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PENGEMBANGAN ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO 

DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR BERKELANJUTAN 

 

Abstrak 

 

Universitas Diponegoro merupakan salah satu institusi Pendidikan Tinggi Negeri terbaik di 

Indonesia, berada di peringkat ke-6 menurut Siaran Pers Kemenristekdikti tahun 2019 dan 

jumlah mahasiswanya setiap tahun meningkat. Menunjukkan bahwa kebutuhan hunian sewa 

untuk mahasiswa di lingkungan kampus sangat penting, karena semakin berkurangnya lahan 

yang tersedia tidak berbanding lurus dengan penambahan jumlah mahasiswa. Dengan adanya 

hunian vertikal seperti asrama akan sangat berguna untuk keadaan yang serba kekurangan 

lahan dewasa ini. Meningkatnya jumlah mahasiswa baru setiap tahun yang berbanding lurus 

dengan kebutuhan hunian sewa mahasiswa di lingkungan Undip, mendorong pihak asrama 

mahasiswa Undip untuk menambah jumlah kapasitas kamar sewa untuk calon mahasiswa 

penghuni baru, khususnya mahasiswa tahun pertama yang berasal dari luar Semarang. Keadaan 

kamar tidur di tiap gedung asrama saat ini bisa dikatakan baik kondisinya, namun fasilitas di 

asrama ini juga memiliki beberapa permasalahan. Dewasa ini perkembangan konsep arsitektur 

berkelanjutan dalam proyek pembangunan sedang ramai diperbincangkan. Kompleks asrama 

Undip sendiri belum menerapkan konsep berkelanjutan secara maksimal, maka dari itu perlu 

dikembangan konsep berkelanjutan di asrama mahasiswa Undip. Penulis mengajukan rencana 

pengembangan asrama mahasiswa Undip untuk menyediakan hunian mahasiswa yang 

memiliki fasilitas yang lebih baik dan juga mempunyai dampak baik terhadap lingkungan 

dengan konsep berkelanjutan yang diterapkan. 

 

Kata Kunci: Universitas Diponegoro, asrama, berkelanjutan 

 

Abstract 

 

Diponegoro University is one of the best State Higher Education institutions in Indonesia, is 

ranked 6th according to the 2019 Kemenristekdikti Press Release and the number of students 

increases every year. It shows that the need for rental housing for students on campus is very 

important, because the decrease in available land is not directly proportional to the increase 

in the number of students. With the existence of vertical housing such as dormitories, it will be 

very useful for the situation which is now lacking in land. The increase in the number of new 

students every year which is directly proportional to the needs of student rental housing in the 

Undip environment, encourages Undip student dormitories to increase the number of rental 

room capacity for prospective student new residents, especially first-year students who come 

from outside Semarang. The current state of the bedrooms in each dormitory building can be 

said to be in good condition, but the facilities at this dormitory also have several problems. 

Currently, the development of the concept of sustainable architecture in development projects 

is being discussed. The Undip dormitory complex itself has not implemented the concept of 

sustainability optimally, therefore it is necessary to develop a sustainable concept in Undip 

student dormitories. The author proposes a plan to develop the Undip student dormitory to 

provide student housing that has better facilities and also has a good impact on the 

environment with the sustainable concept being applied. 

 

Keyword: Diponegoro University, dormitory, sustainable 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Kebutuhan asrama mahasiswa Undip yang aman dan nyaman 

Universitas Diponegoro merupakan salah satu institusi Pendidikan Tinggi Negeri 

(PTN) terbaik di Indonesia, berada di peringkat ke-6 menurut Siaran Pers Kemenristekdikti 

tahun 2019. Setiap tahun jumlah mahasiswa yang diterima mencapai ribuan dan terus 

mengalami tren peningkatan, menurut warta dari Kampusundip.com dalam rentang waktu 

5 tahun (2015-2020) didapati peningkatan jumlah mahasiswa baru dari 10.230 pada 2015 

menjadi 13.198 pada 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan hunian sewa 

untuk mahasiswa di lingkungan kampus sangat penting, karena semakin berkurangnya 

lahan yang tersedia tidak berbanding lurus dengan penambahan jumlah mahasiswa. 

Meningkatnya jumlah mahasiswa baru setiap tahun yang berbanding lurus dengan 

kebutuhan hunian sewa mahasiswa di lingkungan Undip, mendorong pihak asrama 

mahasiswa Undip untuk menambah jumlah kapasitas kamar sewa untuk calon mahasiswa 

penghuni baru, khususnya mahasiswa tahun pertama yang berasal dari luar Semarang. 

