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BAB III 

 ANALISI PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

 

3.1 Analisis Pendekatan Arsitektur 

Analisa pendekatan arsitektur membahas mengenai bidang – 

bidang arsitektural. Hal yang akan dibahas pada analisa pendekatan 

arsitektural yaitu mengenai studi aktivitas, studi fasilitas, studi ruang 

khusus, studi kebutuhan besaran ruang, dan citra arsitektural yang 

akan di tonjolkan. 

3.1.1 Studi Aktivitas 

  Studi aktivitas di “Perputakaan Kota Sematrang” akan 

dikelompokkan berdasarkan pelaku pengungjung 

perpustakaan, pengelola perpustakaan, dan servis. 

a. Pengelompokan Aktivitas 

A. Aktivitas Pengunjung 

 Aktivitas pengunjung merupakan bagian yang 

sangat penting untuk diperhatikan sebagai dasar 

dalam penyusunan program arsitektur. Aktivtas 

pengunjung dibedakan berdasarkan kelompok usia 

maupun kelompok kebutuhan berkungjung ke 

perpustakaan. 
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Tabel 3. 1 Aktivitas Pengunjung 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

Pelaku Aktivitas 
Kebutuhan 

Ruang 
Sifat 

Ruang 

Anak - anak 
usia 

dibawah 9 
tahun 

Datang - Parkir Area Parkir Publik 

Pendaftaran 
Ruang 
Pendaftaran 

Publik 

Menyimpan / 
meletakkan barang 

Loker area 
Semi-
privat 

Mencari bahan bacaan 

Ruang 
Koleksi Anak 
(area display 
bahan 
pustaka) 

Semi 
Publik 

Membaca bahan bacaan 
Ruang 
Koleksi Anak 
(area baca) 

Semi 
Publik 

Mendengarkan cerita  
Ruang 
Koleksi Anak 

Semi 
Publik 

Menonton film anak-
anak 

Ruang Audio 
Visual khusus 
anak 

Semi-
publik 

Bermain 

Ruang 
Koleksi Anak 
(area 
bermain) 

Semi 
Publik 

Melihat pameran buku 
Ruang 
pameran 
buku 

Publik 

Makan / Minum Cafetaria Publik 

Pelajar (SD, 
SMP, SMA)  

Datang - Parkir Area Parkir Publik 

Pendaftaran 
Ruang 
Pendaftaran 

Publik 

Menyimpan / 
meletakkan barang 

Loker area 
Semi-
privat 

Mencari bahan bacaan 

Ruang koleksi 
dewasa 

Semi 
Publik 

Ruang koleksi 
referensi 

Semi-
publik 

Ruang koleksi 
majalah, 
koran, dan 
surat kabar 

Semi 
Publik 

Ruang koleksi 
khusus (buku 
langka) 

Semi-
privat 



74 
 

Membaca bahan bacaan 
Area ruang 
baca umum 

Semi 
Publik 

Meminjam bahan 
bacaan 

Ruang 
peminjaman 
bahan 
bacaan 

Publik 

Mengembalikan bahan 
bacaan 

Ruang 
pengembalian 
bahan 
bacaan 

Publik 

Mendenarkan dan 
menonton 

Ruang audio 
visual 

Semi-
publik 

Mengerjakan Tugas 
Area ruang 
baca 

Publik 

Diskusi 
Ruang 
Diskusi 

Semi-
privat 

Seminar / Acara lain 
Ruang 
Seminar / 
Teater 

Semi-
publik 

Melihat pameran buku 
Ruang 
pameran 
buku 

Publik 

Nongkrong di café Cafetaria Publik 

Makan / Minum Cafetaria Publik 

Fotokopi bahan bacaan 
Ruang 
fotokopi 

Publik 

Searching 
menggunakan wifi 

Ruang co 
working / wifi 
area 

Publik 

 
 
 

Mahasiswa / 
Desawa /  
Pekerja 

Datang - Parkir Area Parkir Publik 

Pendaftaran 
Ruang 
Pendaftaran 

Publik 

Menyimpan / 
meletakkan barang 

Loker area 
Semi-
privat 

Mencari bahan bacaan 

Ruang koleksi 
dewasa 

Semi 
Publik 

Ruang koleksi 
referensi 

Semi-
publik 

Ruang koleksi 
majalah, 
koran, dan 
surat kabar 

Semi 
Publik 

Ruang koleksi 
khusus (buku 
langka) 

Semi-
privat 

Membaca bahan bacaan 
Area ruang 
baca umum 

Semi 
Publik 
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Meminjam bahan 
bacaan 

Ruang 
peminjaman 
bahan 
bacaan 

Publik 

Mengembalikan bahan 
bacaan 

Ruang 
pengembalian 
bahan 
bacaan 

Publik 

Membaca dan 
meminjam koleksi 
Majalah, Tabloid, dan 
Surat Kabar 

Ruang koleksi 
Majalah, 
Tabloid, dan 
Surat Kabar 

Semi 
Publik 

Mendenarkan dan 
menonton 

Ruang audio 
visual 

Semi-
publik 

Diskusi 
Ruang 
Diskusi 

Semi-
privat 

Mengerjakan pekerjaan 
Ruang baca 
umum / ruang 
baca khusus 

Publik 
/ 
Semi-
publik 

Seminar / Acara lain 
Ruang 
Seminar / 
Teater 

Semi-
publik 

Melihat pameran buku 
Ruang 
pameran 
buku 

Publik 

Nongkrong di café Cafetaria Publik 

Makan / Minum Cafetaria Publik 

Fotokopi bahan bacaan 
Ruang 
fotokopi 

Publik 

Searching 
menggunakan wifi 

Ruang co 
working / wifi 
area 

Publik 

Difable 
(Tuna Netra) 

Datang - Parkir Area Parkir Publik 

Pendaftaran 
Ruang 
Pendaftaran 

Publik 

Mencari bahan bacaan 

Ruang 
Koleksi 
Khusus / 
Huruf Braile 
(area display) 

Semi-
privat 

Membaca bahan bacaan 

Ruang 
Koleksi 
Khusus / 
Huruf Braile 
(area baca) 

Semi-
privat 

Meminjam bahan 
bacaan 

Ruang 
peminjaman 

Publik 
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bahan 
bacaan 

Pengunjung 
Khusus 

Datang - Parkir Area Parkir Publik 

Mengikuti kegiatan 
seminar 

Ruang 
Seminar / 
Teater 

Semi-
Publik 

Ruang 
serbaguna / 
Hall 

Semi-
Publik 

 

B. Aktivitas Pengelola 

 Aktivitas pengelola perpustakaan diperlukan 

dalam mengatur seluruh kegiatan yang 

berlangsung di perpustakaan sehingga tertata dan 

dapat melayani seluruh kegiatan di perpustakaan 

mulai dari kegiatan administrasi, pengelolaan, 

maupun pelayanan. 

Tabel 3. 2 Aktivitas Pengelola 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

Pelaku Aktivitas 
Kebutuhan 

Ruang 
Sifat 

Ruang 

Kepala 
Perpustakaan 

Memimpin operasional 
perpustakaan 

Ruang kepala 
perpustakaan 

Privat 

Mengawasi 
operasional 
perpustakaan 

Ruang kepala 
perpustakaan 

Privat 

Memimpin pertemuan 
(rapat) 

Ruang rapat 
pengelola 

Privat 

Wakil Kepala 
Perpustakaan 

Membantu kinerja 
kepala dan bertang 
gung jawab terhadap 
kepala perpus 

Ruang wakil 
kepala 
perpustakaan 

Privat 

 Sekretaris 

Membantu kinerja 
kepala perpustakaan 

Ruang 
sekretaris 

Privat 

Mencatat keperluan 
penting berkaitan 

Ruang 
sekretaris 

Privat  
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dengan pengelolaan 
perpustakaan 

Kasubag Tata 
Usaha 

Menyediakan bahan 
rencana dan program 
kerja 

Ruang staff 
tata usaha 

Privat 

Pelaksanaan dan 
pelayanan 
administrasi umum 

Ruang staff 
tata usaha 

Privat 

Mengatur operasional 
administrasi 
perpustakaan 

Ruang staff 
tata usaha 

Privat 

Administrasi 
keuangan 

Mengatur administrasi 
keuangan 
perpustakaan 

Ruang staff 
keuangan 

Privat 

Melakukan penggajian 
petugas perpustakaan 

Ruang staff 
keuangan 

Privat 

Petugas 
pelayanan 

keanggotaan 

Melayani pembuatan 
kartu keanggotaan 
baru 

Ruang 
pelayanan 
keanggotaan 

Publik 

Melayani 
perpanjangan kartu 
keanggotaan 

Ruang 
pelayanan 
keanggotaan 

Publik 

Pramu 
Pustaka 

Menata kembali buk di 
rak sesuai nomor 
pustaka 

Ruang koleksi Publik 

Mengecek 
kelengkapan bahan 
pustaka 

Ruang koleksi Publik 

Staff 
Pengadaan 

bahan pustaka 

Mengawasi bahan 
pustaka baru yang 
baru datang 

Loading dock Privat 

Pendataan bahan 
pustaka baru 

Ruang 
pengadaan 

Privat 

Mensortir bahan 
pustaka baru 

Ruang sortir Privat 

Menyimpnan bahan 
pustaka (cadangan) 

Gudang 
bahan koleksi 

Privat 

Staff 
pengolahan 

bahan pustaka 

Membedakan bahan 
pustaka berdasarkan 
kategori 

Gudang 
bahan koleksi 

Privat 

Memberi 
perlingdungan bahan 
pustaka (sampul) 

Ruang 
pengolahan 

Privat 

Memberi nomer bahan 
pustaka 

Ruang 
pengolahan 

Privat 

Staff 
perawatan 

bahan pustaka 

Mensortir (pendataan) 
bahan pustaka yang 
rusak 

Ruang koleksi Publik 
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Memperbaiki bahan 
pustaka yang rusak 

Ruang 
perawatan 
bahn pustaka 

Privat 

Petugas 
percetakan 

bahan pustaka 

Mencetak bahan 
pustaka 
(penggandaan koleksi) 

Ruang 
percetakan 

Privat 

Pengecekan kembali 
bahan pustaka 
sebelum di cetak 

Ruang 
percetakan 

Privat 

Staff 
pengabadian 

bahan pustaka 

Mengurus 
penyimpanan bahan 
pustaka 

Gudang 
bahan koleksi 

Privat 

Staff Informasi 
dan pelayanan 

Melayani informasi 
umum perpustakaan 

Ruang 
receptionist 

Publik 

Melayani call center 
Ruang call 
center 

Privat 

Staff 
pelayanan 

sirkulasi bahan 
pustaka 

Membimbing 
pengunjung untuk 
penggunaan mesin 
pinjam dan pengem 
balian bahan pustaka 

Lobby 
perpustakaan 

Publik 

Melayani peminjaman 
bahan bacaaan 

Lobby 
peminjaman 
pustaka 

Semi-
Publik 

Melayani 
pengembalian bahan 
bacaan 

Ruang 
pengembalian 
bahn pustaka 

Semi-
Publik 

Staff 
pelayanan 
referens 

Melayani informasi 
koleksi khusus 

Ruang 
layanan 
referens 

Privat 

Pendataan 
pengunjung yang 
membaca di tempat 

Ruang 
layanan 
referens 

Privat 

Petugas 
Pelayanan 

Audio Visual 

Mempersiapkan 
segala kebutuhan 
ruang audio visual 

Ruang audio 
visual 

Semi-
publik 

Staff kearsipan 

Mengurus dokumen 
(arsip) penting milik 
pemerintah 

Ruang arsip Privat 

Menangai pemberian 
data arsip kepada 
pengunjung yang telah 
memiliki ijin 

Ruang arsip Privat 

Petugas 
kemanan 

Menjaga kemanan 
perpustakaan 

Ruang 
security 

Servis 

Mengawasi kamera 
CCTV (pemantauan) 

Ruang CCTV Servis 
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C. Aktivitas Servis 

 Aktivitas servis merupakan aktivitas yang 

menunjang keberlangsungan seluruh kegitan di 

perpustakaan. 

