
BAB V 

A N A LIS I S 

5.1.	 GELANGGANG MAHASISWA KAMPUS TERPADU UNIVERSITAS 

ISLAM INDONESIA 

5.1.1.	 Gelanggang Mahasiswa UII Sebagai Fasilitas Kemaha

siswaan 1 

Gelanggang Mahasiswasebagai suatu gagasan wadah 

fisik kegiatan kemahasiswaan di Kampus Terpadu Universi

tas. Islam Indonesia merupakan arahan masa depan kegiatan 

Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa UII. Selanjutnya 

sebagai bagian dari Kampus Terpadu UII, Gelanggang Maha

siswa merupakan satu blok bangunan dengan menyatunya 

segala fasilitas kemahasiswaan. Dalam hal ini Gelanggang 

Mahasiswa UII akan mempunyai suatu status dan kedudukan 

sebagai perangkat keras dari pengembangan dan pembinaan 

kemahasiswaan untuk kemudian Gelanggang Mahasiswa sebagai 

suatu blok (unit) bangunan akan mempunyai tugas dan 

fungsi sebagai perangkat keras tersebut. 

a. Status dan Kedudukan Gelanggang Mahasiswa UII 

Sesuai dengan. kebijaksanaan Universitas 

mengenai Pola Pembinaan Mahasiswa (Polbinmawa) 

UII, maka kegiatan kemahasiswaan ekstra kurikuler 

tingkat universitas dikoordinir oleh Pembantu 

Rektor III (dalam hal ini melalui BPMA) sebagai 

jalur universitas dan lembaga kemahasiswaan 

1.Lihat :Wadah Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan MahasisHa Ull pada Bab III, hal.47-50dalam buku ini. 
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sebagai jalur kemahasiswaan. 

Gelanggang Mahasiswa ~ sebagai wadah fisik 

pengembangan dan pembinaan kemahasiswaan dengan 

melalui dua jalur tersebut dan mempunyai lingkup 

pelayanan tingkat 'universitas, dengan catatan 

"jalur universitas" sebagai jalur pembina tanpa 

mencampuri kegiatan kemahasiswaan, karena melalui 

"jalur kemahasiswaan" kegiatan kemahasiswaan UII 

mempunyai ciri dari mahasiswa, oleh mahasiswa dan 

untuk mahasiswa. 

b. Tugas dan Fungsi 

Gelanggang Mahasiswa ~ mempunyai tugas 

untuk membina dan mengembangkan kegiatan kemaha

siswaan meliputi bidang penalaran, bidang minat 

dan bakat, bidang kesejahteraan serta kegiatan 

kesekretariatannnya sesuai dengan Iandasan yang 

ad a. diU I I . 

Gelanggang Mahasiswa UlL berfungsi memberi

k.an. kemungkinan seluas-luasnYa untuk mengembang

k.an. kemampuan di ~ pendidikan formal dengan 

kegiatan ekstra kurikuler berdasarkan aturan yang 

ada di UII, baik melalui jalur universitas dengan 

sembi Ian jalur Pola Pembinaan Mahasiswa maupun 

jalur lembaga kemahasiswaan dengan materi pro

gram-program kerja sebagai perwujudan Peraturan 

Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Keluarga Maha

siswa UII. 
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5.1.2. Unsur-unsur Kegiatan Gelanggang Mahasiswa 

Gelanggang Mahasiswa Kampus Terpadu UII sebagai 

suatu blok bangunan mempunyai unsur-unsur kegiatan yang 

mewarnai kondisi aktif dari bangunan-bangunan di dalam 

blok tersebut. 

a. Unsur-unsur Pelaksana Kegiatan 

Terdiri dari manusia pelaku dan peralatannya 

yang menunjang kegiatan. Sedangkan manusia yang 

terlibat meliputi: 

- Mahasiswa, sebagai peserta kegiatan pengemban

gan dan pembinaan, terbagi atas pengurus lemba

ga kemahasiswaan maupun mahasiswa UII 11yang 

lain. 

- Pembina khusus, unsur-unsur ahli yang membina 

mahasiswa baik jasmani maupun rohani. 

b. Unsur Materi Kegiatan 

Dikelompokkan menjadi unit-unit kegiatan 

meliputi bidang penalaran minat dan bakat, kese

jahteraan beserta kegiatan kelembagaannya (kesek

retariatan). Unit-unit kegiatan tersebut tertam

pung dalam program-program kerja Lembaga Kemaha

siswaan UIr maupun arahan program-program kerja 

Badan Pembina Mahasiswa dan Alumni (BPMA) UII 

c. Unsur Wadah Kegiatan 

Pelaksana kegiatan beserta materinya, secara 

fisik membutuhkan sarana pewadahan yang dapat 

mendukung berlangsungnya kegiatan. Unsur wadah 

dalam gelanggang mahasiswa ini disesuaikan dengan

I

I 

I 

I
I
I 
I
I 

___J
 



72 

fungsi, tujuan, spesifikasi dan persyaratannya 

sehingga wadah tersebut akan menjadi sarana atau 

alat untuk· mencapai maksud dan tujuan. Wadah 

fisik bangunan dalam blok gelanggang mahasiswa 

berupa: 

Fasilitas kegiatan bidang penalaran 

- Fasilitas kegiatan bidang minat dan bakat 

- Fasilitas kegiatan bidang kesejahteraan 

- Fasilitas bidang kesekretariatan 

d. Unsur Waktu 

Manusia, dalam hal ini mahasiswa dan pembi

nanya sebagai insan ilmiah selalu memperhatikan 

waktu dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan 

tertentu. Tujuan tercapainya kegiatan-kegiatan 

dalam eelanggang mahasiswa selalu terkait dengan 

faktor waktu karena dengan pertimbangan waktu 

maka akan didapat efisiensi kegiatan yang dilak

sanakan. Sehubungan dengan kegiatan di dalam 

gelanggang mahasiswa maka kegiatan tersebut tidak 

akan terpancang dalam batasan waktu seperti 

kegiatan perkuliahan akan tetapi bebas terarah 

sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dalam setiap 

kegiatan kemahasiswaan. 