 

1.2 Menghidupkan tren kampus berkonsep arsitektur berkelanjutan 

Dewasa ini perkembangan konsep arsitektur berkelanjutan dalam proyek pembangunan 

sedang ramai diperbincangkan. Tidak terkecuali untuk pembangunan kampus, sudah mulai 

banyak universitas-universitas di Indonesia yang mengembangkan konsep arsitektur 

berkelanjutan. Salah satu indikator mulai giatnya kampus di Indonesia dalam 

mengembangkan konsep keberlanjutan di lingkungan mereka adalah adanya UI Green 

Metric. UI Green Metric adalah ajang pemeringkatan universitas dunia yang diinisiasi pada 

tahun 2010 dengan menekankan konsep keberlanjutan sebagai penilaian utamanya.  

 

Tabel 1. Peringkat UI Green Metric (Indonesia) 2019 

(Sumber: greenmetric.ui.ac.id, 2019) 

 

Merujuk dari tabel di atas, untuk kategori universitas di Indonesia tahun 2019 Undip 

berada di peringkat 4 versi UI Green Metric, ini menunjukkan bahwa lingkungan kampus 

Ranking University Country Total Score 

1 Universitas Indonesia Indonesia 8025 

2 Bogor Agricultural University Indonesia 7775 

3 Universitas Gadjah Mada Indonesia 7625 

4 Diponegoro University Indonesia 7600 

5 Institut Teknologi Sepuluh November Indonesia 7550 

6 Universitas Negeri Semarang Indonesia 7400 
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Undip memiliki potensi untuk dikembangkan dengan konsep berkelanjutan yang lebih baik, 

salah satunya dengan mengembangkan asramanya dengan menggunakan konsep arsitektur 

berkelanjutan. Dengan memaksimalkan konsep arsitektur berkelanjutan di kompleks 

asrama Undip, diharapkan dapat membantu terjaganya keadaan lingkungan yang sehat dan 

berdampak baik pada lingkungan sosial masyarakat di sekitar Undip. Selain itu juga dapat 

memicu perkembangan konsep berkelanjutan di proyek pembangunan fasilitas lain di 

sekitar Undip yang akan datang. 

 

2. METODE 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengolahan, yang pertama 

yaitu observasi; mengumpulkan data dengan cara mengamati objek secara langsung di 

lapangan untuk mendapatkan data eksisting dan isu yang berkembang. Wawancara; 

mengumpulkan data dengan melakukan dialog antara penulis dan dua orang atau lebih 

narasumber berdasarkan topik yang sudah ditentukan. Studi banding; mempelajari objek 

studi yang memiliki kesamaan topik guna mendapatkan ide dan masukan tambahan. Studi 

literatur; mengumpulkan data referensi dan teori yang memiliki kesamaan topik dalam 

bentuk buku, media cetak, dan elektronik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Site terpilih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Site Terpilih Asrama Mahasiswa Undip 

(Sumber: analisa penulis, 2020) 

--- Batas Kawasan Undip Tembalang --- Batas Site Terpilih 
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Profil site yang akan digunakan: 

Luas site   : ± 4,73 hektar/47.359 m2 

Batas utara  : Jl. Prof. Sudarto SH, Waduk Pendidikan Diponegoro 

Batas selatan : Jl. Gerung Sari Utara, perkampungan warga 

Batas timur : Stadion Universitas Diponegoro 

Batas barat  : Jl. Gerung Sari I, Politeknik Pekerjaan Umum 

 

3.2 Analisa dan konsep kebutuhan ruang 

Berdasarkan kelompok kegiatan, ruang yang dibutuhkan oleh pengguna dalam 

melakukan aktivitas adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Kebutuhan Ruang 

No. Kelompok Kegiatan Jenis Kegiatan Kebutuhan Ruang 

1 Kegiatan rutin penghuni asrama 1. Tidur & belajar individu 

2. Mandi & mencuci 

1. Kamar tidur 

 

2. Kamar mandi & laundry 

2 Pengelolaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kegiatan kepala asrama 

2. Kegiatan administrasi 

dan bendahara 

3. Kegiatan pengurus 

hunian dan 

pemeliharaan 

4. Diskusi/rapat pengelola 

1. Ruang kepala asrama 

 

2. Ruang administrasi dan 

bendahara 

 

3. Ruang urusan hunian 

dan pemeliharaan 

 

4. Ruang serbaguna 

3 Penunjang layanan asrama 1. Olahraga 

 

2. Belajar komunal 

 

3. Seminar/pertemuan 

4. Parkir kendaraan 

 