Tabel 3. 3 Aktivitas Servis 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

Pelaku Aktivitas 
Kebutuhan 

Ruang 
Sifat 

Ruang 

Cleaning 
Service 

Bertanggung jawab 
menjaga kebersihan 
perpustakaan 

Ruang 
cleaning 
servis 

Servis 

Membersihkan 
perpustakaan secara 
rutin 

Seluruh 
ruangan 
perpustakaan 

Servis 

Petugas pantry 

Menyiapkan 
kebutuhan makan / 
minum bagi 
kepentingan 
perpustakaan 

Pantry Servis 

Petugas 
mekanikal 
elektrikal  

Mengoprasikan 
mekanikal elektrikal 

Ruang ME Servis 

Melakukan perawatan 
dan perbaikan sistem 
mekanikal elektrikal 

Ruang ME Servis 

Teknisi genset 

Mengoprasikan 
genset  

Ruang 
genset 

Servis 

Melakukan perawatan 
dan perbaikan genset 

Ruang 
genset 

Servis 

Teknisi pompa 

Mengoprasikan 
pompa 

Ruang 
pompa 

Servis 

Melakukan perawatan 
dan perbaikan pompa 

Ruang 
pompa 

Servis 

Teknisi AC 
Melakukan perawatan 
dan perbaikan sistem 
AC pada bangunan 

Ruang teknisi 
AC 

Servis 

Petugas 
kemanan 

Menjaga kemanan 
perpustakaan 

Ruang 
security 

Servis 

Mengawasi kamera 
CCTV (pemantauan) 

Ruang CCTV Servis 

Petugas CCTV 
Pengawasan 
keamanan 
perpustakaan 

Ruang CCTV Privat 
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b. Pola Kegiatan 

A. Pola Kegiatan Pengunjung Anak-Anak 

 Pola kegitan pengunjung anak-anak merupakan 

susunan aktivitas yang dijadikan dasar dalam 

penyusunan ruang-ruang dan sirkulasi khusus area 

anak yang dalam perpustakaan. 

 
Diagram 3. 1 Pola Kegiatan Pengunjung Anak – Anak 

(Sumber : Analisi Pribadi, 2018) 

B. Pola Kegiatan Pengunjung Pelajar (SMP, SMA, 

Mahasiswa) 

 Pola kegitan pengunjung pelajar merupakan 

susunan aktivitas yang dijadikan dasar dalam 

penyusunan ruang-ruang dan sirkulasi yang ada di 

perpustakaan (area pelajar / SMP-SMA-Mahasiswa). 
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Diagram 3. 2 Pola Kegiatan Pengunjung Pelajar 

Sumber : Analisi Pribadi, 2018 

C. Pola Kegiatan Pengunjung Dewasa 

 Pola kegitan pengunjung dewasa merupakan 

susunan aktivitas yang dijadikan dasar dalam 

penyusunan ruang-ruang dan sirkulasi yang ada di 

perpustakaan (area dewasa). 

 
Diagram 3. 3 Pola Kegiatan Pengunjung Dewasa / Pekerja 

(Sumber : Analisi Pribadi, 2018) 



82 
 

D. Pola Kegiatan Pengunjung Tunanetra 

 Pola kegitan pengunjung tuna netra  merupakan 

susunan aktivitas yang dijadikan dasar dalam 

penyusunan ruang-ruang dan sirkulasi yang ada di 

perpustakaan (area khusus koleksi huruf braile). 

 

Diagram 3. 4 Pola Kegiatan Pengunjung Difable 

(Sumber : Analisi Pribadi, 2018) 

 

E. Pola Kegiatan Pengelola 

 Pola kegitan pengelola merupakan susunan 

aktivitas yang dijadikan dasar dalam penyusunan 

ruang-ruang dan sirkulasi yang bagi pengelola di 

dalam perpustakaan. 
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Diagram 3. 5 Pola Kegiatan Pengelola 

(Sumber : Analisi Pribadi, 2018) 

 

c. Jadwal Operasional Perpustakaan 

A. Pengunjung 

 Jam operasional kunjungan dibedakan 

berdasarkan kelompok pelaku ([pengunjung) yang 

menyesusaikan usia dan kebutuhan jam operasional. 

Tabel 3. 4 Jam Operasional Kunjungan 
Sumber : Analisis Pribadi 

Pengunjung Jam Operasioanal 

Perpustakaan koleksi anak 

Senin – Jumat 
08.00 – 17.00 

Sabtu - Minggu 
09.00 – 15.00 

Perpustakaan koleksi pelajar Senin - Jumat 
08.00 – 17.00 

Sabtu – Minggu 
09.00 – 19.00 

Perpustakaan koleksi dewasa 24 jam 

Perpustakaan koleksi huruf 
braile 

Senin – Minggu 
08.00 – 17.00 

Pengunjung khusus Menyesuaikan 
kegiatan (seminar, 

pameran, dll) 
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B. Pengelola 

 Pembagian jam kerja pengelola dibagi menjadi 

3 yaitu jam kerja umum, jam kerja shift, dan jam kerja 

khusus. 

Tabel 3. 5 Jam Operasional Kerja Pengelola 
Sumber : Analisis Pribadi 

Pengelola Jam Kerja 

Jam Kerja Umum Senin – Jumat 
08.00 – 17.00 

Jam Kerja Shift Piket 
Koleksi Pelajar 

Senin – Sabtu 
17.00 – 19.00 

Jam Kerja Shift Piket 
Koleksi umum 

Senin – Minggu 
17.00 – 07.00 

Jam Kerja Khusus Menyesuaikan 
kegiatan (seminar, 

pameran, dll) 

Petugas Keamanan Senin-Minggu  
Shift 1: 07.00-15.00 
Shift 2:15.00-23.00 
Shift 3: 23.00-07.00 

 

 Jam Kerja Umum 

  Jam kerja umum yaitu jam kerja yang 

dihadiri oleh seluruh pengelola (staff). 

 Jam Kerja Shift 

  Jam kerja shift yaitu jam kerja yang 

dihadiri oleh beberapa pegawai saja secara 

bergilir, bertugas hanya di bagian pengawasan 

dan informasi tanpa ada kegiatan internal 

pengelola. 
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 Jam Kerja Khusus 

  Jam kerja khusus yaitu jam kerja yang 

hanya terjadi ketika ada kegiatan / event khusus 

seperti seminar, pameran, kunjungan. 

 

d. Perhitungan Jumlah Pelaku 

A. Pengunjung 

 Dari data yang di deroleh dari Dinas Arsip dan 

Perpustakaan Kota Semarang pada 2 tahun terakhir 

terlihat bahwa antusias kunjungan ke perpustakaan 

cukup meningkat dengan pesat. 

Tabel 3. 6 Data statistic pengunjung Perpustakaan 

Semarang 

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota 

Semarang 

2013 2014 2015 2016 2017 

- - - 7.228 13.037 

 Ket : (-) Rekap data tidak diberikan Dinas Arsip 

dan Perpustakaan Kota Semarang. 

 Namun data yang diberikan tidak dapat 

digunakan untuk menghitung kenaikan rata-rata 

pada setiap tahunnya. 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota 



86 
 

Semarang Tahun 2010 – 2015 mengenai 

perpustakaan. Maka pada Peraturan Kepala 

Perpustakaan Kota Semarang tentang RENCANA 

STRATEGIS SKPD KANTOR PERPUSTAKAAN 

DAN ARSIP KOTA SEMARANG dituliakan bahwa 

“Terwujudnya peningkatan jumlah pengunjung dan 

peminjam bahan pustaka di Perpustakaan Umum 

20% dalam setiap tahunnya.” Sehingga pada 

perencanaan perpustakaan ini diasumsikan kenaikan 

rata-rata pengunjung setiap tahunnya sebesar 20%. 

 Asumsi Perhitungan untuk 15 tahun ke depan : 

Tahun 2017 : 13.017 Pengungjung/tahun. 

Mengalami kenaikan sebesar 20% 

Tabel 3. 7 Perhitungan Jumlah Pengunjung 

Sumber : Analisis Pribadi 

 

No Tahun Total 

Pengunjung 

Kenaikan 

(20%) 

 2017 13.307 2.607 

1 2018 15.644 3.128 

2 2019 18.772 3.754 

3 2020 22.526 4.505 

4 2021 27.031 5.406 

5 2022 32.437 6.487 

6 2023 38.924 7.784 

7 2024 46.708 9.341 

8 2025 56.049 11.209 

9 2026 67.258 13.451 

10 2027 80.709 16.141 
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11 2028 96.850 19.370 

12 2029 116.220 23.244 

13 2030 139.464 27.892 

14 3031 167.356 33.471 

15 2032 200.827 

 

 Perhitungan Per Bulan di tahun 2032 

=
200.827

12
=  16.735  orang/bulan 

 Perhitungan Per Hari di tahun 2032 

=
16.735

30
=  557 orang/hari 

 Sehingga dapat disimpulkan daya dampung 

perpustakaan kota dalam 15 tahun ke depan dapat 

menampung sebanyak 557 orang/hari yang di 

kelompok berdasarkan usia dan keperluan 

berkunjung. 

 

B. Pengelola 

Tabel 3. 8 Pendekatan jumlah pengelola 

Sumber : Analisis Pribadi 

Pengelola Jumlah 
Pelaku 

Analisis 

Kepala Perpustakaan 1 - 

Sekretaris 1 - 

Kasubag Tata Usaha 5 - 

Staff administrasi 
keuangan 

1 
- 

Petugas pelayanan 
keanggotaan 

4 

1 area anak 
1 area pelajar 
1 area dewasa 
1 area huruf braile 
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Pramu Pustaka 4 

1 area anak 
1 area pelajar 
1 area dewasa 
1 area huruf braile 

Staff Pengadaan 
bahan pustaka 

3 
- 

Staff pengolahan 
bahan pustaka 

3 
- 

Staff perawatan 
bahan pustaka 

3 
- 

Petugas percetakan 
bahan pustaka 

3 
- 

Staff pengabadian 
bahan pustaka 

2 
- 

Staff Informasi dan 
pelayanan 

3 

2 pelayanan 
langsung 
1 pelayanan 
online 

Staff pelayanan 
sirkulasi bahan 
pustaka 

7 
- 

Staff pelayanan 
referens 

3 
- 

Petugas Pelayanan 
Audio Visual 

2 
1 operasional 
1 audio 

Staff kearsipan 3 - 

Staff Pengurus R. 
Teater 

5 

1 audio 
1 lighting 
2 operasional 
1 pelayanan 

Penjaga Toko Buku 3 
1 pelayan took 
1 kasir 
1 bagian gudang 

Staff Pengurus R. 
Pameran 

5 
3 penataandisplay 
2 gudang 

Petugas Fotokopi 
dan Scanning 

3 
2 fotokopi 
1 scanning 

Juru masak cafetaria 3 - 

Pelayan cafeteria 5 - 

Petugas kemanan 6 
1 Area outdoor 
3 area fasilitas 
utama 
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2 area fasilitas 
pendukung 

Office Boy 
5 

1 area oudoor 
4 area indoor 

Petugas Memasak 
(Pantry umum) 

1 
- 

Teknisi  
2 

1 teknisi CCTV 
1 teknisi ME 

Petugas ruang 
genset 

1 
- 

Petugas ruang 
pompa 

1 
- 

TOTAL 87  

 