5.1.3. Karakteristik Kegiatan 

Program kegiatan yang spesifik pada Gelanggang 

Mahasiswa Universitas. Islam Indonesia adalah kegiatan 
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pengembangan dan pembinaan dalam rangka peningkatan 

kegiatan ekstra kurikuler yang dapat mendukung kegiatan 

kurikulernya. Sejalan dengan itu Prof. Dr. Fuad Hasan 

mengemukakan bahwa 

... Perguruan Tinggi bukan sekedar gelanggang untuk 
bersibuk diri menekuni suatu disiplin ilmiah, me
lainkan juga merupakan kesempatan untuk persiapan 
diri bagi keterlibatan yang leb~h besar dalam ke 
hidupan manusia dan masyarakat ... 

Dapat diingat juga pendapat Dahlan 
," 

Thaib, SH tentang .lm! 

pembinaan mahasiswa UII bahwa: 

Dalam rangka pembinaan, unsur mahasiswa adalah 
merupakan subyek pembinaan bukanlah obyek pembinaan. 
Dengan kata lain yang lebih tegas adalah bahwa 
mahasiswa UII merupakan unsur yang dapat menentukan 
dirinya sendiri, bukan unsur yang ditentukan. Ini 
berarti mahasiswa harus berperan dalam menentukan 
warna dan rona Perguruan Tinggi UII. Mahasiswalah 
yang lebih tahu tentang pengetahuan yang dibutuhk§n 
sesuai dengan tantangan dan perkembangan zamannya. 

Gelanggang Mahasiswa UII juga berperan sebagai 

tempat sarana berkomunikasi antar warga kampus dan maha

siswa dengan terbuka kemungkinan keterlibatan masyarakat 

dengan suatu konsep Ukhuwah Islamiyah. Lebih lanjut 

Dahlan Thaib S.H. mengemukakan: 

Dalam rangka menumbuhkan sikap persatuan dan sikap 
Ukhuwah Islamiyah diantara sesama mahasiswa UII 
dengan menumbuhkan suatu budaya yang kosmopolit dan 
mencampakkan jauh-ja~h budaya yang beorientasi 
sikap-sikap premodial. 

2.prof. Dr. Fuad Hasan,Sambutan t1endikbud RI pada Rapat Keria para Pembantu ReHor Urusan Kemahasisi'laan, 
Cipayung, Bogar, 7 Januari 1992. 

3. Dahlan Thaib S.H., 5 Windu UII : Seiarah Pertumbuhan dan Perkembangan 
Liberty Offset, Yogyakarta, 1984, halaman 420. 

UII Yogyakarta 1945-1984, 

4. 1bid., hal aman 421. 

I I' 
---------" 
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Berdasarkan hal tersebut diatas maka gelanggang 

mahasiswa berfungsi sebagai ajang peningkatan prestasi, 

kreativitas, komunikasi antar mahasiswa serta penyamp~ian 

informasi kegiatan kemahasiswaan bagi mahasiswa. Disamp

ing itu juga sebagai sarana rekreasi bagi mahasiswa. Maka 

karakterjstik kegjatan dalam Gelanggang Mahasiswa ULL 

rekreat"f dan ~ terutadituntut bersjfat komunikatif. 1 

ma adalah edukatif. Maka dari itu fasilitas-fasilitas 

dalam gelanggang mahasiswa harus memenuhi karakteristik 

kegiatan tersebut. 

5.1.4. Klasifikasi Program Kegiatan 5 

Program kegiatan yang dapat dikembangkan dalam 

pembinaan kemahasiswaan ini dipertimbangkan terhadap 

manfaat perkembangan tuntutan dan kebutuhan mahasiswa 

sesuai dengan dasar landasan yang ada di UII. Berdasar 

oifutIlya kegiatan dalam rangka pembinaan do.n pengembangan 

kemahasiswaan dibagi menjadi: 

a. Kegiatan Bidang Penalaran 

Kegiatan ini sebagai ajang mendidik dan melatih 

mahasiswa sebagai calon cendekiawan untuk mengendali

kan diri. berpikir intelektual dan bertindak secara 

ilmiah serta profesional, merupakan pembinaan bersifat 

edukatif pada Gelanggang Mahasiswa UII. Kegiatan ini 

dike lola oleh Koordinator Unit Aktivita (KUA) maupun 

5.Lihal : PJadah Kegiatan Pengembangan dan Pembinaao Kemahasiswaan pada Bab II, ha1.22-27 dalam buku ioi, 
serta Keluarga nahasisHa UII pada Bab III, hal. 41-47 dalam buku ioi. 
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lembaga-lembaga khusus seperti Lembaga Pers Mahasiswa 

(LPM) dan Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala). Program 

kegiatan umum adalah berbentuk seminar, ceramah"maupun 

diskusi~ 

b. Kegiatan Bidang Minat dan Bakat 

Kegiatan ini sebagai ajang memelihara keseimba

ngan mental dan fisik mahasiswa, merupakan pembinaan 

bersifat rekreatif. Kegiatan ini pada Gelanggang 

Mahasiswa UII secara umum meliputi olah raga dan seni 

budaya yang dikelola oleh KUA dan minat-minat khusus 

yang ditampung dalam LPM, Mapala dan Resimen Mahasis

wa. 

c. Kegiatan Kesejahteraan 

Kegiatan ini sebagai wadah untuk melayani kebutuh 

an mahasiswa dalam kaitannya dengan perkuliahan, 

merupakan penunjang pemenuhan kesejahteraan mahasiswa 

bersifat pelayanan yang dikelola oleh Koperasi Maha

siswa (Kopma) UII, maupun dikelola oleh umum yang 

mendapat ijin, dengan kegiatan pelayanan seperti: 

bursa, wartel, pos dan sebagainya. 

d. Kegiatan Kesekretariatan 

Kegiatan ini sebagai ajang untuk mengendalikan 

manajemen keorganisasian dari Keluarga Mahasiswa UII 

merupakan kegiatan inti yang menggerakkan roda orga

nisasi masing-masing lembaga yang ada di UII ditingkat 

universitas (pusat) berupa seketariat: BKK, KUA, LPM, 

Mapal~, Menwa dun Kopma, dengan fasilitas-fasilitas 

tertentu. 

