laporan dan memiliki 

tujuan sebagai dasar atau rujukan dalam perancangan nantinya. 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 
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Bab pendahuluan ini menguraikan tentang deskripsi, latar 

belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan saran, lingkup 

pembahasan, manfaat desain, metode pembahasan, dan sistematika 

pembahasan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori yang digunakan dalam penyusunan DP3A 

untuk mendasari penganalisaan masalah diantaranya mengenai 

“Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Universitas Muria Kudus 

(UMK)”. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KUDUS 

Pada bab ini menceritakan tentang kondisi/deskripsi umum yang ada 

sekarang, dan memuat peta lokasi serta potensi yang ada di wilayah 

perencanaan. 

 

BAB IV ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

PERANCANGAN 

Berisi tentang analisa makro-mikro serta konsep-konsep yang 

mendasari sebuah perancangan bentuk. 

 

DAFTAR PUSTAKA 