3.1.2   Studi Fasilitas 

a. Fastilitas 

A. Fasilitas Utama Pengunjung 

Tabel 3. 9 Fasilitas Utama Pengunjung 
Sumber : Analisis Pribadi 

 

PENGUNJUNG 

Ruang Sifat Ruang Indoor / 
Outdoor 

Lobby Publik Indoor 

Ruang 
Pendaftatan 

Publik Indoor 

Ruang layanan 
keanggotaan 

Publik Indoor 

Locker area Semi Privat Indoor 

Ruang Audio 
Visual 

Semi Publik Indoor 

Ruang Koleksi 
Referense 

Semi Privat Indoor 

Ruang Koleksi 
Majalah, 
Tabloid, dan 
Surat Kabar 

Semi Publik Indoor 

Ruang 
Pengembalian 
Bahan Pustaka 

Semi Publik Indoor 

Area Koleksi Anak - Anak 
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Ruang Display 
Koleksi Anak 

Semi Publik Indoor 

Area baca 
koleksi anak 

Semi Publik Indoor 

Ruang bermain 
anak 

Semi Publik Indoor 

Ruang audio 
visual anak 

Semi publik Indoor 

Ruang 
peminjaman 
koleksi anak 

Semi Publik Indoor 

Area Koleksi Pelajar 

Ruang Display 
Koleksi Pelajar 

Semi Publik Indoor 

Area baca 
koleksi pelajar 

Semi Publik Indoor 

Ruang 
peminjaman 
koleksi pelajar 

Semi Publik Indoor 

Area koleksi mahasiswa / dewasa / pekerja 

Ruang display 
koleksi umum 

Semi Publik Indoor 

Ruang baca 
umum 

Semi Publik Indoor 

Publik outdoor 

Ruang baca 
khusus 

Semi Privat Indoor 

Ruang 
peminjaman 
koleksi umum 

Semi Publik Indoor 

Area Koleksi Tuna Netra 

Ruang display 
koleksi huruf 
braile 

Semi Privat Indoor 

Ruang baca 
khusus tuna 
netra 

Semi Privat Indoor 

Ruang 
peminjaman 
koleksi huruf 
braile 

Semi Publik Indoor 
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B. Fasilitas Penunjang Pengunjung 

Tabel 3. 10 Fasilitas Penunjang Pengunjung 

Sumber : Analisis Pribadi 

Ruang Sifat Ruang 
Indoor / 
Outdoor 

Ruang Teater Semi Publik Indoor 

Cafetaria 
Publik 

Indoor / 
Outdoor 

Toko Buku Publik Indoor 

Taman Baca Publik Outdoor 

Ruang Pameran 
Buku 

Semi Publik Indoor 

Ruang Fotokopi 
dan Scanning 

Semi Publik Indoor 

ATM center Publik Indoor 

Mushola Semi Privat Indoor 

 
C. Pengelola 

Tabel 3. 11 Fasilitas Pengelola 

Sumber : Analisis Pribadi 

Ruang Sifat Ruang Indoor / 
Outdoor 

Ruang  kepala 
perpustakaan 

Privat Indoor 

Ruang wakil 
kepala 
perpustakaan 

Privat Indoor 

Ruang 
sekretaris 

Privat Indoor 

Ruang 
administrasi 
keuangan 

Privat Indoor 

Ruang tata 
usaha 

Privat Indoor 

Ruang staff 
pengadaan 
bahan koleksi 

Privat Indoor 

Ruang staff 
pengolahan 
bahan koleksi 

Privat Indoor 
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Ruang staff 
perawatan 
bahan koleksi 

Privat Indoor 

Ruang Fumigasi Semi Privat Indoor 

Ruang 
pengabadian 
bahan koleksi 

Privat Indoor 

Ruang informasi 
& receptionist 

Semi Publik Indoor 

Ruang call 
center 

Privat Indoor 

Ruang arsip Privat  Indoor 

Ruang rapat Privat Indoor 

Ruang 
percetakan 
pustaka 

Privat Indoor 

Ruang tamu Privat Indoor 

 

C. Fasilitas Servis 

Tabel 3. 12 Fasilitas Servis 

Sumber : Analisis Pribadi 

Ruang Sifat Ruang Indoor / 
Outdoor 

Ruang OB Servis Indoor 

Pantry Privat Indoor 

Ruang Security Privat Indoor 

Ruang CCTV Privat Indoor 

Pos Satpam Semi Publik Indoor 

Loading dock Servis Indoor 

Gudang 
sementara 

Privat Indoor 

Gudang bahan 
koleksi 

Privat Indoor 

Ruang ME Servis Indoor 

Ruang genset Servis Indoor 

Ruang panel Servis Indoor 

Ruang pompa Servis Indoor 

Ruang teknisi Servis  Indoor 

Toilet Semi Privat Indoor 
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b. Pola Hubungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. 6  Pola Fasilitas Perpustakaan 

(Sumber : Analisi Pribadi, 2018) 
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CAFETARIA  
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Fasilitas Utama 

Area Servis 

Area Pengelola 

Area Publik 

Fasilitas Penunjang 
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Dekat 

Hubungan Cukup 

Dekat 

Hubungan Jauh 
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Diagram 3. 7 Pola Hubungan Fasilitas Perpustakaan 
(Sumber : Analisis Pribadi) 
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A. Pola Sirkulasi Pengunjung Anak 

 

Diagram 3. 8 Pola Fasilitas Perpustakaan 

(Sumber : Analisi Pribadi, 2018) 

B. Pola Sirkulasi Pengunjung Pelajar 

 
Diagram 3. 9 Pola Fasilitas Perpustakaan 

(Sumber : Analisi Pribadi, 2018) 
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C. Pola Sirkulasi Pengunjung Umum (Dewasa) 

 

Diagram 3. 10 Pola Fasilitas Pengunjung Umum (dewasa) 

(Sumber : Analisi Pribadi, 2018) 

D. Pola Sirkulasi Pengunjung Tuna Netra (Huruf Braile) 

 

Diagram 3. 11 Pola Fasilitas Pengunjung Tuna Netra 
(Sumber : Analisi Pribadi, 2018) 
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E. Pola Sirkulasi Pengelola dan Servis 

 

Diagram 3. 12 Pola Fasilitas Pengelola dan Servis 

(Sumber : Analisi Pribadi, 2018) 

 

Keterangan warna 
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c. Studi Ruang Khusus 

 Ruang koleksi anak 

 Ruang koleksi anak merupakan salah satu 

ruangan di perpustakaan yang memerlukan desain 

khusus. Hal yang paling perlu diperhatikan pada 

area koleksi anak yaitu safety and security design. 

 Safety (keselamatan) adalah suatu keadaan 

dimana anak- anak terhindar dari ancaman bahaya 

/ kecelakaan.  Safety design kaitannya dengan 

pemlihan furniture yang aman bagi anak-nak, 

pemilihan material yang aman, memperhatikan 

pula standart kenyamanan yang ada bagi ruang 

khusus anak (penghawaan & pencahayaan) 

 Security (keamanan) adalah adalah keadaan 

aman dan tentram. Kaitannya dengan terjaminnya 

kemanan anak–anak selama berada di 

perpustakaan baik itu melalui pengawan, ataupun 

pengecekan orang asing yang berkungjung ke 

perpustakaani. 

 Sehingga safety and security design sangat 

diperlukan pada ruang koleksi anak, untuk 

memfasilitasi anak-anak supaya aman dan 

nyaman. 
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 Safety (Keselamatan) 

 Standart Perabot 

 Pada ruang koleksi anak menggunakan 

perabot yang disesesuaikan dengan anak. 

Ketinggaian rak buku untuk koleksi anak 

maksimal 150 meter. Tujuannya supaya 

mempermudah anak dalam mengambil buku, 

karena apabila rak terlalu tinggi 

membahayakan keselamatan anak. 

 
Gambar 3. 1 Standart tinggi rak buku 

Sumber : (Neufret, 2002) 

 

Gambar 3. 2 Standart jarak ideal ruang baca 
Sumber : (Neufret, 2002) 

 Pemilihan perabot dengan sudut-sudut 

yang tumpul sehingga tidak berbahaya bagi 

anak-anak. Dapat mennggunakan meja 
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bundan ataupun meja kota dengan sudut 1350. 

Ketinggian meja 50 cm. 

 

 

 Tujuan pemilihan sudut tumpul pada 

untuk menghindari benturan akibat jatuh yang 

membahayakan anak-anak. 

 Lantai 

 Lantai pada area koleksi anak 

menggunakan lapisan karpet ataupun lapisan 

busa puzzle lantai sehingga apabila ada anak 

yang terjatuh tidak mebahayakan. 

 Dinding 

 Dinding mengunakan dinding batu bata 

biasa khusus area bermain diberikan lapisan 

matras atau busa. Pemberian gambar / lukisan 

pada area anak dan pemilihan warna – warna 

yang membuat anak nyaman. Waran yang 

biasa digunakan yaitu warna – warna dasar 

yang cerah. 

  Gambar 3. 4 Meja Anak- Anak 

Sumber : www.dhgate.com 

 

Gambar 3. 3 Sudut Meja Anak 

Sumber : Analisis Pribadi 
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Tabel 3. 13 Pengaruh Warna Pada Unsur 
Ruang 

Sumber : (Mahnke, 1996) 

Merah Agresif, Semangat 

Kuning Hangat, Mengasyikan, Cerah 

Hijau Sejuk, Aman, Tenang 

Biru Dingin, Terang 

Merah Muda Lembut, Nyaman 

 

 Visual 

 Pencahayaan pada ruang audiovisual 

menggunakan pencahayaan buatan dan 

pencahyaan alami. Menurut SNI 03-6197-2000 

pencahyaan pada bangunan perpustakaan 

adalah 250 – 300 lux.  

 Akustik 

 Kebisingan suara dianjurkan menurut 

SNI 03-6386-2000, untuk ruang baca 35-40 db 

sedangkan untuk ruang buku 40-45 db. 

 Security (Keamanan) 

 Keamanan dalam area koleksi anak merupkan 

hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena 

tidak semua anak yang berkunjung didampingi 

langsung oleh orangtua. 

 Keamanan pada area koleksi anak dapat 

diterapkan melalui pengawasan oleh petugas 
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perpustakaan, ataupun pengecekan orang asing 

yang berkungjung ke perpustakaan. Pendataan 

pendamping anak juga diperlukan dalam 

kunjungan ke perpustakaan, sehingga keamanan 

anak selama berada di perpustakaan dapat 

terjamin. 

 Sarana dan Prasarana 

 Perlengkapan yang ada id ruang anak yaitu 

almari display koleksi anak, meja dan kursi khusus 

anak, TV LCD, area bermain yang dilengkapi 

mainan – mainan anak. 

 Pola Kegiaan 

 Penataan interior dan peraabot ruang koleksi 

anak disesuaikan dengan pola kegitan di dalam 

ruang koleksi anak. 

 

Diagram 3. 13 Pola kegitan Ruang Koleksi Anak 
  (Sumber : Analisis Pribadi, 2018) 
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 Deskripsi arsitektural ruangan 

 Tinggi ruangan direncakan 4 – 5 meter. Dibuat 

tingii untuk memberikan kesan bebas, luas, dan 

terbuka terhadap aktivitas anak – anak di dalam 

ruangan. Area koleksi anak berkapasitas 50 anak 

dengan perhitungan kebutuhan luas sebagai 

berikut. 