5. Rekreasi 

6. Makan & minum 

7. Memasak  

8. Organisasi asrama 

9. Koperasi 

10. Penginapan tamu 

1. Lapangan tenis, 

badminton 

2. Perpustakaan & ruang 

belajar 

3. Ruang seminar 

4. Gedung/tempat parkir 

5. Taman/RTH 

6. Kantin 

7. Dapur 

8. Ruang organisasi 

9. Ruang koperasi 

10. Kamar tamu 
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No. Kelompok Kegiatan Jenis Kegiatan Kebutuhan Ruang 

4 Pelayanan umum/servis 1. Kegiatan penjagaan 

kemanan 

2. Kegiatan pelayanan 

kesehatan 

3. Penyimpanan barang 

4. Kegiatan beribadah 

5. Layanan kebersihan 

6. Layanan pemeliharaan 

7. Menunggu & duduk 

8. Buang air 

9. Menyiapkan minum 

untuk staf 

1. Ruang satpam 

 

2. Ruang kesehatan 

 

3. Gudang 

4. Musholla 

5. Ruang janitor 

6. Ruang pemeliharaan 

 

7. Lobby 

8. Toilet 

9. Pantry  

(Sumber: analisa penulis, 2020) 

 

3.3 Besaran ruang 

Tabel 3. Total Luas Ruangan 

No. Kelompok Kegiatan (Eksisting) Luas Ruang 

1. Kegiatan rutin penghuni asrama (eksisting) 13.763,52 m2 

2. Kegiatan pengelolaan 166,8 m2 

3. Kegiatan penunjang layanan asrama (eksisting) 3.902,51 m2 

4. Kegiatan pelayanan servis/umum (eksisting) 818,5 m2 

TOTAL 18.651,33 m2 

No. Kelompok Kegiatan (Pengembangan) Luas Ruang 

1. Kegiatan rutin penghuni asrama (pengembangan) 9.093,66 m2 

2. Kegiatan penunjang layanan asrama (pengembangan) 7.138,15 m2 

3. Kegiatan pelayanan servis/umum (pengembangan) 755,1 m2 

TOTAL 16.986,91 m2 

TOTAL Eksisting + Pengembangan 35.638,24 m2 

(sumber: analisa pribadi, 2020) 

Perhitungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2004, 

bangunan dalam kawasan pendidikan perguruan tinggi memiliki koefisien dasar bangunan 

(KDB) sebesar 40%. Koefisien dasar hijau (KDH) 30% dari total lahan. Koefisien lantai 

bangunan (KLB) 1,6 (Walikota Semarang, 2004). 

- Luas lahan    : 47.359 m2 

- Luas total bangunan  : 35.638,24 m2 

- Ketinggian maksimal  : 4 lantai 

- KLB maksimal   : 1,6 (kawasan perguruan tinggi/pendidikan) 

- Perhitungan KLB   : luas total bangunan : luas lahan 

: 35.638,24 m2 : 47.359 m2 

: 0,75 

- Luas dasar eksisting (A)  : 10.439,5 m2 

- Luas dasar baru (B)  : 6.420,5 m2 
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- Luas dasar total (A+B)  : 16.860 m2  

- Luas dasar boleh dibangun : KDB x luas lahan 

: 40% x 47.359 m2 

: 18.943,6 m2 

- Luas ruang terbuka  : KDH x luas lahan 

: 30% x 47.359 m2 

: 14.207,7 m2 

 

3.4 Eksterior dan interior 

Eksisting eksterior menggunakan penghalang cahaya matahari, namun dengan kondisi 

seadanya yang terlihat ditempel (tidak dirancang sejak awal pembangunan). Konsep pada 

bagian fasad eksterior asrama menggunakan material dinding yang membentuk shading 

dan membentuk perpanjangan plat lantai sebagai kanopi untuk mengurangi masuknya 

cahaya matahari secara langsung ke dalam ruangan asrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rencana Fasad 
(Sumber: archdaily.com, 2020) 

EKISTING KONSEP 

Gambar 3. Penerapan Fasad 

(Sumber: dokumen penulis, 2020) 
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Interior menggunakan material cat berwarna putih, ini merupakan warna langgam dari 

identitas kampus Undip. Warna putih juga memiliki kesan yang cerah dan terasa luas jika 

diterapkan di dalam ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layout kamar diatur dengan menekankan kenyamanan sirkulasi dengan standar dari tipikal 

kamar hotel yang memiliki arus sirkulasi pemecah di tengah ruangan dan area belajar yang 

dipisah, serta material yang bagus dengan mengganti material lantai dari plester menjadi 

keramik tile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Konsep Interior 

(Sumber: archdaily.com, 2020) 