IJ 
-~----
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5.1.5.	 Penekanan Khusus Kegiatan Penalaran dan Kesekre

tariatan Pada Pusat Kemahasiswaan 6 

Kegiatan penalaran dengan sub-sub kegiatannya seper

ti seminar, ceramah dan diskusi sangat erat kaitannya 

dengan dunia ilmiah. Unsur-unsur penalaran banyak ter

cakup dalam program-program kerja kegiatan. Pengembangan 

dan pembinaan mahasiswa baik melalui jalur universitas 

maupun jalur kemahasiswaan, hal ini dapat dimengerti 

karen a supaya mahasiswa tidak asing dengan dunianya, 

yaitu dunia ilmiah. Sedangkan kesekretariatan merupakan 

wadah kegiatan lembaga kemahasiswaan. Lembaga kemahasis

waan sebagai organisasi dari Keluarga Mahasiswa UII 

tingkat universitas (pusat) merupakan penggerak jalannya 

kegiatan kemahasiswaan dengan lingkup kampus, mempunyai 

identitas tersendiri dalam wadah organisasinya. Kegiatan 

kclcmbngnnn ini erat kaitannya dengan usaha melatih jiwa 

kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi dari mahasiswa 

UII, yang kemampuan tersebut tidak didapat dari bangku 

kuliah. 

Dalam landasan gerak kegiatan pengembangan dan 

pembinaan kemahasiswaan di UII terlihat bahwa kedua 

kegiatan tersebut diatas menempati prioritas yangutama 

setelah faktor ketaqwaan terhadap Allah SWT. Hal tersebut 

tampak baik secara eksplisit maupun impliRit rli rlRIRm: 

Statuta UII, Pola Pembinaan Mahasiswa (Polbinmawa) UII 

6.Lihat : Latar Belakang Permasalahan pada Bab II halaman 1-7 dalam buku ini. 
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serta Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Keluarga 

Mahasiswa UII. Terutama disebutkan dalam sembilan jalur 

Pola Pembinaan Mahasiswa UII bahwa: 

... Jalur kedua, kemampuan intelektual (kecerdasan): 
Pembinaan kemampuan intelektual dimaksudkan sebagai 
upaya untuk menunjang proses terbentuknya kemampuan 
kognitif dan efektif mahasiswa dalam rangka peman
tapan kemampuan profesional mahasiswa. 
Jalur ketiga, kepemimpinan dan ketrampilan: 
Sebagai calon sarjana yang nantinya akan terjun ke 
tengah-tengah masyarakat maka mahasiswa UII har~s 

punya bekal leadership dan ketrampilan organisasi. 

~ pengertian diatas maka sudah seharusnya kegia

~ penalaran mendapat tempat khusus dalam ~ gelang

gang mahasiswa di Kampus Terpadu liLl, dengan fasilitas 

tertentu berupa ruang pertemuan ilmiah yang representa

tif. Demikian pula kegiatan kesekretarjatan perlu suatu 

wadah khusus di Gelanggang Mabasiswa sebagai fasilitas 

Lembaga Kemahasiswaan liLl yang mempunyai identitas ~ 

sendiri. Melihat tingkat kepentingan yang sederajat 

antara kegiatan penalaran dan kesekreLarlaLall maka ral:li 

litas untuk kedua kegiatan tersebut dapat disatukan dalam 

satu bangunan sebagai bagian dari unit Gelanggang Maba

siswa Kampus Terpadu. Bangunan tersebut berupa Pusat 

Kemabasiswaan sebagai inti pokok blok gelanggang mabasis

wa. 

7.Badan Pengembangan Mahasiswa dan Alumni, PoJa Pembinaan Mahasiswe (PoJbinmaweJ UII, Yogyakarta, !9B6, 
halaman 15-16. 
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5.2.	 UNIT GELANGGANG KAHASISWA SEBAGAI BAGIAN DARI KAKPUS 

TERPADU UII 

5.2.1.	 Faktor Penentu Pemilihan Lokasi Gelanggang" Maha

siswa 

Penentuan lokasi gelanggang mahasiswa pada Kampus 

Terpadu dipertimbangkan terhadap faktor-faktor penentunya 

sebagai berikut: 

a. Ciri kemandirian kegiatan kemahasiswaan UII dan sesuai 

dengan fungsi Gelanggang Mahasiswa, sebagai bentuk 

wadah fisik kemahasiswaan yang mandiri (dalam satu 

kesatuan bangunan) maka dalam Kampus Terpadu perlu 

unit khusus blok Gelanggang Mahasiswa. 8 

b. Master Plan Kampus Terpadu sebagai potensi lokasi 

dengan melihat Land Use Plan maupun FAR dan Be yang 

diijinkan dalam RIP Fisik. 

c. Pola ruang lingkungan sebagai pertimbangan letak 

gelanggang mahasiswa dalam kaitannya dengan fasilitas

fasilitas Kampus Terpadu yang lain. 

5.2.2.	 Tinjauan Konstelasi Tata Ruang Kampus Terpadu 

Atas dasar citra dan peranan Gelanggang Mahasiswa 

maka kecenderungan yang timbul adalah bahwa Gelanggang 

Mahasiswa harus mudah diiangkau dar1 unit-unit (blok

blok) lain dalam ~ kampus terpadu serta terpisah ~ 

kegiatan akademik. kegiatan umum dan kegiatan karyawan, 

B.Lihat I 6elanggang Haha!i!HB !ebagai Altirnatif Wadah Fisik Kemahasiswaan UII pada Bab Ill, halaman 
48-50 dala~ buku ini. 