 Kebutuhan luas gerak per anak 1 m2 

Asumsi gerakan anak bebas 10 orang  

= 10 x 1 m2 = 10 m2 

 Area Display Koleksi 

Rak buku umum (10 unit) 

60 cm x 120 cm = 0.72 m2 

= 10 x 0.72 = 7.2 m2 

 Area Baca 

Meja 60 cm x 60 cm (30 unit) 

= 0.36 x  30 = 10.8 m2 

Kursi 35cm x 35 cm (30 unit) 

= 0.123 x 30 = 3.69 m2 

 Area Bermain 

Rak mainan 5 unit 40 cm x 150 cm 

= 0.6 x 5 = 3 m2 

Seluncurlan spiral 4cm x 3 cm ( 2 unit) 

= 2 x 12 = 24 m2 

 Jumlah kebutuhan perabot 58.69 m2 

 Sirkulasi 300 % (karena pergerakan anak 

mebutuhkan banyak space) 

= 58.69 x 300 % = 176.07 m2 
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 Total kebutuhan luas  

= 58.69 + 176.07 = 234.76 m2 

 
Gambar 3. 5 Ruang Koleksi Anak 

Sumber : Analisi Pribadi, 2018 

 
Gambar 3. 6 Potongan Ruang Koleksi Anak 

Sumber : Analisi Pribadi, 2018 

 Ruang Koleksi Layanan Referens 

 Pelayanan referensi merupakan pemberian 

bantuan kepada pengguna perpustakaan untuk 

menemukan informasi dengan cara menjawab 

pertanyaan menggunakan koleksi referensi, serta 

memberikan bimbingan untuk menemukan dan 

memakai koleksi referensi. 

 Di dalam ruang koleksi refense ini berisi koleksi 

– koleksi penting seperti ensiklopedia, jurnal, 
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abstral, kamus – kamus penting, biografi, data 

statistik, dll. Sistem yang diterapkan pada ruang 

koleksi refrense yaitu sistem layanan terbuka 

dimana pengunjung dapat mengambil buku secara 

langsung di rak yang tersedia, namun khusus untuk 

ruangan koleksi reference buku hanya bias dibaca 

di tempat dan tidak bolek dibawa pulang, sehingga 

ruang koleksi referens didesain tanpa pembatas 

antara ruang display dan area baca tujuannya yaitu 

untuk memeprmudah pengawasan dalam 

peminjaman ditempat. 

 Perabot 

 Penggunaan rak buku sesuai dengan 

standart. Terdapat 2 jenis rak disediakan di 

ruang koleksi referense dengan ketinggian dan 

kebutuhan yang berbeda. 

 
Gambar 3. 7 Ketinggian Rak Buku 

Sumber : (Neufret, 2002) 
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Gambar 3. 8 Jarang Ideal Antar Rak 

Sumber : (Neufret, 2002) 

 
Gambar 3. 9 Jarang Ideal Antar Meja 

Sumber : (Neufret, 2002) 

 Dinding 

 Dinding mengunakan dinding batu bata / 

bata ringan. Finishing dinding menggunakan 

cat dinging dengan pimilihan warna yang dapt 

memberikan kesan nyaman, seperti warna – 

warna netral.  

 Lantai 

 Lantai menggunakan lantai keramik 

ukuran 50 cm x 50 cm. 

 Prafond 

 Plafond yang digunakan pada ruang 

koleksi referens menggunakan plafond akustik 

tujuannya yaitu untuk mengurangi bunyi dan 
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dengungan yang ada di dalam ruang buku 

maupun ruang baca. 

 Visual 

 Pencahayaan pada ruang loleksi 

referensi sangat perlu untuk diperhatikan. 

Pencahyaan pada ruang koleksi referens 

didapat melalui pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan. 

Tabel 3. 14 Standart Pencahayaan 
Sumber : (Planning And Design of Library 

Building, 1989) 

Ruang 
Standart 

Pencahayaan 
(LUX 

Ruang Baca (Koran dan majalah) 200 Lux 

Ruang baca umum 400 Lux 

Ruang baca khusus referens 600 Lux 

 

 Akustik 

 Standart kebisingan yang seharusnya 

ada di ruang koleksi referens yaitu ruang baca 

dan ruang buku. Kebisingan suara dianjurkan 

menurut SNI 03-6386-2000 adalah Ruang 

baca 40 – 45 db dan Ruang buku 45 – 50 db. 

 Pola Kegiatan Ruang Koleksi Referense 

 Penataan anata kegiatan pencarian dan 

area membaca didesain tanpa pembatas 
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tujuannya yaitu pengawasan peminjaman 

bahan pustaka yang tidak diperbolehkan 

dibawa pulang. 

 
Diagram 3. 14 Pola Kegitan ruang Koleksi Referens 

(Sumber : Analisis Pribadi,2018) 

 Sarana dan Prasarana 

 Perlengkapan yang terdapat diruang 

koleksi referensMeja, kursi, rak buku, 

pendingin ruangan, computer, dll. 

 

 Deskripsi Arsitektural Ruang Koleksi Referense 

 Ruang koleksi referens memiliki ketinggian 

plafond ± 4 meter. Dengan kapisitas ruangan 100 
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orang yang dibagi 2 area yaitu area display buku 

dan area baca. 

PERHITUNGAN KEBUTUHAN LUAS 

 Meja asumsi 6 orang (17 unit) 

240 cm x 120 cm = 2.8 m2 

= 17 x 2.8 = 47.6 m2 

 Kursi (60 unit)  

40 cm x 40 cm = 0.16 m2 

= 60 x 0.16 = 9.6 m2 

 Sofa (10 seat) (2 sofa melingkar) 

60 cm x60 cm 

= 10 x 0.36 = 3.6 m2 

 Lesehan 1.2 m2 per orang (30 orang) 

= 1.2 x 30 = 36 m2 

 Rak buku umum (15 unit) 

60 cm x 120 cm = 0.72 m2 

= 15 x 0.72 = 10.8 m2 

 Rak buku khusus (3 unit) 

= 3 x 0.72 = 2.16 m2 

 Meja untuk layanan digital (Tab) 

= 60 x  100 cm tinggi 120 cm (10 unit) 

= 0.6 x 10 = 6 m2 

 Kursi 40 x 40 cm tinggi 80 cm (10 unit) 

= 0.16 x 10 = 1.6 m2 

 Jumlah kebutuhan perabot = 120.56 m2 

 Sirkulasi 200 % 

= 120.56 x 200 % = 241.12 m2 

 Kebutuhan ruang  

= 120.56 + 241.12 = 361.68 m2 



110 
 

 
Gambar 3. 10 Denah Ruang Koleksi Referense 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

 
Gambar 3. 11 Potongan Ruang Koleksi Referense 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

 

 Ruang Teater (Seminar) 

 Ruang teater merupakan ruang khusus yang 

didesain berbeda dengan ruang – ruang pada 

umumnya. Hal utama yang diperhatikan pada 

ruang teater yaitu penataan kursi dan keadaan 

ruangan yang kedap suara. 

 Ruang teater dilengkapi fasilitas antara lain AC, 

LCD, Laptop, Screen yang digunakan untuk melihat 
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video pengetahuan maupun film. Ruang teater 

merupakan salah satu sarana hiburan untuk 

menarik orang berkunjung ke perpustakaan. 

Digunakan untuk kegiatan – kegiatan seminar, 

ataupun paparan yang masih memiliki kaitan 

dengan ilmu pengetahuan dengan kapasitas 100 

orang. 

 Ruang teater didesain dengan trap-trap 

(tingkatan) tempat duduk untuk mempermudah 

pengunjung dalam menonton. Sehingga sudut 

pandang seuruh kursi terhadap layar ataupun 

panggung dapat optimal. 

 
Gambar 3. 12 Standart Ukuran Ruang Audio Visual 

Sumber : (Neufret, 2002) 

 Pada ruang teater terdapat panggung (stage) 

dibagian depan berfungsi sebagai pusat perhatian 

dalam ruang teater. Stage memiliki standart 

ketinggian 120 cm. 
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Gambar 3. 13 Standart Ukuran dan Jarak Kursi 

Sumber : (Neufret, 2002) 

 Dinding 

 Dinding pada ruanga teater dilapisi 

lapisan kedap suara (anti gema), karena ruang 

audiovisual identic dengan suara-suara sound 

yang keras. Tujuan dari pelapisan kedap suara 

yaitu : 

1. Mencegah suara yan memantul. 

2. menjaga keaslian bunyi asli. 

 Lantai 

 Lantai ruang teater menggunakan 

penutup lantai berbahan karpet atau berbahan 

lunak lainnya. Selain membuat pengunjung 

nyaman, karpet juga dapat membantu dalam 

meredam suara supaya tidak keluar ruangan. 

 Plafond 

 Plafond menggunakan plafond akustik 

tile yang didesain trap mengikuti tras dari 
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susuanan kursi. Penggunakan plafond akustik 

bertujuan untuk meredam bunyi agar tidak 

keluar dari ruangan. 

 Visual 

 Pencahayaan pada ruang teater 

menggunakan pencahayaan buatan. Menurut 

SNI 03-6197-2000 pencahyaan untuk ruang 

audiovisual adalah 200 lux. 

 Akustik 

 Kebisingan suara dianjurkan untuk ruang 

teater menurut SNI 03-6386-2000 adalah 40 – 

45  dB. Karena pada ruang audiovisual 

memungkinkan adanya pengeluaran bunyi dari 

sound maka harus meminimalkan adanya 

pemantulan bunyi. Sehingga dibutuhkan 

material yang dapat meredam bunyi.  

 

 Sarana dan Prasaran 

 Perlengkapan yang terdapat diruang teater yaitu 

kursi (100 kursi), speaker, LCD, proyektor, lampu 

direct, lampu indirect, stage, sofa, dll 
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 Pola Kegiatan Ruang Teater 

 

 

 

Diagram 3. 15 Pola Kegiatan Ruang tetaer 
(Sumber : Analisis Pribadi, 2018) 

 Deskripsi Arsitektual Ruang Teater 

 Ruang teater mmemiliki ketinggian plafond ± 5 

– 6 meter. Bentuk dari plafond mengikuti trap dari 

susunan kursi tempat duduk. 

 Berdasarkan studi hasil penataan pola ruang, 

ruang teater memiliki luas 168 m2 dengan 

kapasitas 100 kursi + sirkulasi dan stage. 

 

Gambar 3. 14 Ruang Audiovisual 
Sumber : Analisi Pribadi, 2018 

DATANG PARKIR REGISTRASI 

MENGIKUTI 

KEGIATAN 
SELESAI PULANG 
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Gambar 3. 15 Ruang Audiovisual 
Sumber : Analisi Pribadi, 2018 
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d. Studi Kebutuhan Besaran Ruang 

Studi besaran ruang berisi analisis kebutuhan besaran ruang berdasarkan kapasitas ruang, dimensi 

dan jumlah perabot juga standar yang berlaku. Besaran ruang dapat diperoleh dari studi literatur, survey 

serta analisis dan asumsi pribadi. 

Dalam penentuan jumlah pembagian kapasitas ruang dalam perpustakaan berdasarkan beberapa 

faktor. Pembagian untuk ruang – ruang umum  seperti lobby, ruang pengelola, dll akan dilihat dari studi 

preseden yang telah dilakukan. Sedangkan untuk ruang-ruang koleksi perpustakaan, pembagian 

kapasitasnya berdasarkan pada pembagian presentase sebagai berikut : Anak – Anak 20 %, Pelajar 30 %, 

Dewasa / Umum 40 %, dan Huruf Braile 10%. 

