BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN
Dari penelitian dan pembahasan mengenai analisis kebutuhan ruang
publik kampus UPI berdasarkan aktivitas mahasiwa, diperoleh hasil sebagai
berikut :
1. Ruang publik yang berada di lingkungan kampus UPI secara garis besar
dibedakan menjadi dua yaitu ruang publik aktif dan pasif. Ruang publik
aktif diantaranya adalah gazebo, sarana duduk, dan area terbuka.
Sedangkan ruang publik pasif adalah taman penghijauan. Ruang terbuka
publik yang berada di kampus UPI dapat dikatakan memenuhi kriteria
ruang

publik,

yaitu

dapat

memberi

makna

bagi

penggunanya

(meaningful), tanggap terhadap semua keinginan pengguna dan
mengakomodir kegiatan yang ada (responsive), dan dapat menerima
kehadiran berbagai lapisan pengguna

dengan bebas tanpa ada

diskrimninasi (democratic). Namun ada beberapa yang masih kurang
dalam mewadahi aktivitas di dalamnya, seperti fasilitas penunjang untuk
mendukung aktivitas yang dilakukan mahasiswa kampus UPI. Selain itu
kurangnya ruang publik yang berada di lingkungan UPI seperti gazebo
dan sarana duduk di FPEB (zona 3), FPMIPA, FPOK, dan FIP (zona 4).
2. Aktivitas yang terjadi di lingkungan kampus UPI beragam, yaitu diskusi,
istirahat, menunggu jadwal kuliah atau menunggu dosen, browsing,
mengobrol, olahraga, latihan musik, kegiatan penerimaan mahasiswa baru,
kegiatan UKM, kegiatan MOKA, dan acara wisuda.
3. Kebutuhan ruang publik yang dibutuhkan oleh mahasiswa adalah gazebo,
sarana duduk, tempat berkumpul, taman, dan area terbuka dengan fasilitas
yang menunjang seperti adanya tempat duduk, sinyal wi-fi, peneduh, meja,
dan tempat sampah yang dapat digunakan untuk menunjang aktivitas di
luar kegiatan belajar formal.
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5.2. SARAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti mengajukan
saran atau rekomendasi antara lain:
1. Di lingkungan zona 1 khususnya di lingkungan BPU dan FPTK disarankan
agar membuat sarana duduk yang memakai peneduh dan gazebo Selatan
FPTK perlu dioptimalkan dengan cara menambahkan fasilitas seperti
meja, tempat duduk, dan sumber listrik.
2. Di zona 2 yaitu taman Isola dan Bareti disarankan agar menambah jumlah
sarana duduk yang memakai peneduh serta membuat gazebo yang
disesuaikan dengan lingkungan gedung Isola.
3. Di zona 3 yaitu di lingkungan FPEB disarankan agar membuat gazebo dan
sarana duduk yang mencukupi untuk mewadahi aktivitas mahasiswa.
4. Di zona 4 yaitu di lingkungan FPMIPA dan FPOK disarankan agar
membuat gazebo dan sarana duduk yang mencukupi untuk mewadahi
aktivitas mahasiswa serta taman dan tempat berkumpul.
5. Disarankan agar menambahkan fasilitas penunanjang seperti sumber listrik
di gazebo yang terdapat di lingkungan kampus UPI.
6. Bagi peneliti disarankan untuk meneliti mengenai dimensi ruang yang
dibutuhkan di kampus UPI pada penelitian selanjutnya.
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