BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Kampus sebagai lingkungan pendidikan menjadi tempat atau wadah
bagi mahasiswa untuk berkembang menjadi pribadi yang aktif dan mandiri.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka mahasiswa menjalani proses dengan
aktivitas yang berhubungan dengan akademik maupun aktivitas non
akademik. Oleh karena itu mahasiswa membutuhkan tempat yang dapat
memenuhi aktivitasnya.
Ruang luar atau ruang publik kampus bagi mahasiswa sangat penting
fungsinya, karena ruang luar tersebut dapat mewadahi secara fungsional
keberlangsungannya kegiatan-kegiatan. Ruang publik kampus dapat berfungsi
sebagai ruang untuk bersosialisasi seperti sarana untuk komunikasi sosial,
tempat peralihan dan menunggu, dan mengadakan kegiatan untuk
kepentingan bersama.
Keberadaan ruang publik pada perguruan tinggi sangat penting untuk
menunjang penampilan kampus dan elemen pokok yang memberi bentuk
dasar tata ruang kampus. Ruang luar kampus bukanlah ruang sisa dari sebuah
kawasan kampus yang dibangun, akan tetapi ruang luar kampus juga
digunakan oleh mahasiswa sebagai tempat dan wadah untuk melakukan
kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Untuk itu sebuah perguruan tinggi harus
melengkapi ketersediaan ruang luar atau ruang publik untuk menunjang
seluruh aktivitas dan kegiatan mahasiswa.
Di lingkungan kampus, mahasiswa bukan hanya saja menuntut ilmu
secara formal pada jenjang pendidikan tinggi. Akan tetapi di lingkungan
kampus, mahasiswa lebih sering menghabiskan hari-harinya dengan
melakukan aktivitas-aktivitas lain. Berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan
mahasiswa di lingkungan kampus, di antaranya adalah kegiatan belajar
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kemahasiswaan, sekedar berinteraksi sosial antar mahasiswa, maupun
kegiatan-kegiatan yang bersifat individu.
Aktivitas mahasiswa yang terjadi di lingkungan kampus UPI sangat
beragam. Mulai dari kegiatan yang bersifat formal dan non formal. Aktivitas
non formal tersebut yang banyak terjadi di lingkungan luar kampus UPI,
seperti diskusi, kegiatan UKM, interaksi sosial, dan lain-lain.
Kondisi ruang publik yang berada di kampus Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI) pada saat ini menarik untuk diteliti, karena ruang publik yang
tersedia di kampus UPI kurang memadai dalam segi kelengkapan fasilitas
serta kurang tersedianya ruang publik untuk menunjang aktivitas kegiatan
mahasiswa. Akibat dari kurangnya ruang publik yang ada, mahasiswa
menggunakan ruang lain seperti sirkulasi, pedestrian, dan sebagainya untuk
digunakan sebagai tempat berkumpul atau interaksi sosial.
Ruang publik

yang berada

dilingkungan

kampus

UPI

perlu

dikembangkan, karena ruang publik tersebut sangat berguna untuk menunjang
aktivitas
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pendidikan,

baik

itu
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mengembangkan bakat atau pengembangan diri dalam lingkungan pendidikan
(learning society).
Pada saat ini ketersediaan ruang publik di kampus UPI merupakan hal
yang perlu diperhatikan. Ruang publik yang dibutuhkan harus sesuai dengan
aktivitas yang dilakukan, dan kebutuhan ruang publik yang harus
diperhatikan adalah fasilitas yang harus tersedia dalam ruang publik tersebut.
Oleh karena itu penelitian ini berdasar dari permsalahan yang timbul dari
kebutuhan akan adanya ruang publik sebagai tempat aktivitas yang
menunjang kebutuhan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai ruang publik di kampus UPI dengan judul Identifikasi Kebutuhan
Ruang Publik Kampus UPI berdasarkan Aktivitas Mahasiswa.
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1.2. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi
permasalahan sebagai berikut:
1. Terdapat kondisi ruang publik kampus UPI yang masih kurang sesuai
untuk dijadikan tempat aktivitas mahasiswa dari segi kelengkapan
fasilitas.
2. Beragamnya aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus UPI sehingga
ruang publik yang ada belum memfasilitasi aktivitas mahasiswa.
3. Kurangnya ruang publik yang ada untuk menunjang aktivitas mahasiswa.

1.3. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH
Agar masalah yang telah dipaparkan di atas lebih jelas dan terarah maka
ruang lingkup masalah yang diteliti dibatasi pada:
1. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas di luar kegiatan belajar formal.
Seperti diskusi, mengerjakan tugas, interaksi sosial, dan sebagainya.
2. Ruang publik yang dimaksud adalah ruang publik terbuka di lingkungan
kampus UPI yang bersifat menunjang aktivitas mahasiswa kampus UPI,
seperti gazebo, sarana duduk, dan ruang publik lainnya.
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, rumusan masalah pokok
yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah kondisi ruang publik yang ada di lingkungan kampus UPI?
2. Aktivitas apa saja yang dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus UPI
di luar kegiatan belajar formal?
3. Ruang publik apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa berdasarkan aktivitas
yang dilakukan di kampus UPI?
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1.4. PENJELASAN ISTILAH JUDUL
Penjelasan istilah dalam judul penelitian ini bisa diuraikan sebagai berikut:
Identifikasi Kebutuhan Ruang Publik Kampus UPI
berdasarkan Aktivitas Mahasiswa


Identifikasi Kebutuhan Ruang Publik adalah mengidentifikasi kebutuhan
ruang publik apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang disesuaikan
dengan aktivitas yang terjadi dilingkungan kampus UPI.



Aktivitas Mahasiswa adalah aktivitas mahasiswa di luar kegiatan belajar
formal misalnya diskusi, kegiatan UKM, interaksi sosial, dan lain-lain.

1.5.TUJUAN PENELITIAN
1. Mengidentifikasi kondisi existing ruang terbuka publik di lingkungan
kampus UPI.
2. Mengidentifikasi aktivitas mahasiswa kampus UPI di luar kegiatan belajar
formal.
3. Mengidentifikasi kebutuhan ruang publik yang dibutuhkan oleh
mahasiswa berdasarkan aktivitas yang dilakukan di lingkungan kampus
UPI.

1.6. KEGUNAAN PENELITIAN
Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Dapat memberikan kondisi ruang publik yang berada di lingkungan
kampus UPI.
2. Dapat memberikan gambaran umum mengenai aktivitas mahasiswa
kampus UPI
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3. Untuk mengetahui ruang publik yang belum tersedia di lingkungan
kampus UPI.
4. Sebagai kontribusi atau masukan kepada kampus UPI.
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