 Keterangan Sumber : 

AP  : Analisis Pribadi 

DA  : Data Arsitek 

SRK : Studi Ruang Khusus 
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Tabel 3. 15 Studi Kebutuhan Besaran Ruang Fasilitas Utama Penunjang 
Sumber : Analisis Pribadi 

FASLITAS PENGUNJUNG 

Nama 
Ruang 

Kapa
sitas 

Jumlah 
Uniit 

Kebutuhan & Luas (m2) Luas Sumber 

Lobby 50 1  Asumsi orang duduk 40 orang 
50 cm x 50 cm = 0.25 m2 
= 0.25 x 40 = 10 m2 

 Asumsi orang berdisi 10 orang 0.36 m2 
= 0.36 x 10 = 3.6 m2 

 Sirkulas 300 % 
= 13.3 x 300% = 39.9 m2 

53.2 m2 DA 
AP 

Ruang 
Pendaftaran 

12 1  Meja 60 cm x 100 cm (4 unit) 

 Kursi 50 cm x 50 cm (4 unit) 

 Sirkulasi pendaftar 

 

= 6.8 x 4.25 
= 29 m 2 

AP 
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Ruang 
layanan 
keanggotaan 

12 1  Meja 60 cm x 100 cm (4 unit) 

 Kursi 50 cm x 50 cm (4 unit) 

 Sirkulasi pendaftar 

 

= 6.8 x 4.25 
= 29 m 2 

AP 

 Locker area 300 
loker 

1  Rak 110 cm x 40 cm (15 unit) 
1 rak kapasitas 20 loker dibutuhkan 15 
loker 

 

 

= 8.3 x 4.5 m 
= 38 m2 

AP 
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Ruang 
Layanan E-
book 

30   Meja & kursi computer ( 30 unit) 
100 cm x 150 cm = 1.5 m2 
= 30 x 1.5 = 45 m2 

 Meja penjaga 80cm  x 100cm ( 1 unit) 
= 0.8 x 1 = 0.8 m2 

 Sirkulasi 200 % 

 = 200% x 45.8 = 91.6 m2 
 

137.4 m2 AP 

Ruang Audio 
Visual 

30 1  Meja & kursi computer ( 30 unit) 
100 cm x 150 cm = 1.5 m2 
= 30 x 1.5 = 45 m2 

 Meja penjaga 80cm  x 100cm ( 1 unit) 
= 0.8 x 1 = 0.8 m2 

 Sirkulasi 200 % 
= 200% x 45.8 = 91.6 m2 

137.4 m2 AP 

Ruang 
Koleksi 
Referense 

100 1  Meja asumsi 6 orang (17 unit) 
240 cm x 120 cm = 2.8 m2 

= 17 x 2.8 = 47.6 m2 

 Kursi (60 unit)  
40 cm x 40 cm = 0.16 m2 
= 60 x 0.16 = 9.6 m2 

 Sofa (10 seat) (2 sofa melingkar) 
60 cm x60 cm 
= 10 x 0.36 = 3.6 m2 

 Lesehan 1.2 m2 per orang (30 orang) 
= 1.2 x 30 = 36 m2 

 Rak buku umum (15 unit) 

361.68 m2 AP 
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60 cm x 120 cm = 0.72 m2 

= 15 x 0.72 = 10.8 m2 

 Rak buku khusus (3 unit) 
= 3 x 0.72 = 2.16 m2 

 Meja untuk layanan digital (Tab) 
= 60 x  100 cm tinggi 120 cm (10 unit) 
= 0.6 x 10 = 6 m2 

 Kursi 40 x 40 cm tinggi 80 cm (10 unit) 
= 0.16 x 10 = 1.6 m2 

 Jumlah kebutuhan perabot = 120.56 m2 

 Sirkulasi 200 % 
= 120.56 x 200 % = 241.12 m2 

 Kebutuhan ruang  
= 120.56 + 241.12 = 361.68 m2 

Ruang 
Koleksi 
Majalah, 
Tabloid, dan 
Surat Kabar 

75 1  Meja asumsi 6 orang (10 unit) 
240 cm x 120 cm = 2.8 m2 

= 10 x 2.8 = 28 m2 

 Kursi (60 unit)  
40 cm x 40 cm = 0.16 m2 
= 60 x 0.16 = 9.2 m2 

 Lesehan 1.2 m2 per orang (15 orang) 
= 1.2 x 15 = 18 m2 

 Rak buku umum (15 unit) 
60 cm x 120 cm = 0.72 m2 

= 15 x 0.72 = 10.8 m2 

 Jumlah kebutuhan perabot = 66 m2 

 Sirkulasi 200 % 

198  m2 AP 
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= 66 x 200 % = 132 m2 

 Kebutuhan ruang  
= 132 + 66 = 198  m2 

Ruang 
Pengembali
an Bahan 
Pustaka 

15 1  Meja 60 cm x100 cm (4 unit) 

 Kursi 50 cm x 50 xm (4 unit) 

 Kursi 50 cm x 60 cm (9 unit) 

 

= 4.4 x 7.2 m 
= 32 m2 

AP 

AREA KOLEKSI ANAK - ANAK 

Nama 
Ruang 

Kapa
sitas 

Jumlah 
Unit 

Kebutuhan & Luas (m2) 
Total 
Luas 

Sumber 

Ruang 
Koleksi Baca 
Anak 

50 1  Kebutuhan luas gerak per anak 1 m2 
Asumsi gerakan anak bebas 10 orang 
= 10 x 1 m2 = 10 m2 

 Area Display Koleksi 
Rak buku umum (10 unit) tinggi 120 cm 
60 cm x 120 cm = 0.72 m2 

= 10 x 0.72 = 7.2 m2 

 Area Baca 
Meja 60 cm x 60 cm (30 unit) 

294.76 m2 Neufert
AP 
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= 0.36 x  30 = 10.8 m2 
Kursi 35cm x 35 cm (30 unit) 
= 0.123 x 30 = 3.69 m2 

 Area Bermain 
Rak mainan 5 unit 40 cm x 150 cm 
= 0.6 x 5 = 3 m2 
Seluncurlan spiral 4cm x 3 cm ( 2 unit) 
= 2 x 12 = 24 m2 
1 set permainan anak 3 m x 5 m (1 unit) 
= 15 m2 

 Jumlah kebutuhan perabot 73.69 m2 

 Sirkulasi 300 % 
= 58.69 x 300 % = 221.07 m2 

Ruang 
peminjaman 
koleksi anak 

6 1  Meja 60 cm x 100 cm (2 unit) 

 Kursi 50 cm x50 cm (4 unit) 

 Lemari 50 cm x 150 cm (2 unit) 

 

= 4 m x 4.6 m 
= 18.5 m2 

AP 
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AREA KOLEKSI PELAJAR 

Nama 
Ruang 

Kapa
sitas 

Jumlah 
Unit 

Kebutuhan & Luas (m2) 
Total 
Luas 

Sumber 

Ruang 
Koleksi Baca 
Pelajar 

50 1  Meja (50 unit) 
60 cm x 80 cm = 0.48 m2 

= 50 x 0.48 = 24  m2 

 Kursi (40 unit)  
40 cm x 40 cm = 0.16 m2 
= 40 x 0.16 = 6.4 m2 

 Sofa (10 Unit) 
60 cm x60 cm 
= 10 x 0.36 = 3.6 m2 

 Rak buku umum (25 unit) tinggi 170 cm 
60 cm x 120 cm = 0.72 m2 

= 25 x 0.72 = 18 m2 

 Meja untuk layanan digital (Tab) 
= 60 x  100 cm tinggi 120 cm (10 unit) 
= 0.6 x 10 = 6 m2 

 Kursi 40 x 40 cm tinggi 80 cm (10 unit) 
= 0.16 x 10 = 1.6 m2 

 Jumlah kebutuhan perabot = 62.8 m2 

 Sirkulasi 200 % 
= 62.8 x 200 % = 125.6 m2 

 Kebutuhan ruang  
= 62.8 + 125.6 = 188.4 m2 

188.4 m2 AP 
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Ruang 
peminjaman 
koleksi 
pelajar 

6 1  Meja 60 cm x 100 cm (2 unit) 

 Kursi 50 cm x50 cm (4 unit) 

 Lemari 50 cm x 150 cm (2 unit) 

 

= 4 m x 4.6 m 
= 18.5 m2 

AP 

AREA KOLEKSI UMUM (DEWASA) 

Nama 
Ruang 

Kapa
sitas 

Jumlah 
Unit 

Kebutuhan & Luas (m2) 
Total 
Luas 

Sumber 

Ruang 
display 
koleksi 
umum 

100 1  Meja asumsi 6 orang (17 unit) 
240 cm x 120 cm = 2.8 m2 

= 17 x 2.8 = 47.6 m2 

 Kursi (60 unit)  
40 cm x 40 cm = 0.16 m2 
= 60 x 0.16 = 9.6 m2 

 Sofa (10 Unit) 
60 cm x60 cm 
= 10 x 0.36 = 3.6 m2 

416.88 m2 AP 
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 Lesehan 1.2 m2 per orang (30 orang) 
= 1.2 x 30 = 36 m2 

 Rak buku umum (30 unit) tinggi 180 cm 
60 cm x 120 cm = 0.72 m2 

= 30 x 0.72 = 21.6 m2 

 Rak buku khusus (3 unit) 
= 3 x 0.72 = 2.16 m2 

 Meja untuk layanan digital (Tab) 
= 60 x  100 cm tinggi 120 cm (20 unit) 
= 0.6 x 20 = 12 m2 

 Kursi 40 x 40 cm tinggi 80 cm (20 unit) 
= 0.16 x 20 = 3.2 m2 

 Jumlah kebutuhan perabot = 138.96 m2 

 Sirkulasi 200 % 
= 138.96 x 200 % = 277.92 m2 

 Kebutuhan ruang  
= 138.96 + 277.92 = 416.88 m2 

Ruang baca 
khusus 
(silent room) 

50 1  Meja khusus dibatasi bilik (30 unit) 
60 cm x 100 cm = 0.6 m2 
= 30 x 0.6 = 18 m2 

 Meja biasa (20 unit) 
60 cm x 80 cm = 0.48 m2 
= 20 x 0.48 = 9.6 m2 

= 186.2 m2 AP 
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Ruang 
peminjaman 
koleksi 
umum 

10 1  Meja 60 cm x 100 cm (4 unit) 

 Kursi 50 cm x50 cm (8 unit) 

 Lemari 50 cm x 150 cm (4 unit) 

 

= 4m x 8.6 m 
= 34.4 m2 

AP 

AREA KOLEKSI KHUSUS TUNA NETRA 

Nama 
Ruang 

Kapa
sitas 

Jumlah 
Unit 

Kebutuhan & Luas (m2) 
Total 
Luas 

Sumber 

Ruang 
koleksi huruf 
braile 

30 1   Meja (30 unit) 
60 cm x 80 cm = 0.48 m2 

= 30 x 0.48 = 14.4 m2 

68.4 m2 AP 
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 Kursi (30 unit)  
40 cm x 40 cm = 0.16 m2 
= 30 x 0.16 = 4.8 m2 

 Rak buku umum (5 unit) tinggi 170 cm 
60 cm x 120 cm = 0.72 m2 

= 5 x 0.72 = 3.6 m2 

 Sirkulasi 200 % 
= 22.8 x 200 % = 45.6 m2 

Ruang 
peminjaman 
koleksi huruf 
braile 

6 1  Meja 60 cm x 100 cm (2 unit) 

 Kursi 50 cm x50 cm (4 unit) 

 Lemari 50 cm x 150 cm (2 unit) 

 

= 4 m x 4.6 m 
= 18.5 m2s 

AP 

Total Besaran Ruang Fasilitas Pengunjung 2.062,52 m2 
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Tabel 3. 16 Studi Kebutuhan Besaran Ruang Fasilitas Penunjang Penunjang 

Sumber : Analisis Pribadi 

FASILITAS PEUNJANG 

Nama 
Ruang 

Kapa 
sitas 

Jumlah 
Unit 

Kebutuhan & Luas (m2) 
Total 
Luas 

Sumber 

Ruang 
Teater 

100 1  Kursi (100 unit) 