Gambar 5. Konsep Layout Kamar 

(Sumber: dokumen penulis, 2020) 
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3.5 Massa bangunan 

Organisasi ruang yang terbentuk dari garis axis (sumbu) tertentu yang menghubungkan 

antar ruang dan membuat sebuah pola. Pola axial ini bisa juga merupakan pengembangan 

dari beberapa pola organisasi ruang linier. Axial berasal dari garis axis atau sumbu tertentu 

yang membentuk pola ruang (Arsitur Studio, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Struktur 

a. Struktur pondasi 

Struktur pondasi untuk bangunan gedung asrama yang lebih dari tiga lantai pada 

umumnya menggunakan pondasi bore pile. Sedangkan untuk bangunan yang kurang 

dari 3 lantai bisa menggunakan pondasi footplat dan pondasi batu kali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Struktur plat lantai, kolom, balok, atap 

Struktur plat lantai, kolom, balok, dan atap menggunakan beton bertulang dengan 

rumus perhitungan kekuatan dari pihak tenaga perancangan sipil.  

 

Gambar 6. Konsep Massa 

(Sumber: dokumen penulis, 2020) 

Gambar 7. Pondasi Batu Kali-Footplat-Bore Pile 

(Sumber: dokumen penulis, 2020) 
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3.7 Utilitas 

a. Air bersih 

Menggunakan penampungan sumber air bawah tanah yang ditampung di ground tank 

dan tandon air. 

 

 

 

 

 

 

b. Air kotor 

Sistem pengolahan air kotor menggunakan penyaringan bio filter, dilakukan dengan 

cara mengalirkan air limbah ke dalam reaktor yang diisi dengan media yang dapat 

menguraikan kotoran yang ada di dalam air limbah (Said & Widayat, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sistem pemadam kebakaran 

Menggunakan sensor api yang terintegrasi dengan sprinkler di tiap gedung dan juga 

menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di tiap lantai gedung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air tanah 

Ground tank 

Tandon air 

Distribusi pengguna Filter system 

Gambar 8. Skema Air Bersih 

(Sumber: dokumen penulis, 2020) 

Gambar 9. Skema Air kotor 

(Sumber: Said, 2019) 

Gambar 10. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 

(Sumber: archify.com, 2020) 
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3.8 Konsep penekanan arsitektur berkelanjutan 

a. Ramah lingkungan 

Menerapkan orientasi bangunan yang ramah terhadap arah gerak matahari, agar cahaya 

matahari yang masuk secara langsung menuju ke dalam ruangan dapat diminimalisir. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

b. Efisiensi penggunaan lahan 

Menggunakan lahan seperlunya, dikarenakan kontur tanah tapak asrama Undip yang 

menanjak maka dipilih lahan yang paling landai dan sisa lahan yang masih tersisa 

digunakan sebagai penghijauan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Instalasi Sprinkler  

(Sumber: firesystems.net, 2020) 

Gambar 12. Konsep Ramah Lingkungan  

(Sumber: dokumen penulis, 2020) 

Gambar 13. Konsep Efisiensi Lahan  

(Sumber: dokumen penulis, 2020) 
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c. Efisiensi penggunaan material 

Menggunakan material yang berasal dari produksi lokal seperti batu bata dan bambu 

serta menggunakan sisa bahan material yang masih bisa dipakai lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Penggunaan teknologi baru 

Menerapkan penggunaan energi listrik cadangan dengan menggunakan panel surya 

yang disalurkan menuju battery (aki) yang dapat digunakan saat dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Pengelolaan limbah domestik 

Menerapkan sistem penyaringan bio filter pada pengolahan air limbah kompleks 

asrama mahasiswa Undip. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Konsep Teknologi Baru  

(Sumber: dokumen penulis, 2020) 

Gambar 14. Penggunaan Material Setempat 

(Sumber: dokumen penulis, 2020) 
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4. PENUTUP 

Penulis ingin mengembangkan asrama mahasiswa Undip dengan fasilitas yang 

memadahi dan sesuai dengan standar yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan 

penghuni asrama dengan lebih baik. Selain itu, dengan masih minimnya konsep arsitektur 

berkelanjutan yang diterapkan pada kompleks asrama mahasiswa Undip, maka dibutuhkan 

pengembangan lebih lanjut. Penerapan pengembangan tersebut diharapkan dapat 

menambah kenyamanan bagi penghuni asrama dan konsep arsitektur berkelanjutan yang 

akan diterapkan dapat berguna untuk mengurangi dampak perusakan lingkungan akibat 

limbah konstruksi. 
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