1_ •• '· 
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meski masih mempunyai hubungan dalam tata ruang. 

Darikecenderungan-kecenderungan tersebut maka dapat 

diturunkan sifat perletakan gelanggang mahasiswa terhadap 

konstelasi tata ruang fasilitas-fasilitas pendidikan di 

kampus terpadu, sebagai berikut: 

a.	 Gelanggang mahasiswa merupakan suatu blok bangu

nan yang terdiri dari: 

- Fasilitas kegiatan penalaran (ilmiah) 

- Fasilitas kegiatan minat dan bakat (olah raga, 

seni budaya maupun minat khusus). 

- Fasilitas kesejahteraan (pelayanan kebutuhan 

mahasiswa). 

- Fasilitas kesekretariatan lembaga kemahasis

waan. 

b.	 Gelanggang Mahaslswa sebagai bagian dari zone 

yaitu berada dalam Kompleks Pusat Kampus Terpadu 

UII 

Kompleks pusat dalam RIP Fisik Kampus Terpadu Uni

versitas Islam Indonesia terdiri dari 9 : 

- Unit pusat 

- Unit olah raga dan seni budaya 

- Unit pusat kegiatan mahasiswa dan fasilitas umum 

- Unit Poliklinik 

- Unit Wisma Tamu 

Setelah adanya sifat perletakan Gelanggang Mahasiswa maka 

9.Lihat : Rencana Tata Ruang Kampus Terpadu dalam Bab IV, halaman 56-51 dalam buku ini. 
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unit-unit dalam Kompleks Pusat diatas dapat berubah 

menj ad i: 

- Unit pusat 

- Unit fasilitas umum dan Poliklinik 

- Unit Gelanggang Mahasiswa (Unit Pusat Kegiatan dan 

Unit Olah Raga dan Seni Budaya). 

- Unit Wisma Tamu 

Perubahan tersebut dikarenakan ada beberapa permasalahan 

yang timbul 10 , yang secara singkat dalam hubungannya 

dengan tata ruang dapat dijelaskan sebagai berikut 

a. Perlu dibedakannya fasilitas kemahasiswaan dengan 

fasilitas umum. 

b. Fasilitas olah raga dan seni budaya lebih merupa

kan fasilitas untuk mahasiswa sebagi unsur pokok 

dari kampus. 

c. Fasilitas poliklinik merupakan fasilitas umum. 

Perubahan penataan kompleks Pusat Kampus Terpadu 

Universitas Islam Indonesia tersebut tidak bertentangan 

dengan Konsep Dasar Pengembangan Fisik Kampus Terpadu, 

yaitu: 

Mempertimbangkan dua aspek pokok, yaitu aspek 
strategis dan aspek teknis. Aspek strategis meliputi 
kebijakan dasar penentuan fungsi kampus, pengem
bangan kegiatan kampus dan perencanaan tata ruang 
kampus yang merupakan penjabaran atau pengisian dari 
rencana-rencana pengembangan wilayah. Aspek teknis 
meliputi kebijakan dasar yang ditujukan untuk meny
erasikan fasilitas dan utilitas secara tepat, meng

10.Lihat 
dalam bu~u ini. 

FasiJitas Kemaha5isHaan Kampus Terpadu Ull dan Perma5aJahannya dalam Dab IV, halaman 62-65 
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hasilgunaka~lPola transport dan menjaga kelestarian 
1ingkungan . 

Dalam konteks gelanggang mahasiswa di Kampus Terpa

du, aspek strategis adalah pewadahan kegiatan pengemba

ngan dan pembinaan mahasiswa dalam tata ruang khusus 

dimana mahasiswa adalah subyek pembinaan sedangkan aspek 

teknis adalah mengolah lagi penempatan fasilitas kemaha

siswaan sesuai dengan esensi d..a.ti rencana t..a..t..a. ruang 

Kampus Terpadu seperti terdapat dalam ~ Fisik, berke

naan dengan kompleks pusat12 , yaitu: 

a.	 Unit pusat diletakkan pada daerah yang cukup 

strategis yaitu pada area bagian depan dari 

kampus. 

b.	 Pusat kegiatan mahasiswa diletakkan pada arah 

yang memungkinkan kemudahan berhubungan dengan 

masyarakat umum dan fasilitas olah raga dan 

diharapkan kegiatan mahasiswa tidak mengganggu 

kegiatan akademik. 

c.	 Fasilitas umum diletakkan di area ynng gccnrn 

langsung berhubungan dengan masyarakat umum. 

d.	 Daerah olah raga juga terletak pada daerah yang 

berhubungan dengan masyarakat umum. Area ini 

dipisahkan dari area kegiatan akademik. 

II.Universitas Islam Indonesia, RIP Fisik Kampus Terpadu UII 19B7-2009, Laporan Akhir (Final Report), 
Buku III, Yogyakarta, 198B, halaman 3. 

12.Lihat : Ibid., halaman 16-17. 
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5.2.3.	 Alternatif Pemilihan Site 

Dari pembahasan diatas, kemudian diterapkan dalam 

Site Plan Kampus Terpadu maka akan terjadi dua alternatif 

kemungkinan letak site untuk gelanggang mahasiswa 

yaitu (Lihat Gambar V.l) : 

a.	 Site yang pada awalnya direncanakan sebagai unit 

pusat kegiatan mahasiswa dan fasilitas umum 

sebagai alternatif pertama. 

b.	 Site yang pada awalnya direncanakan sebagai unit 

olah raga dan seni budaya sebagai alternatif 

kedua. 