 

186 m 2 SRK 

Cafetaria 100 1  Konter 5 unit 
Meja pantry (1 unit) 
= 60 cm x 200 cm = 1.2 m2 
Lemari pendingin (1 unit) 
= 60cm x 60cm=0.36 m2 

Dispenser (1 unit) 
= 30 cm x 30 cm = 0.09 m2 
Meja (1 unit) 60 cm x 120 cm = 0.72 m2 
Kursi (2 unit) 40 cm x 40 cm = 0.16 m2 

 Meja asumsi 4 orang (25 unit) 

157.9 m2 AP 
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= 80 cm x 120 cm = 0.96 m2 
= 0.96 x 25 = 24 m2 

 Kursi (100 unit) 
= 40 cm x 40 cm = 0.16 m2 
= 100 x 0.16 = 16 m2 

 Sirkulas 200 % 

 Jumlah kebutuhan perabot 12.65 + 24 + 
16 = 52.65 m2 

Toko Buku  1  Rak 60 cm x 120 cm (8 unit) 
= 8 x 0.72 = 5.76 m2 

 Meja Kasir 80 cm x 100 cm (1 unit) 
= 0.8 m2 

 Kursi kasir 40 cm x 40 cm (2 unit) 
= 0.16 x 2 = 0.32 m2 

 Jumalh kebutuhan perabot 6.88 m2 

 Sirkulasi 200 % 
= 6.88 x 200 % = 13.76 m2 

 Kebutuhan besaran ruang 
= 13.76 + 6.88 = 20.64 m2 

20.64 m2 AP 

Taman Baca 50 1  Asumsi orang duduk 0.4 m2 
= 50 x 0.4 = 20 m2 

 Sirkulasi 300 % = 60 m2 

80 m2 AP 

Ruang 
Pameran 
Buku 
Terbitan 
Baru 

50 1  Kebutuhan luas gerak manusia 0.36 m2 
= 50 x 0.36 = 18 m2 

 Meja display 1 m2 (25 unit) 

 Total kebutuhan perabot 43 m2 

 Sirkulasi 300 % 

172 m2 AP 
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= 43 x 300% = 129 m2 

Ruang 
Fotokopi dan 
Scanning 

5 1  Meja Panjang (12 unit) 

 Kursi (2 unit) 

 Mesin Fotokopi (2 unit) 

 

= 3 m x 3 m 
= 9 m2 

 AP 

ATM Center 5 1  Mesin ATM 60 cm x 50 cm ( 5 unit) 

 

= 7 m x 2 m 
= 14 m2 

AP 

Mushola 20 1  Sajadah 100 cm x 60 cm (21 unit) 

 Almari 50 cm x 120 cm (3 unit) 

= 6.3m x 6.8m 
= 43 m2 

AP 
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Luas Total Besaran Ruang Fasilitas Pengelola 613.34 m2 

 

Tabel 3. 17 Studi Kebutuhan Besaran Ruang Fasilitas Pengelola 
Sumber : Analisis Pribadi 

FASILITAS PENGELOLA 

Nama 
Ruang 

Kapa 
sitas 

Jumlah 
Unit 

Kebutuhan & Luas (m2) 
Total 
Luas 

Sumber 

Ruang  
kepala 
perpustakaan 

1 1  Meja kerja (1 unit) 

 Kursi (1 unit) 

 Sofa (1 set) 

 Almari 60 cm x 40 cm 
( 4 unit) 

 

= 5.5m x 4.5m  
= 24.75 m2 

DA 
AP 
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Ruang wakil 
kepala 
perpustakaan 

3 1  Meja kerja (1 unit) 

 Kursi ( 3 unit) 

 Almari 60 cm x 40 cm ( 3 unit) 

 

= 3.5 m x 4 m 
= 14 m2 

DA 
AP 
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Ruang 
sekretaris 

3 1  Meja kerja (1 unit) 

 Kursi (3 unit) 

 Almari 60 cm x 40 cm (3 unit) 

 

= 3.5 m x 4 m 
= 14 m2 

DA 
AP 

Ruang 
administrasi 
keuangan 

3 1  Meja kerja (1 unit) 

 Kursi (3 unit) 

 Almari 60 cm x 40 cm (3 unit) 

= 3.5 m x 4 m 
= 14 m2 

DA 
AP 
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Ruang tata 
usaha 

5 1  Meja 

 Kursi 

 Almari 

 

35 m2 DA 
AP 

Ruang staff 
pengadaan 

5 1  Meja 80 cm x 100 cm (5 unit) 

 Almari 40 x 60 ( 10 unit) 

= 5.5m x 6.2m 
= 35 m2 

DA 
AP 
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bahan 
koleksi 

 
Ruang staff 
pengolahan 
bahan 
koleksi 

5 1  Meja 80 cm x 100 cm (5 unit) 

 Almari 40 x 60 ( 10 unit) 

 

= 5.5m x 6.2m 
= 35 m2 

DA 
AP 

Ruang staff 
perawatan 

5 1  Meja 80 cm x 100 cm (5 unit) 

 Almari 40 x 60 ( 10 unit) 

= 5.5m x 6.2m 
= 35 m2 

DA 
AP 
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bahan 
koleksi 

 
Ruang 
Fumigasi 

1 1 

 

= 5m x 8 m 
= 40 m2 

Buku 
PARLB 

Ruang 
pengabadian 
bahan 
koleksi 

2 1  Meja 

 Almari (rak) 20 cm x 60 cm (5 unit) 

= 5 m x7 m 
= 35 m2 

AP 
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Ruang 
informasi & 
receptionist 

3 1  Meja 60 cmx 100 cm ( 4 unit) 

 Kursi 50 cm x 50 cm (4 unit) 

 

= 5.2m x 3.25 
= 17 m2 

AP 

Ruang call 
center 

3 1  Meja 70 cm x 120 (2 unit) 

 Kursi 60 cm x50 cm (3 unit) 

= 3.9 x 2.2 cm 
= 8.6 m2 

AP 
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Ruang arsip  1  Rak Arsip 40 cm x 200 cm x 150 cm ( 6 

rak) jarak antar rak 1.4 m. 

 

= 6.4m x 7.2m 
= 46 m2 

DA 
AP 
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Ruang rapat 15 1  Meja besar ( 1 unit) 

 Kursi 50 cm x 60 cm (15 unit) 

s  

= 8 m x 4.5 m 
= 36 m2 

AP 

Ruang 
percetakan 
pustaka 

5 1  Meja 80 cm x 100 cm (5 unit) 

 Almari 40 x 60 ( 10 unit) 

= 5.5m x 6.2m 
= 35 m2 

DA 
AP 
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Ruang tamu 5 1  Meja dan kursi sofa 

 

= 3 m x 3.8 m 
= 11.7 m2 

AP 

Luas Total Besaran Ruang Fasilitas Pengelola 401.05 m2 
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Tabel 3. 18 Studi Kebutuhan Besaran Ruang Fasilitas Servis 
Sumber : Analisis Pribadi 

   FASILITAS SERVIS 

Nama 
Ruang 

Kapa 
sitas 

Jumlah 
Unit 

Kebutuhan & Luas (m2) 
Perhitungan 

Luas 
Sumber 

Ruang OB 5 1  Meja 60 cm x 100 cm (3 unit) 

 Kursi 50 cm x 50 cm (5 unit) 

 Almari 120 cm x 40 cm (1 unit) 

 

= 3 m x 3,5 m 
= 10.5 m2 

DA 
AP 

Pantry 2 1  Meja Dapur 200 cm x 60 cm  

 Lemari pendingin 65 x 60 x 135 cm 

= 3m x 2.5 m 
= 7.5 m2 

DA 
AP 
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Ruang 
Security 

6 1  Meja 60 cm x 10 cm (6 unit) 

 Kursi 50 cm x 50 cm (6 unit) 

 

= 3,5 m x 4 m 
= 14 m2 

DA 
AP 
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 Almari 40 cm x 120 cm (1 unit) 

 
Ruang CCTV 1 1  Meja 80 cm x 100 cm (2 unit) 

 Kursi 50 cm x 50 cm (1 unit) 

 

= 2.5 m x 3.5  
= 8.75 m2 

DA 
AP 
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Pos Satpam 2 1  Meja 60 cm x 80 cm (1 unit) 

 Kursi 50 cm x 50 cm (2 unit) 

 

= 2m x 2.5 m 
= 6.25 m2 

AP 

Loading dock 1 1  Mobil box 300 cm x 500 cm 
= 15 m2 

Sirkulasi mobil 100 % 

 Area bongkar muat 200 cm x 300 cm 
= 6 m2 

36 m2 AP 

Ruang AHU 1 2  Mesin AHU = 4m x 4m AP 
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= 16 m2 

Gudang 
sementara 

 1  Lemari penyimpanan  
100 cm x 300 cm x 180 cm 
Jarak antara Amari 120 cm 

 

 

= 10.6 x 7.2 m 
= 77 m2 

DA 
AP 

Gudang 
bahan koleksi 

 1  Lemari penyimpanan 
100cm x 300cm x 180 cm 
Jarak antar almari120 cm 

= 12.8 x 7.2 m 
= 93 m2 

DA 
AP 
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Ruang ME 2 1 

 

= 2.5 m x 3.5  
= 8.75 m2 

AP 

Ruang 
genset 

2 1  Mesin genset 1.2 m x 2.4 m  = 4 m x 3,5 m 
= 14 m2 

 
AP 
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Ruang panel 2 3 

 

= 3.5 m x 2 m 
= 7 m2 

AP 

Ruang 
pompa 

1 1  Mesin pompa = 3 m x 3.5 m 
= 10.5 m2 

 

AP 
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Ruang teknisi 3 1  Meja 60 cm x 100 cm (2 unit) 

 Kursi 50 cm x 50 cm (2 unit) 

 Almari 120 cm x 60 cm (1 unitt) 

s  

= 3m x 4.6m 
= 13.8 m2 

AP 

Toilet  
 

  Total pelaku 644 orang asumsi tidak semua 
pelaku datang secara bersamaan 
10 – 20 orang membutuhkan 2 KM 
644 : 20 = 32 
= 32 x 2 = 64 kamar mandi  

40.32 m2 SNI 03-
2399-
202 

 
DA 
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= 32 kamar mandi (pengunjung & 
pengelola) 

 Luasan kamar mandi  

 
= 0.9 x 1.4 = 1.26 m2 
= 32 x 1.26 =  40.32 m2 

Total Besaran Ruang Fasilitas Servis 363.37 m2 

 

Tabel 3. 19 Rekap Perhitungan Besaran Ruang 
Sumber : Analisi Pribadi 

Besaran Ruang Total Besaran Ruang 

Fasilitas Utama pengunjung 2.269,01 m2 

Fasilitas Penunjang Pengunjung 694,5 m2 

Fasilitas Pengelola 401,05 m2 

Fasilitas Servis 363,37 m2 

TOTAL  3.728,38 m2 

Sirkulasi 25 % 25 % x 3.728,38 =932,095 m2 

 3.728,38 m2 + 860,07 m2 

 

TOTAL LUAS BANGUNAN 

4.660,4 m2 

4.700 m2 
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 Pengunjung 

Jumlah pengunjung 557orang/hari 

Mobil 30 %   = 168 orang 

 2 penumpang 30% = 21 mobil 

 4 penumpang 70% = 30 mobil 

 Total 51 mobil, diasumsikan perpustakaan 

menampung 40% dari jumlah mobil karena tidak 

mungkin berbarengan untuk datang sehingga 

jumlah mobil yang dapat ditampung 20 mobil. 

