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BAB II 

TINJAUAN PENDIDIKAN TINGGI ARSrtEk1UR 

2.1. Tinjauan Umum Perguruan Tinggi 

Jika kita mengikuti jalan pikiran Alvin Toffler bahwa 

semua proses pendidikan merupakan semua kegiatan yang lahir 

dari suatu pandangan ke depan, bahkan membentuk gambaran 

masa depan, maka perguruan tinggi yang merupakan salah satu 

mata rantai kegiatan atau lembaga pendidikan sudah" seyogya

nya menerapkan peranan pent ing dalam tugas pendldikan. 

Didalam memandang kearah masadepan, kita"akan merumus-' 

kan pandangan tentang kebudayaan dan peradaban. " Menurut 

Alija Izetbegovic (1984), peradaban memberi pendidikan, 

sedang kebudayaan memberi pencerahan. Yang satu memerlukan 

belajar, yang satu lagi memerlukan meditasi (perenungan). 

Dengan demikian' pendidikan (terutama pada perguruan tinggi), 

'Iilerupakan	 tanggung j awab dua dimensional, mencakup pembela

enaran rel1aius, moral dan artis

tik serta kebenaran-kebenaran obyektif dan ilmi8h1 ). 

Dengan posisinya yang sangat menguntungkan dalam kebu

dayaan dan peradaban ini, pendidikan tinggi dituntut untuk' 

secara simultan melakukan pembaharuan metode, teori dan 

nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan untuk 

masyarakat mendatang. 

1)Al ij a I zetbesovic; Hembangun Ja1an Tengah Islam Antara 
Timur dan Barat; Mizan, Bandung, 1992. 
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2.1.1. Pengertian Perguruan Tinggi 

Dalam peranannya terhadap perkembangan kebud80vaan dan 

peradapan dunia, maka persuruan tinggi memiliki pengertian 

sebagai suatu lembasa pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi yang secara simultan melakukan penelitian 

dalam berbagai disiplin ilmu dan melakukan pengabdian terha

dap kepentingan manusia. 

Selanjutnya pengertian perguruan tinggi secara defini

tif menurut peraturan pemerintah no. 5 tahun 1980 . menyatakan 

bahwa perguruan ~inggi adalah satuan lembaga pendidikan 

tinggi yang berperan dalam rangka menoapai tujuan nasional 

melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, serta' 

penelitian mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan 

dan sosial. 

Dengan demikian persuruan tinggi merupakan bagian 

integral dari pembangunan naeional dalam berbagai bidang. 

Terlebih penting lagi bshwapersuruan-tinggi- merupakan pusat 

pemikiran bagi pengembangan pola pembangunan yang di .. rumus

ken. 

2.1.2. Fungai Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi sebagai penghasil tenaga shli eering 

memiliki sifat yangdimiliki oleh para shli itu sendiri 

yaitu : 

a. Karena literatur yang dikuasainya, ia mampu menyam

paikan pendapat yang relatif lebih teratur. 

b.	 Karena sifat dan sistematika'ilmuyang dikuasainya, 

ia lebih mungkin bersifat obyektif dan dapat mene

rapkan nilai-nilai obyektivitas ilmu. 
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c.	 Karena dedikaainya kepada ilmu yang sering mengan

dung berbagai alternatif dan kemunSkinan, malta' 

aeaeorang atau lembaga ilmiah aukar untuk dapat 

menerima aikap yang beraifat dogmatiaatau otoriter. 

d.	 Didalam menjawab berbagai maaalah yang dihadapinya, 

ia memiliki kapabilitaa dan validitaa yang lebih 

meyakinkan2 ). 

Karena karakteriatik teraebut, perguruan ,tinggi mau 

tidak mau berfungai aebagai lembaga atau puaat pembaharuan 

dalam maayarakat. Selanjutnya sebuah perguruan tinggi 

menjalankan fungai-fungai aebagai berikut : 

a.	 Sebagai puaat pendidikan dan pengajaran 'tingkat 

tinggi. 

b.	 Sepagai puaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. 

c.	 Sebagai puaat penelitian. 

d.	 Sebagai puaat'pemberi pelayanan/pengabdian' kepada' 

maayarakat. 

e.	 Sebagaimitra pemerintah didalammeningkatkan' keae

jahteraan bangaa, dengan mencetak aumberdaya manuaia 

terdidik. 

2.1.3. Peranan Perguruan Tinggi 

Karena karakteriatik keilmiahan, obyektivitaa dan 

independenainya, perguruan tinggi dalam beberapa fungainya 

yang dijalankan, memberikan peranan'beaar'dalam' pembangunan' 

2 )Yusuf. Amir Feiaal, Reor:1entas:1 Pend:1d:1kan Islam, Gema 
Insani Preaa, 1995, Jakarta. 
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nasional sebagai berikut : 

a.	 Perguruan tinggi mendldlk manusla untUk mengembang

kan peradabannya terhadap ilmu pengetahuan dan 

budaya yang lebih maju untuk kemajuan bangsa dan 

negaranya. 

b.	 Perguruan tinggi menciptakan sumberdaya manusia 

terdidik dan bermutu. 

c.	 Perguruan tinggi berperan sebagai Agent of change,
 

yaitu pelopOr didalam perkembangan bangsa kearah
 

kemajuan.
 i... 
I 

d.	 Perguruan tinggi berperan sebasai sarane. terhadap I 

pengabdian terhadap masyarakat dan eebagai mitra 

pemerintah didalam pembangunan. 