Kedua alternatif site tersebut mempunyai potensi-potensi 

tersendiri yang memungkinkan untuk perletakkan site 

Gelanggang Mahasiswa yang menyangkut aspek pencapaian, 

aspek lingkungan, aspek teknis serta aspek view (pemili 

han site dilanjutkan pada Bab Pendekatan Konsep). 

5.3.	 PUSAT KEKAHASISWAAN SEBAGAI FASILITAS KEGIATAN 

PENALARAN DAN KESEKRETARIATAN 

5.3.1.	 Pola Kegiatan Umum 

Secara umum kegiatan dalam pusat kemahasiswaan UII 

dapat dibagi menjadi tiga macam jenis pelaksanaan yaitu: 

a.	 Kegiatan bidang penalaran yang meliputi jenis 

kegiatan ilmiah ceramah, seminar atau diskusi 

dengan berbagai macam pengembangannya sesuai 

dengan program kerja kegiatan kemahasiswaan, 

misalnya: 



__ _ 

ALTERNA'l!F l 

~, 

\\ 

IS.
~ 

.. --.. ... 
Gambar V.1 : Alternatif Pemilihan Site Gelanggang Mahasiswa OIl .. 
(Sumber gambar : Gambar Prarencana Kampus Ter~adu UII, 1989) 

~~~_~,~. ~> •• _.~ _. _~__ • __·_'k~ •__. 
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- Bidang ceramah: Studium Generale (Kuliah Umum), 

Pengajian (ceramah keagamaan), tutorial dan 

training (pelatihan). 

Bidang seminar: presentasi karya ilmiah, simpo

sium, lokakarya. 

- Bidang diskusi: saresehan, dialog, forum komu

nikasi, kelompok studio 

b.	 Kegiatan bidang kesekretariatan, meliputi sekre

tariat lembaga kemahasiswaan UII tingkat univer

sitas (pusat) yaitu: sekretariat BKK (Badan 

Koordinasi Kemahasiswaan), sekretariat KUA 

(Koordinator Unit Aktivita) , sekretariat LPM 

(Lembaga Pers Mahas iswa) , sekretariat Mapala 

(Mahasiswa Pecinta Alam) , sekretariat Menwa 

(Resimen Mahasiswa) dan sekretariat Kopma 

(Koperasi Mahasiswa).13 

C.	 Kegiatan penunjang, yang meliputi jenis kegiatan 

pengelolaan dan service. kegiatan berfungsi untuk 

melancarkan kegiatan pada Pusat Kemahasiswaan. 

Dari jenis pelaksanaan kegiatan diatas dapat dibagi 

lagi menjadi tiga kemungkinan pelaksanaan kegiatan berke

naan dengan berlangsungnya kegiatan dari waktu ke waktu, 

yaitu: 

a.	 Kegiatan rutin harian, merupakan kegiatan yang 

berlangsung setiap hari (misal : kegiatan ad-

13.Lihat : KeJuarga Mahasiswa Ull pada Bah Ill, halarnan 42-47 dalam buku ini. 
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I 

ministrasi kesekretariatan). 

b.	 Kegiatan rutin periodik, merupakan kegiatan yang
 

berlangsung setiap periode tertentu berdasarkan
 

minggu, bulan atau tahun (misal : kegiatan rapat
 

atau sidang lembaga kemahasiswaan).
 

c.	 Kegiatan periodik temporer, merupakan kegiatan
 

yang berlangsung sesuai dengan jadwal program
 

kerja kegiatan lembaga kemahasiswaan(misal
 

kegiatan pertemuan atau forum ilmiah sesuai
 

dengan rencana program kerja lembaga kemahasis

waan.
 

5.3.2. Tuntutan Pewadahan Kegiatan 

Berdasarkan pengelompokkan kegiatan yang akan diwa

dahi pada pusat kemahasiswaan maka akan didapat dasar 

bagi program ruang. Tuntutan pewadahan bagi masing-masing 

jenis pelaksanaan kegiatan adalah: 

a.	 Kegiatan bidang penalaran 

Suatu kegiatan yang bertujuan untuk menambah 

ilmu, menambah wawasan, melatih katajaman berpi

kir serta berani mengeluarkan pendapat sesuai 

dengan kebebasan mimbar akademis,sebagai ajang 

untuk melatih mahasiswa sebagai calon cendekia

wan. 

Tuntutan pewadahan: ruang tertutup untuk ceramah, 

seminar dan diskusi dengan penyelesaian pada ~ 
I: 

pendayagunaan suasana pertemuan ilmiah menyangkut I: 

fleksibilitas maupun akustik ruang. Ii 

Ii 
'I 

;1 

11 
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b.	 Kegiatan bidang kesekretariatan 

Suatu kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan 

lembaga kemahasiswaan berkenaan dengan manajemen 

organisasi Keluarga Mahasiswa urr serta untuk 

melatih jiwa kepemimpinan. 

Tuntutan' pewadahan: ruang tertutup untuk sekre

tariat maupun rapat/sidang yang menekankan pada 

efisiensi ruang berdasarkan struktur organisasi 

yang berlaku. 

c.	 Kegiatan penunjang 

Suatu kegiatan yang bertujuan untuk melancarkan 

kegiatan di pusat kemahasiswaan meliputi kegiatan 

pengelolaan yang berfungsi pengontrol, melayani 

dan merawat segala aktivitas dan fasilitas yang 

ada di Pusat Kemahasiswaan. 

Tuntutan pewadahannya: ruang terbukaatau ter

tutup untuk staf-staf (karyawan), sedangkan 

kegiatan lain adalah service sebagai pelengkap 

kegiatan utama. 

5.3.3. Program Ruang 

a.	 Program ruang kegiatan penalaran 

Kegiatan penalaran diwadahi dalam suatu ruang perte

muan ilmiah yang berfungsi untuk kegiatan ceramah, semi

nar dan diskusi maupun sidang-sidang lembaga kemahasis

waan. Kebutuhan ruang: 

- Entrance hall 
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- Ruang pertemuan (ruang efektif) 

- Ruang-ruang pendukung 