Motor 50 %   = 279 orang 

 1 penumpang 30% = 83 motor 

 2 penumpang  70% = 98 motor 

 Total 181 motor, diasumsikan perpustakaan 

menampung 40% dari jumlah motor karena tidak 

mungkin berbarengan untuk datang sehingga 

jumlah mobil yang dapat ditampung 72 motor. 

Difabel 5 %   = 28 orang 

 Motor 30 %   = 9 motor 

 Mobil 70 % (2 orang) = 10 motor 

 Kapasitas parkir menampung 40 % dari jumlah 

maksimal kendaraan dikarenakan tidak 

memungkinkan datang bersamaan, sehingga 

jumlah kendaraan difable 4 motor dan 4 mobil. 

Rombongan 5 %   = 28 orang (1 bis sedang) 

Kendaraan umum / diantar 10 % 

 Pengelola 

Jumlah pengelola 87 orang/hari, dibagi dalam 2 shift 

Mobil 30%   = 27 orang 

 1 penumpang 60% = 16 mobil 

 2 penumpang 40% = 6 mobil 

 Total 11 mobil dalam 1 shift 
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Motor 70%   = 61 orang 

 1 penumpang 60% = 37 motor 

 2 penumpang 40% = 13 motor 

 Total 25 motor dalam 1 shift 

 

 Perhitungan luas kebutuhan parkir 

 Mobil 300cm x 500 cm = 15 m2 

= 31 mobil x 15 m2 = 465 m2 

 Parkir Mobil Difable 370 cm x 500 cm = 18.5 m2 

= 4 mobil x 18,5 m2 = 74 m2 

 Motor 100 cm x 225 cm =  2.25 m2 

= 97 motor x 2.25 m2 = 218.25 m2 

 Parkir Motor Difable 150 x 225 cm = 3.375 m2 

= 4 motor x 3.375 m2 = 13.5 m2 

 Bus kapasitas 30 orang  210 cm x 680 cm =  14.3 m2 

 Kebutuhan sirkulasi 

=  (465 + 74 + 218.25 + 13.5 + 14.3 ) x  200 % 

=  1.570,1 

 Kebutuhan Total Luas Kebutuhan Parkir 

=  785,05 m2 + 1.570,1 = 2.355,15 m2 
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e. Performance Data 

A. Area Pengunjung (Fasilitas Utama) 

Tabel 3. 20 Performance Data Fasilitas Utama 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

Space Material Building Critical Factors 

Lobby  Menggunakan 
lantai yang 
memeberi 
kesan mewah 
(lantai granit). 

 Plafond gypsum 
yang meberikan 
kesan estetis. 

 Tinggi ruang 5 -
6 meter untuk 
memberi kesan 
luas dan 
terbuka. 

 Pencahayaan 
alami dan 
butan. 

 Penghawaan 
AC sentral. 

Relationship 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang 
Pendaftaran 

 Material Lantai 
keramik. 

 Plafond gypsum 
board. 

 Dinding 
pelingkup bata, 
didalamnya 
terdapat partisi 
untuk 
pembagian area 
pendaftaran. 

 Perncahayaan 
buatan genera 
lighting. 

 Penghawaan 
buatan. 

 

Relationship 
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Space Material Building Critical Factors 

Loker Area 
 
Rak 110 cm x 40 
cm (15 unit) 
1 rak kapasitas 
20 loker(15 loker) 
 
Digunakan untuk 
menyimpang 
barang yang 
tidak boleh 
dibawa masuk ke  
area display / 
baca 
 

 Material lantai 
menggunakan 
keramik. 

 Plafond gypsum 
board. 

 Kemanan tinggi 
dalam 
pengawasan. 

 Sistem 
pembukaan dan 
penguncian 
harus tepat. 
(disediakan 
kunci pada tiap 
loker) 

 Privat. 

 Penchayaan 
buatan (general 
lighting). 

 Penghawaan 
buatan AC split 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Layanan 
Keanggotaan 

 Material lantai 
menggunakan 
keramik. 

 Plafond 
menggunakan 
gypsum board. 

 Pencahayaan 
menggunakan 
pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

 Penghawaan 
buatan 

Ruang 
Pendaftara 

Ruang Layanan 

Keanggotaan 
Lobby 

Loker Area 

Ruang Layanan 

Keanggotaan 

Ruang 

Pendaftaran 

Area Display 

dan Baca 
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menggunanakan 
AC split. 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Audio 
Visual 
 
(Speaker, LCD, 
proyektor, lampu 
direct, lampu 
indirect, stage, 
sofa, dll) 

 Dinding finshing 
lapisan 
peredam suara 
(akrpet). 

 Plafond akustik. 

 Lantai 
menggunakan 
karpet. 

 Pencahayaann 
buatan 
menggunakan 
lampu direct 
dan lampu 
indirect. 

 Penghawaan 
buatan AC Split. 

 Kebisingan 
fokus utama 
sehingga 
diperlukan 
peredam suara. 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Layanan 
Koleksi Majalah 

 Lantai keramik.  Pencahayaan 
alami (skulight) 

Ruang Layanan 
Keanggotaan 

Ruang 

Pendaftran 

Area Display 

dan Baca 

Lobby 

Ruang Audio 
Visual 

Ruang 

Pendaftran 

Ruang Kontrol 
Audio Visual 

Lobby 
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 Menggunakan 
palfond gypsum 
board. 

 Dinding bata 
finishing cat 
tembok. 

dan 
pencahyaan 
buatan general 
lighting. 

 Penghawaan 
butaan AC split. 

Relationship 

 

 

  

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Layanan 
Referense 
 
(Ensiklopedia, 
jurnal, abstral, 
kamus – kamus 
penting, biografi, 
data statistik, dll) 
 

 Lantai keramik. 

 Menggunakan 
palfond akustik 
untuk meredam 
bunyi. 

 Dinding bata 
finishing cat 
tembok. 

 Security tinggi 
karena buku 
tidak boleh  
dibawa pulang. 

 Pencahayaan 
alami (skylight) 
dan 
pencahyaan 
buatan general 
lighting. 

 Penghawaan 
butaan AC split. 

Relationship 

 

 

 

 

 

Area Koleksi Anak – Anak 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Display 
dan Ruang Baca 
Anak 

 Dinding bata 
finishing 
wallpaper dan 

 Menciptakan 
suasana anak 
melalui warna. 

Ruang Layanan 
Majalah 

Ruang 

Pendaftran 

Area Display 

dan Baca 

Lobby Loker Area 

Ruang Layanan 
Referense Ruang 

Pendaftran 

Area Display 

dan Baca 

Lobby Loker Area 

   Ruang 
Peminjaman 
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cat warna 
cerah. 

 Plafond gypsum 
board. 

 Dinding partisi 
menggunakan 
rak mainan. 

 Security and 
safety design. 

 Penghawaan 
buatan AC split. 

 Pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

Relationship 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Bermain  Penutup lantai 
dilapisi karpet  
puzzle busa 
untuk kemanan. 

 Dinding dilapisi 
karpet busa 
keliling dengan 
ketinggian 1 m. 

 Security and 
safety design. 

 Penghawaan 
buatan AC split. 

 Pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

 Menciptakan 
suasana anak 
melalui warna 
dan perabot. 

Relationship 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Audio 
Visual Anak 

 Dinding dan 
lantai dilapisi 

 Pencahayaan 
buatan 
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karper untuk 
kedap suara. 

 Plafond akustik 

mengguankan 
general lighting 

 Penghawaan 
buatan 
menggunakan 
Ac sentral 

 Kedap suara 

 Suasana anak 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang 
Peminjaman 

 Material lantai 
menggunakan 
keramik. 

 Plafond 
menggunakan 
gypsum board. 

 Dindiing bata 
finishing cat. 

 Penghawaan 
menggunakan 
penghawaan 
buatan AC split. 

 Pencahayaan 
menggunakan 
pencahayaan 
buatan lighting. 

Relationship 

 

 

 

 

 

Area Koleksi Pelajar 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Display 
Koleksi Pelajar 

 Dinding bata 
fimishig cat dan 
dinding patisi 
sebagai 
pembatas. 

 Pencahayaan 
buatan 
menggunakn 
general lighting, 
penghawaan 
alami 

Ruang Audio 
Visual 

Ruang Kontrol 

Audio 

Ruang Display dan 

Ruang Baca Anak 

Ruang Informasi R. Pendaftaran 

Ruang 
Peminjaman 

Area Display dan 
Ruang Baca Anak 

R. Pendaftaran 
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 Plafond akustik 
tile. 

 Material lantai 
menggunakan 
keramik. 

memanfaatkan 
skylight. 

 Penghawaan 
buatan Ac 
sentral.  

Relationship 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Baca 
Koleksi Pelajar 

 Plafond akustik 
untuk meredam 
bunyi. 

 Dinding bata 
finishing cat. 

 Material lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Pencahayaan 
buatan 
menggunakn 
general lighting, 
penghawaan 
alami 
memanfaatkan 
skylight. 

 Penghawaan 
buatan Ac 
sentral 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang 
Peminjaman 

 Material lantai 
menggunakan 
keramik. 

 Plafond 
menggunakan 
gypsum board. 

 Penghawaan 
menggunakan 
penghawaan 
buatan AC split. 

 Pencahayaan 
menggunakan 

Ruang Display 
Koleksi Pelajar 

Area Baca 
 Koleksi Pelajar 

R. Pendaftaran 

Ruang Informasi 
& Receptionist 

Ruang Baca 
Koleksi pelajar 

Ruang Display 
Koleksi Dewasa 

R. Pendaftaran 

Ruang Informasi 
& Receptionist 

Ruang 
Peminjaman 
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 Dindiing bata 
finishing cat. 

pencahayaan 
buatan lighting. 

Relationship 

 

 

 

 

 

Area Koleksi Dewasa 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Display 
Koleksi Dewasa 

 Dinding bata 
fimishig cat dan 
dinding patisi 
sebagai 
pembatas. 

 Plafond akustik 
tile. 

 Material lantai 
menggunakan 
keramik. 

 Pencahayaan 
buatan 
menggunakn 
general lighting, 
penghawaan 
alami 
memanfaatkan 
skylight. 

 Penghawaan 
buatan Ac 
sentral.  

Relationship 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Baca  Plafond akustik 
untuk meredam 
bunyi. 

 Dinding bata 
finishing cat. 

 Material lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Pencahayaan 
buatan 
menggunakn 
general lighting, 
penghawaan 
alami 
memanfaatkan 
skylight. 

 Penghawaan 
buatan Ac 
sentral 

Ruang 
Peminjaman 

Area Display 
Koleksi Pelajar 

R. Pendaftaran 

Area Baca 
Koleksi  Pelajar 

Ruang Display 
Koleksi Dewasa 

Area Baca 
 Koleksi Dewasa 

R. Pendaftaran 

Ruang Informasi 
& Receptionist 

Ruang 
Peminjaman 
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Relationship 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Baca 
Khusus 

 Plafond akustik 
untuk meredam 
bunyi. 

 Dinding bata 
finishing cat. 

 Material lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Privasi tinggi 

 Pencahayaan 
buatan 
menggunakan 
general lightin. 

 Penghawaan 
buatan 
menggunakan 
AC sentral. 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang 
Peminjaman 

 Material lantai 
menggunakan 
keramik. 

 Plafond 
menggunakan 
gypsum board. 

 Dindiing bata 
finishing cat. 

 Penghawaan 
menggunakan 
penghawaan 
buatan AC split. 

 Pencahayaan 
menggunakan 
pencahayaan 
buatan lighting. 

Relationship 

 

 

 

Ruang Baca 
Koleksi Dewasa 

Ruang Display 
 Koleksi Dewasa 

R. Pendaftaran 

Ruang Informasi 
& Receptionist 

Ruang Baca Khusus 
Koleksi Dewasa 

Ruang Koleksi 
 Koleksi Dewasa 

R. Pendaftaran 

Area Baca Umum 

Ruang 
Peminjaman 
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Area Koleksi Huruf Braile 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Display 
Koleksi Huruf 
Braile 

 Dinding bata 
fimishig cat. 