2.1.4. Tu.1uan Perguruan Tinal 

Densan fungsi dan peran besarnya dalam pembangunan, 

dalam upaya untuk membentuk manusia seutuhnya,-maka tujuan

tujuan yans hendak dioapai perguruantinggi adalah : 

a.	 Membentuk manusia dan menDjarkan subyek-subyek 

tertentu sebagai suatu dlsiplin intelektual, untuk 

mewujudkan suatu masyarakat indoneeia yang adil dan 

makmur. 

b.	 Melakukan penelitian dan penyelidikan untuk menambah 

pengetahuan dan memajukan kebudayaan dan 'kehidupan 

kemasyarakatan .' 

c.	 Mendidikmahasiswa agar mampu mandir~, balk seoara 

indlvidu maupun sebagai warga negara. 
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2.1.5. Keglatan dan Lingkungan Perguruan T1nggl 

Dalam menjalankan funsei dan peranannya untUk mencapa1 

tujuan-tujuannya, maka perguruan tinggi menyUSUD pola-pola 

kesiatan yans eecara saris beear meliputi kesiatan 

a. Kesiatan pueat, yaitu kesiatan tinskat pueat yans 

bereifat umum dan menskoordinir.
 

terdiri dari :
 

- Kesiatan penselolaan
 

- Kegiatan penunjans akademie pueat
 

- Keslatan pelenskap akademis dan 

pueat 

b. Kesiatan pensajaran 

c. Kesiatanpelenskap 

Linskunsan kampue adalah tempat dan 

Kesiatan' pueat 

kemahasiewaan 

bansunan yans 

diperlukan persuruan tinsgi dalammelakukan" kesiatan-~-

kesiatannya, densan demikian'llngkunsan 'kampus perguruan 

tinssi terbasi menjadibeberapa bagian. Linskungan beda

earkan ;JEmie kesiatan. L1ngkur1sankampuesecar~arls'beear 

dibedakan menjaditisa kelompok utama : 

a. Linskunsan pueat, yans terdlri atas : 

- Linskunsan pueat utama, terdiri dari kantor pueat 

persuruan tinssi, perpustakaan pueat, auditorium, 

plaza, deb. 

Linskunsan lembasa dan balai, tersantuns dar1 

jenie persuruantinssi yans dapat membentuk lemba
,! 

sa penelitian, lembasa pengabd1an kepada' -maeyara-' "i 
l 

kat, lembasa komputer, deb. 

.. 
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- L1ngkungan fas111tas kemahas1swaan, terd1r1 dar1 

gelanggang mahas1swa, students cultural center, 

dsb. 

b.	 L1ngkungan pengajaran, terd1r1 atas bangunan penga

jaran dan kul1ah, m1salnya kelas, laborator1um, 

stud10, dsb. 

c.	 L1ngkungan kelengkapan kampus, bers1fat melengkap1 
. , 

kedua keg1atan dar1 11ngkungan d1 atas yang dapat 

berupa perumahan, asrama mahas1swa, 'tempat olah 

raga, fasil1tas 1badah, dsb. 

2.2. Program Pendidikan Arsi'tektur 

Program pend1d1kan ars1tektur eelalu berupaya untuk 

menumbuhkan kesadaran akan art1 ars1tektur bag1 pengembangan 

masyarakat. Untuk 1tu pemahaman akan pengert1an ars1tektur 

secara menyeluruh menjad1 sangat pent1ng; 

Ars1tektur adalah l1ngkungan b1naan yang dlbangun oleh 

dan untuk memenuhi kebutuhan manus1a d1dalam keh1duP8n· 

berbudayanya. Pemenuhan kebutuhan j asman1 dan rohan1 1tu 

yang kemud1an d1terjemahkan ke dalam u.iud ruang dan bentuk, 

merupakan salah satu tugas utama seorang sarjana ars1tektur. 

Pemb1naan dan penataan ruang dan bentuk1tu d1upayakan 

untuk selalu berdampak POs1t1f terhadap 11ngkungan dan 

keh1dupan manus1a dalam segala seg1nya, ba1k sebaga1 1nd1v1

du maupun sebaga1 'kelomPOk. L1ngkungan b1naan ltu menggam-' 

barkan paduan antara manus1a, alam dan teknologl. 

,.1, 
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Dalam keberadaannya pada aebuah perguruan tinggi, 

Juruaan Araitektur merupakan auatu lembaga pendidikan tlnggl 

bidang teknik yang berfungaiuntuk mendidik calon aarjana 

araitektur dengan kualifikaai tertentu aesuai tujuan pendi

dikan yang ditetapkan. Sehubungan dengan fungainya itu, maka 

tugaa yang diembannya adalah melakaanakan pendldikan dan 

pengajarail, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian 

kepada maayarakat dalam bidang'ilmu araltektur aeauai dengan 

program pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (PP. No. 5/5/1980, paaal 22). ., 
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