Ruang-ruang tersebut diatas merupakan satu kesatuan 

ruang pertemuan ilmiah. Pembahasan lebih lanjut pada 

bagian lain dari bab analisis ini. 

b. Program ruang kegiatan kesekretariatan 

Kesekretariatan Lembaga Kemahasiswaan UII diwadahi 

dalam masing-masing lembaga secara tersendiri yang ter

diri dari: 

- Ruang Sekretariat BKK (Badan Koordinasi Kemahasis

waan). 

- Ruang Sekretariat KUA (Koordinator Unit Aktivi 

ta) 

- Ruang Sekretariat LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) 

- Ruang Sekretariat Mapala (mahasiswa Pecinta Alam) 

- Ruang Sekretariat Menwa (Resimen Mahasiswa) 

- Ruang Sekretariat Kopma (KoperasiMahasiswa) 

Ruang-ruang sekretariat ini secara umum membutuhkan 

ruang: . 

Ruang pengurus inti dan pengurus biasa
 

- Ruang rapat
 

- Ruang tamu
 

Ruang-ruang pendukung sesuai kegiatan lembaga 

masing-masing. 

c.	 Program ruang penunjang kegiatan 

Ruang penunjang merupakan fasilitas untuk pengelola 

hRngnnan	 yang terdiri dari: 

- Ruang administrasi pengelola 

!
 
i 
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- Ruang	 tamu 

- Ruang	 penujang sebagai ruang servis, meliputi: 

- Musholla 

- Parkir 

- Gudang 

5.4.	 RUANG PERTEMUAN ILHIAH SEBAGAI FASILITAS KEGIATAN 

PENALARAN 

5.4.1. Ruang Pertemuan Ilmiah 

Ruang pertemuan ilmiah merupakan fasilitas untuk 

kegiatan penalaran secara umum mempunyai jenis kegiatan 

sebagai berikut: 

a.	 Ceramah 

Pidato yang membicarakan uraian tentang suatu 

hal, pengetahuan dan sebagainya (seorang bicara, 

yang lain mendengarkan). 

b.	 Seminar 

Pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu 

masalah di bawah pimpinan ketun sidnne (modcrn

tor) 

c.	 Diskusi 

Pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai 

suatu masalah. 

Selain kegiatan ilmiah tersebut ruang pertemuan ini dapat 

difungsikan juga sebagai ruang sidang lembaga kemahasis

waan terutama untuk sidang-sidang pleno yang mempunyai 
J 

peserta	 sidang cukup banyak karen a 5emua penguru5 lembaga 
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kemahasiswaan hadir. 

Ruang pertemuan ilmiah merupakan suatu rangkaian 

ruang yang terdiri dari 14 : 

a.	 Ruang pertemuan untuk audience beserta stage, 

sebagai ruang efektif dimana didalamnya berlang

sung kegiatan penalaran. 

b.	 Ruang lobby atau persiapan, sebagai tempat persi 

apan para ahli atau pembicara sebelum memasuki 

forum atau digunakan untuk istirahat sesaat . 

II	 . c. Ruang perlengkapan, sebagai tempat untuk menyim

pan peralatan yang dibutuhkan pada kegiatan yang 

ada seperti stage, proyektor overhead/slide, 

sound system dan sebagainya. 

d.	 Entrance hall, ruang pertemuan ilmiah yang menja

di satu dengan entrance hall Pusat Kemahasiswaan. 

5.4.2. Fleksibilitas Ruang 

Ruang pertemuan ilmiah (efektif) berfungsi untuk 

menampung kegiatan ilmiah (penalaran) yang mempunyai 

unsur kegiatan pokok ceramah, seminar dan diskusi. Unsur 

kegiatan pokok tersebut masing-masing mempunyai karakter 

yang berbeda sehingga membutuhkan ruang pertemuan ilmiah 

yang fleksibel terhadap ketiga kegiatan tersebut. Berkai

tan dengan hal tersebut dapat disimak pengertian konsep 

fleksibilitas menurut William Pena, yaitu: 

14.Berdasarkan : Eko Wahyono, Pusat Keqiatan Pembinaan Hahasiswa Unsoed, Tesis Tugas Akhir, JUTA UGM, 
Yogyakarta, 198b, hal. 99-128. 
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Konsep fleksibilitas haruslah dipertimbangkan dalam 
setiap program bangunan yang serius, akan tetapi, 
hal itu seringkali keliru dimengerti. Bagi sebagian 
orang, hal itu berarti bahwa bangunan dapat menam
pung pertumbuhan melalui perluasan. Bagi yang lain
nya hal itu berarti bahwa bangunan menyediakan yang 
terbanyak bagi yang melalui ruang-ruang. Sebenarnya 
fleksibilitas mencakup semua ketiganya. Program 
harus mengenali secara spesifik aspek-aspek felsibi
litas yang mana yang akan berlaku-ekspansibilitas 
(kemungkinan perluasan), konvertibilitas (kemungki
nan perubahan), versabilitas tgemungkinan menampung 
beberapa kegiatan sekaligus). 

Dari konsep diatas dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas 

ruang mencakup tiga pengertian: 

a.	 Ruang yang dapat menampung pertumbuhan melalui 

perluasan. 

b.	 Ruang yang dapat memungkinkan perubahan fungsi 

melalui perubahan ruang-ruangnya. 

c.	 Ruang yang memanfaatkan ruang. sebaik-sebaiknya 

melalui ruang multi fungsi. 

Dalam analisis ruang pertemuan ilmiah ini pengertian 

fleksibilitas digunakan konsep yersabilitas dimana ~ 

memanfaatkan ruang pertemuan ilmiah yang dapat menampung 

tiga kegiatan ceramah. seminar dan diskusi yang mempunyai 

karakter berbeda dalam segi karakteristik sumber bunyi. 

