
BAB VI 

KESIMPULAN 

Dari pembahasan mengenai Gelanggang Mahasiswa Kampus 

Terpadu Universitas Islam Indonesia, dengan suatu pene

kanan khusus kegiatan penalaran dan kesekretariatan pada 

bangunan pusat kemahasiswaan, maka didapatkan kesimpulan

kesimpulan yang mendasari konsep perencanaan dan peran

cangannya. 

6.1. GELANGGANG MAHASISWA KAMPUS TERPADU UII 

a.	 Gelanggang Mahasiswa Kampus Terpadu Universitas Islam 

Indonesia sebagai pusat pengembangan dan pembinaan 

kemahasiswaan UII, memberikan pelayanan bagi mahasiswa 

tingkat universitas (pusat) dan sebagai wadah kegiatan 

kemahasiswaan dalam upaya pengembangan dan pembinaan 

mahasiswa Universitas Islam Indonesia. 

b.	 Gelanggang Mahasiswa Kampus Terpadu Universitas Islam 

Indonesia sebagai perwujudan kebijaksanaan pengemban

gan dan pembinaan mahasiswa ter~ebut dirumuskan dalam 

program kegiatan yang ada di dalamnya dengan didasar

kan pacta unsur edukatif dan rekreatif. Sesuai dengan 

urutan prioritasnya program kegiatan mahasiswa di 

dalamnya akan meliputi: 

1. Kelompok kegiatan penalaran 

2. Kelompok kegiatan kesekretariatan atau lembaga 

kemahasiswaan. 
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3.	 Kelompok kegiatan penyaluran minat dan bakat. 

4.	 Kelompok kegiatan pelayanan kesejahteraan. 

c.	 Gelanggang Mahasiswa Terpadu Universitas Islam Indone

sia sebagai blok bangunan adalah pusat kegiatan 

pengembangan dan pembinaan mahasiswa UII yang terletak 

dalam suatu tapak atau site di dalam lingkungan kampus 

terpadu, terdiri dari: 

1. Bangunan Pusat Kemahasiswaan (Student Centre) 

yang mewadahi kegiatan: 

- Penalaran (ruang pertemuan ilmiah) 

- Kesekretariatan Lembaga Kemahasiswaan (ruang

ruang sekretariat). 

2. bangunan fasilitas minat dan bakat yang mewadahi 

kegiatan. 

- Olah raga (sport hall/gedung olah raga) 

- Seni budaya (panggung pagelaran seni) 

- Minat khusus 

3.	 Bangunan pelayanan kesejahteraan yang mewadahi 

kegiatan pelayanan kebutuhan mahasiswa berupa: 

- Koperasi mahasiswa (bursa) 

- Wartel, pos dan lain-lain. 

d.	 Gelanggang Mahasiswa Kampus Terpadu UII sebagai suatu 

blok (unit) bangunan yang dipergunakan untuk meman

faatkan waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang 

berguna bagi mahasiswa UII mempunyai suatu landasan 

filosofis sebagai berikut : 
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- Gelanggang Mahasiswa sebagai aktivitas di kampus 

menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi bukan sekedar 

gelanggang untuk bersibuk diri menekuni suatu disi

plin ilmiah, melainkan juga merupakan kesempatan 

untuk persiapan bagi keterlibatan yang lebih besar 

dalam kehidupan manusia dan masyarakat, maka maha

siswa yang ideal adalah mahasiswa yang bukan hanya 

menutup diri di balik tembok kampus bersama buku

bukunya melainkan mereka yang tidak menutup mata 

terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di dalam tubuh 

kampus dan masyarakat. 

- Gelanggang Mahasiswa sebgai perangkat keras pembi

naan mahasiswa menunjukkan bahwa dalam rangka pembi

naan unsur mahasiswa adalah subyek pembinaan dan 

bukan obyek pembinaan, jadi mahasiswa merupakan 

unsur yang dapat menentukan dirinya sendiri serta 

berperan dalam menentukan warna dan rona UII dengan 

ciri kegiatannya yaitu : dari mahasiswa, oleh maha

siswa dan untuk mahasiswa. 

- Gelanggang Mahasiswa sebagai suatu lingkungan 

interaksi kemahasiswaan yang Islami berperan menim

buhkan sikap persatuan dan sikap Ukhuwah Islamiyah 

diantara mahasiswa UII serta memiliki cipta rasa 

guna mewarnai proses dinamika di UII dan tetap 

selalu bernafaskan ruhulIslam sebagai landasan 

gerak aktivita. 
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6.2.	 PUSAT KEMAHAsrSWAAN Dr GELANGGANG MAHASISWA KAMPUS 
TERPADU UII 

a.	 Pusat Kemahasiswaan (Student Centre) sebagai perwu

judan penekanan khusus fasilitas kegiatan penalaran 

dan kesekretariatan pada Gelanggang Mahasiswa Kampus 

Terpadu Universitas Islam Indonesia. Pusat Kemahasis

waan mempunyai ruang-ruang: 

- Ruang pertemuan ilmiah 

- Ruang-ruang sekretariat Lembaga Kemahasiswaan UII 

tingkat pusat.
 

- Ruang penunjang.
 

b.	 Ruang Pertemuan Ilmiah pada Pusat Kemahasiswaan ber

fungsi untuk menampung kegiatan ilmiah yang mempunyai 

unsur kegiatan pokok seminar, ceramah dan diskusi 

dimana ketiganya mempunyai karakter yang berbeda 

sehingga dibutuhkan ruang yang fleksibel terhadap 

ketiga kegiatan tersebut. Fleksibilitas tersebut 

tampak dalam ungkapan bentuk ruang yang berkaitan 

dengan pengarahan bunyi dan pengaturan layout furni

ture. 

C.	 Pusat Kemahasiswaan sebagai fasilitas kegiatan penala

ran dan kesekretariatan yang bersifat edukatif (tanpa 

mengesampingkan aspek rekreatif) ruang-ruang didalam

nya mempunyai suatu ungkapan tertentu yang menggambar

kan guna dan citranya melalui unsur-unsur : 

- Bentuk ruang berkenaan dengan wujud dasar ruang yang 
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formal dan efisien.
 

Skala ruang yang manusiawi sebagai paduan skala
 

intim dan natural. 

- Garis sebagai elemen ruang yang 

ka dan kegiatan kemahasiswaan. 

- Warna ruang yang mengesankan 

kemahasiswaan. 

menoerminkan dinami

semangat kegiatan 

- Tekstur dalam ruang yang memberikan rasa kenyamanan 

berkegiatan. 