Tinjauan karakteristik sumber bunyi dari kegiatan terse-

but adalah: 

a. Ceramah: suatu penyampaian yang sifatnya satu 

arah yakni dari penceramah kepada hadirin. 

15.William Pena, Problem Seeking, An Architectural Programming Primer, diterjemah~an oleh Aris K ooggo
diputro, Intermedia, Bandung, 1989, hal. 70. 



-----

91 

b.	 Seminar: komunikasi antara sekelompok ahli dengan 

hadirin, berupa komunikasi dua arah. 

c.	 Diskusi: para peserta mengungkapkan pendapatnya, 

bersama-sama dalam kelompok besar bersifat komu

nikasi berbagai arah. 

Untuk menentukan bentuk ruang pertemuan ilmiah yang 

fleksibel maka harus dipikirkan suatu ruang dimana ketiga 

macam kegiatan tersebut mampu diwadahi secara baik dengan 

kata lain bersifat multifungsi. Oleh sebab itu dapat 

diberikan suatu kriteria ruang sebagai berikut: 

a. Fleksibilitas ruang pertemuan ilmiah yang dapat 

menampung kegiatan ceramah, seminar dan diskusi 

dengan baik. (kriteria I). 

b.	 Efektif terhadap· perjalanan dan pengarahan 

bunyi/suara (kriteria 2). 

c.	 Efektif terhadap layout furniture audience 

(kriteria 3). 

Dari ketiga kegiatan ilmiah tersebut dapat dilihat karak

teristik kegiatannya bila ditinjau dari sumber bunyi 

sebagai berikut (Lihat Gambar V.2) 
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Karakteristik ditinjau Bentuk ruang yang sesuai 

dari sumber bunyi dengan perjalanan bunyi 

CERAMAH 

SEMINAR 

OlSKusr 
1---\ 

G~~)D 
~ 

\---J 
5B: Sumber Bunyi 
A : Audience 

Gambar V.2 : Knrakteristik dan Bentuk Ruang Ditinjau Dari SnJDber dan 
Perjalnmm Bmlyi (Sumber : Eko Wahyono, Pusat Kegiatan Pembinaan 
Mahasiswa Unsoed,1986) 
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Dari bentuk-bentuk ruang tersebut (Gambar V.2) dapat 

dicari alternatif bentuk ruang pertemuan ilmiah sebagai 

berikut: 

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

Dari ketiga alternatif ini dapat dipilih fleksibilitasnya 

melalui kriteria ruang pertemuan ilmiah multi fungs~ 

seperti diatas. 

5.5. UNGKAPAN RUANG PADA BANGUNANPUSAT KEMAHASISWAAN 

Gelanggang Mahasiswa Kampus Terpadu UII sebagai 

wadah kegiatan kemahasiswaan merupakan perangkat keras 

pengernbangan dan pembinaan kemahasiswaan dalam suatu 

lingkungan blok bangunan.Bangunan-bangunan di Gelanggang 

Mahasiswa Kampus Terpadu UII mewadahi kegiatan yang 

bersifat edukatif-rekreatif dengan karakter yang berbeda 

satu sarna lain, meliputi kegiatan bidang penalaran, minat 

dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan kesekretariatan. 

Bangunan Pusat Kernahasiswaan sebagai bagian dari 

Gelanggang Mahasiswa Kampus Terpadu UII, berkaitan dengan 

lingkup arsitektural penarnpilan keseluruhan bangunan 

mempunyai suatu ungkapan-ungkapan tertentu.Ungkapan

ungkapan tersebut berkaitan dengan "guna" dan "citra" 

dari bangunan itu. Dapat disimak pendapat Dipl.lng. YB 

Mangunwijaya bahwa : 

Perkataan "guna" Inenunjuk pada keuntungan,pemanfaat 

~ ~------------
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an : (use) yang diperoleh. Pelayanan yang dapat kit a 
dapat darinya.Berkat tata ruangnya, pengaturan fisik 
yang tepat dan efisiensi kenikmatan (comfort) yang 
kita rasakan disitu dan sebagainya. 
Citra sebetulnya hanya menunjuk suatu "gambaran" 
(im~ge), suatu issan penghayatan yang menangkap arti 
bagl seseorang. 

Guna dari Pusat Kemahasiswaan sebagai fasilitas kegiatan 

penalaran dan kesekretariatan akan mewarnai bangunannya 

dengan karakter-karakter kegiatan di dalamnya yang bersi

fat edukatif. Sedangkan citra dari Pusat Kemahasiswaan 

adalah melambangkan gerak aktivitas lembaga kemahasiswaan 

UII yang dinamis dan mandiri dengan suatu cipta rasa 

tertentu yang bernafaskan ruhul Islam. 

"Guna" dan "citra" dariPusat kemahasiswaan dapat 

dimunculkan dalam suatu ungkapan-ungkapan ruangnya, 

sehingga perlu pemahaman akan ruang dalam Pusat Kemaha

siswaan, untuk mendukung fungsi sebagai wadah aktivitas. 

Dalam hal ini pemahaman ruang diarahkan pada karakter 

ungkapan ruang, persyaratan serta suasana yang dibutuhkan 

untuk mendukung fungsi Pusat Kemahasiswaan. Untuk itu 

diperlukan penyelesaian ungkapan fisik ruang yang dapat 

melukiskan karakter kegiatan yang diwadahi dalam suatu 

penampilan yang utuh. Hal-hal yang mendasari ungkapan 

fisik ruang adalah sebagai berikut : 

a. Bentuk ruang 

Suatu· bentuk ruang akan memberikan karakter 

dalam ungkapan ruang berkenaandengan wujud dasar

nya. 

16.Dipl.lng. V.B. Mangunwijaya, Wastu Citra, 6ramedia, Jakarta, 1988, halaman 31. 
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Wujud adalah karakter pokok yang menunjukkan 
bentuk, wujud adalah hasil pembentukan yang 
tertent'i7 dari permukaan dan sisi-sisi suatu 
bentuk. . 

Dalam bangunan Pusat Kemahasiswaan ini dapat diberi 

kan suatu alternatif wujud dasar ruang sebagai 

berikut (kecuali Ruang Pertemuan Ilmiah yang telah 

dibahas secara khusus) : 

- wujud dasar segi empat, wujud ini menunjukkan 

suatu karakter yang polos, berwibawa dan 

formal. 

- wujud dasar segi tiga, wujud ini menunjukkan 

suatu karakter yang dinamis dan informal . 

•- wujud dasar bulat, wujud ini menunjukkan 

suatu karakter yang lembut dan femin.im . 

•
Dari alternatif ketiga wujud dasar ruang di atas
 

dapat diambil suatu kriteria pemilihan, yaitu :
 

17.francis D.K. Ching, Archit~cture : Form, Space and Ord~r, diterjemahkan oleh Ir. Paulus Hanoto Adjie, 
Erlangga, Jakarta, 1984, halaman 50. 

I'.-----'! 

~ 
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1.	 Kesesuaian dengan karakter dan fungsi 

kegiatan utama pada Pusat Kemahasiswaan 

(kriteria 1) 

2.	 Efisiensi terhadap perletakan peralatan atau 

perabot (kriteria 2) 

3.	 Kesesuaian dengan bentuk site (kriteria 3) 

b.	 Skala 

Skala selalu dikaitkan dengan ukuran baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif. Nilai yang 

muncul dari fungsi bangunan sebagai Pusat kemahasis

waan sebagai fasilitas kegiatan dari mahasiswa yang 

bebas, dinamis serta akrab dalam b~rinteraksi, akan 

ditunjang oleh persepsi mengenai skala: 

Skala dapat diarahkan dalam kategori .18 

1.	 Skala Heroik I Sakral 

Dimaksudkan untuk menimbulkan 

suasana sakral, monumental, 

kekuasaan dan . kewibawaan 

(formal). Dalam perwujudannya 

semua serba besar I vertikal. 

2. Skala Natural 

. Dimaksudkan untuk menunjukkan 

bahwa ukuran ruang terlihat 

sebagaimana adanya, menurut 

ukuran sebenarnya (normal). 

1B.Berdasarkan : H.K. Ishar, Pedoman Umuul t~rancang Bangunan, Gramedia, Jakarta, 1992, halaman 100. 
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3.Skala·lntim 

Dimaksudkan untuk memberi kesan 

intim yang manusiawi. Dalam 

perwujudannya ruang berukuran 

minimum, terlihat lebih kecil 

dari ukuran sebenarnya. 

c. Garis sebagai elemen ruang. 

Garis dapat mensugestikan perasaan karena 

adanya ingatan dan asosiasi. Tiap-tiap" simbol garis 

adalah penyederhanaan garis dari dari benda-benda 

yang sering dilihat di alamo Garis sebagai unsur 

visual dari ruang berfungsi untuk menyatakan karak

ter ruang dalam bentuk elemen-elemennya (misal 

pintu, jendela, ... ). Simbol garis dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

Horisontal : mengasosiasikan keten~ni 

an dan kedamaian 

Vertikal : mengasosiasikan kestabilan, 

diam tak bergerak dan kekuasaan. 

/ Diagonal : mengasosiasikan pergerakan 

dan dinamika. 

Lengkung : mengasosiasikan keindahan,-../' 
ringan dan halus. 

Zik-zak : mengasosiasikan semangat dan 

~ gairah. 

Penyelesaian ungkapan ruang bangunan Pusat Kemaha

siswaan melukiskan karakteristik mahasiswa sebagai 

pe lakunya dalam berkegiatan, dengan ke'san "ga,ris . 
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d.	 Warna 

Warna mempunyai kemampuan mempengaruhi mata 

serta menimbulkan getaran -getaran sehingga membang

kitkan emosi. Warna memberikan ekspresi kepada 

pikiran atau jiwa manusia yang melihatnya, sebab itu 

warna sedikit banyak menentukan karakter. 19Berikut 

ini warna dan ekspresinya. 

1.	 Berdasarkan panas-dinginnya 

panas mengesankan rasa gembira, agresif dan 

menggugah ( merah, jingga, ... ) 

dingin mengesankan rasa sejuk dan tenang 

(biru ,ungu tua, krem, ... ) 

antara panas d~n dingin mengesankan rasa 

optimis dan cendekia (hijau, kuning, ... ) 

2.	 Berdasarkan terang-gelap 

terang berkesan ringan, sesuai dengan 

bidang yang luas. 

gelap berkesan berat, menekan sesuai dengan 

bidang yang sempit. 

Penyelesaian ungkapan ruang bangunan Pusat Kemaha

siswaan dengan diekspreSikan dengan warna-warna yang 

mendukung fungsi dan karakter bangunan dengan pela

kunya. 

e.	 Tekstur 

Tekstur mempunyai peran menyatakan ungkapan 

19.1bid"	 halaman 132. 
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ruang	 secara visual. 

Tekstur adalah karakter permukaan suatu ben
tuk. tekstur mempengaruhi perasaan kita pada 
waktu meraba maupun intensitas refleksi caha28 
yang menimpa pada permukaan bentuk tersebut. 

Tekstur selain mempunyai kualitas plastis dan 

ekspresif juga nilai dekoratif. Tekstur dapat meno

long memberikan ekspresi tertentu. 

- Tekstur halus memberi kesan tenang dan lembut 

- Tekstur kasar memberi kesan kerasdan agresif 

p'enyelesaian ungkapan ruang bangunan Pusat Kemaha

siswaan dengan suatu tekstur tertentu akan lebih 

menguatkan kesan sebagaiwadah aktivitas kemahasis

waan. 

2O.Francis D.K. Ching, Loc.cit., halaman 50. 