 Plafond akustik 
tile. 

 Material lantai 
menggunakan 
keramik. 

 Pencahayaan 
buatan 
menggunakan 
general lighting. 

 Penghawaan 
buatan Ac 
sentral.  

Relationship 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Baca 
Khusus Huruf 
Braile 

 Plafond akustik 
untuk meredam 
bunyi. 

 Dinding bata 
finishing cat. 

 Material lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Pencahayaan 
buatan 
menggunakn 
general lighting, 
penghawaan 
alami 
memanfaatkan 
skylight. 

 Penghawaan 
buatan Ac 

Relationship 

 

 

 

 

 

Ruang 
Peminjaman 

Area Display 
Koleksi Dewasa 

R. Pendaftaran 

Area Baca 
Koleksi Dewasa 

Ruang Display 
Koleksi Huruf 

Braile 

Area Baca 
 Koleksi Huruf Braile 

R. Pendaftaran 

Ruang Informasi 
& Receptionist 

Ruang 
Peminjaman 

Ruang Baca Koleksi 
Huruf Braile 

Ruang Display 
Koleksi Huruf Braile 

R. Pendaftaran 

Ruang Informasi & Receptionist 

Ruang 
Peminjaman 
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Space Material Building Critical Factors 

Ruang 
Peminjaman 

 Material lantai 
menggunakan 
keramik. 

 Plafond 
menggunakan 
gypsum board. 

 Dindiing bata 
finishing cat. 

 Penghawaan 
menggunakan 
penghawaan 
buatan AC split. 

 Pencahayaan 
menggunakan 
pencahayaan 
buatan lighting. 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

 

B. Fasilitas Penunjang Pengunjung 

Tabel 3. 21 Performance Data Fasilitas Penunjang 
Sumber : Analsis Pribadi, 2018 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Teater  Flfond akustis 
tile (kedap 
suara). 

 Lantai dan 
dinding dilapisi 
kareper untuk 
emmbantuk 
meredam suara 
& kenyamanan. 

 Kedap suara 

 Penghawaan 
buatan 
menggunakan 
AC sentral. 

 Perwarnaan 
material dengan 
warna gelap. 

 Pencahayaan 
buatan 
menggunakn 
general lighting 
dan spotlight. 

Relationship 

Ruang 
Peminjaman 

Area Display Koleksi 
Huruf Braile 

R. Pendaftaran 

Area Baca 
Koleksi Huruf 

Braile 
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Space Material Building Critical Factors 

Cafetraia   Lantai 
menggunakan 
keramik. 

 Material plafond 
gypsum board. 

 Dinding bata 
dan dingin 
partisi kali 
board. 

 Pencahayaan 
alami dan 
pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

 Penghawaan 
alami dan 
penghawaan 
buatan. 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Toko Buku   Material lantai 
menggunakan 
keramik. 

 Plafond gypsum 
board. 

 Dinding bata 
finshing cat dan 
wallpaper. 

 Penchayaan 
buatan 
menggunkan 
general lighting 
dan spotlight. 

 Penghawaan 
butaan 
menggunkan Ac 
split. 

 Sirkulasi besar. 

Relationship 

 

Cafetaria 

ATM Center 

Mushola Lavatory 

Area Fasilitas 
Utama 
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Space Material Building Critical Factors 

Taman Baca  Penutup lantai 
menggunakan 
WPC. 

 Pencahayaan 
alami. 

 Pneghawaan 
alami. 

 Terbuka 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Pameran 
Buku 

 Material lantai 
menggunakan 
kranik granit. 

 Palfond 
menggunakan 
gypsum board 
estetika. 

 Dinding bata 
finshing cat 
warna cerah. 

 Pencahayaan 
buatan 
menggunakan 
spotlight pada 
koleksi pamer. 

 Penghawaan 
buatan 
menggunakan 
AC split. 

 Sirkulsi luas. 

Relationship 

 

 

 

 

 

Taman Baca 

Ruang 
Pendaftraan 

Ruang Transit  Lavatory 

Area Display 
Koleksi 

Ruang Pameran 
Buku 

Lobby 
Gudang 

Penyimpanann 

Toko Buku 

Gudang 
Penyimpanan 

Lobby 
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Space Material Building Critical Factors 

Ruang Fotokopi 
dan Scanning 

 Dinding partisi 
kaca tempered 
glass. 

 Lantai keramik. 

 Plafond 
menggunkan 
gypsum board. 

 Pencahayaan 
menggunakan 
pencahyaan 
buatan. 

 Penghawaan 
buatan 
mengggunkana 
ac split. 

Relationship 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

ATM Center  Dinding 
menggunakan 
partisi kaca 
tempered. 

 Lantai keramik. 

 Material kaca 
menggunakan 
gypsum board. 

 Penghawaan 
buatan AC split. 

 Penghawaan 
genera lighting. 

Relationship 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Mushola  Material lantai 
menggunakan 
keramik dengan 
finishing 
karepet. 

 Plafond gypsum 
board. 

 Dinding bata 
finishing cat. 

 Bersifat semi 
privat. 

 Pencahyaan 
butaan 
menggunakan 
general lighting 

 Penghawaan 
buatan 

ATM Center 

Cafetaria Lobby 

Ruang Fotokopi 

& Scanning 

Area Koleksi Ruang 

Peminjaman 



166 
 

menggunakan 
Ac split. 

Relationship 

 

 

 

 

C. Area Pengelola 

Tabel 3. 22 Performance Data Fasilitas Pengelola 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Kepala 
Perpustakaan 

 Lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Dinding batu 
bata finishing 
cat dinding. 

 Plafond 
menggunakan 
plafond gypsum 
board 

 Pencahayaan 
menerapkan 
pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

 Penghawaan 
menggunakan 
AC split. 

 Tingkat privasi 
ruang tinggi. 

Relationship 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Wakil 
Perpustakaa 

 Lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Dinding batu 
bata finishing 
cat dinding. 

 Plafond 
menggunakan 
plafond gypsum 
board 

 Pencahayaan 
menerapkan 
pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

 Penghawaan 
menggunakan 
AC split. 

 

Relationship 

Ruang Kepala 
Perpustakaan 

Ruang Wakil Perpustakaan Ruang Rapat 

Mushola 

Area Wdhu Lavatory 
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Space Material Building Critical Factors 

Ruang Sekretaris  Lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Dinding batu 
bata finishing 
cat dinding. 

 Plafond 
menggunakan 
plafond gypsum 
board 

 Pencahayaan 
menerapkan 
pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

 Penghawaan 
menggunakan 
AC split. 

 

Relationship 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Adm 
Keuangan 

 Lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Dinding batu 
bata finishing 
cat dinding. 

 Plafond 
menggunakan 
plafond gypsum 
board 

 Pencahayaan 
menerapkan 
pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

 Penghawaan 
menggunakan 
AC split. 

 Bersifat privat, 
keamanan 
tinggi 

Relationship 

 

 

Ruang Wakil 
Perpustakaan 

Ruang Kepala 
Perpustakaan 

Ruang 
Sekeretaris 

Ruang Rapat 

Ruang Adm 
Keuangan 

Ruang 
Seketaris 

R. Wakil 
Perpustakaan 

R. Rapat 

R. Tata Usaha 



168 
 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Tata 
Usaha 

 Lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Dinding batu 
bata finishing 
cat dinding. 

 Plafond 
menggunakan 
plafond gypsum 
board 

 Pencahayaan 
menerapkan 
pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

 Penghawaan 
menggunakan 
AC split. 

 

Relationship 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Staff 
Pengadaan 
Bahan Pustaka 

 Lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Dinding batu 
bata finishing 
cat dinding. 

 Plafond 
menggunakan 
plafond gypsum 
board. 

 Pencahayaan 
menerapkan 
pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

 Penghawaan 
menggunakan 
AC split. 

 

Relationship 

 

 

 

 

Ruang Adm Keuangan 

R. Wakil 
Perpustakaan 

Ruang Tata 
Usaha 

Ruang Tata 
Usaha 

Ruang Sekretaris 

Ruang Adm Keuangan 

Ruang Call 
Center 
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Space Material Building Critical Factors 

Ruang Staff 
Pengolahan 
Bahan Pustaka 

 Lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Dinding batu 
bata finishing 
cat dinding. 

 Plafond 
menggunakan 
plafond gypsum 
board 

 Pencahayaan 
menerapkan 
pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

 Penghawaan 
menggunakan 
AC split. 

 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Staff 
Perawatan 
Bahan Pustaka 

 Lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Dinding batu 
bata finishing 
cat dinding. 

 Pencahayaan 
menerapkan 
pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

Ruang Staff 
Pengadaan 

Bahan Pustaka 
Gudang 

Sementara 

Gudang 
Koleksi 

Ruang 
Pengolahan 

Bahan Pustaka 

Ruang 
Percetakan 

Bahan Pustaka 

Ruang Staff 
Pengolahan 

Bahan Pustaka 
Ruang 

Percetakan 

Gudang 
Koleksi 

Ruang 
Pengadaan 

Bahan Pustaka 

Ruang 
Perawatan 

Bahan Pustaka 

Ruang 
Display  

Ruang 
Percetakan 
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 Plafond 
menggunakan 
plafond gypsum 
board 

 Penghawaan 
menggunakan 
AC split. 

 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Fumigasi  Dinding batu 
bata finishing 
cat dinding. 

 Lantai keramik 
kasar. 

 Ventilasi sangat 
dieperlukan. 

 Peghawaan 
alami 

 Pencahayaan 
buatan 
menggunakan 
general lighting. 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Staff 

Pengabadian 

Bahan Pustaka 

 Lantai 

menggunakan 

lantai keramik. 

 Dinding batu 

bata finishing 

cat dinding. 

 Pencahayaan 

menerapkan 

pencahayaan 

buatan general 

lighting. 

 Penghawaan 

menggunakan 

AC split. 

Ruang Staff 
Perawatan 

Bahan Pustaka 
Ruang 

Fumigasi 

Gudang 
Koleksi 

Ruang 
Pengadaan 

Bahan Pustaka 

Ruang 
Pengeolahan 

Bahan Pustaka 

Ruang 

Fumigasi 
Ruang 
Display 

Gudang 
Koleksi 

Ruang 
Pengadaan 

Bahan Pustaka 

Ruang 
Perawatan 

Bahan Pustaka 
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 Plafond 

menggunakan 

plafond gypsum 

board 

 Ruang bersifat 

privat. 

 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Informasi 
& receptionist 

 Lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Dinding batu 
bata finishing 
cat dinding. 

 Plafond 
menggunakan 
plafond gypsum 
board 

 Pencahayaan 
menerapkan 
pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

 Penghawaan 
buatan 
menggunakan 
AC split. 

 Tata telak 
terlihat dengan 
jelan bersifat 
publik. 

Relationship 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Call 
Center 

 Lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Dinding batu 
bata finishing 
cat dinding. 

 Pencahayaan 
menerapkan 
pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

Ruang Staff 
Pengabadian 

Bahan Pustaka 
Ruang 

pengeolah
an 

Gudang 
Koleksi 

Ruang 
Pengadaan 

Bahan Pustaka 

Ruang 
Perawatan 

Bahan Pustaka 

Ruang 
Informasi / 

Receptionist 

Lobby 

Ruang Tata 
Usaha 

Ruang Call 
Center 
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 Plafond gypsum 
board 

 Penghawaan 
menggunakan 
AC split. 

 

Relationship 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Arsip  Lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Dinding batu 
bata finishing 
cat dinding. 

 Plafond 
menggunakan 
plafond gypsum 
board 

 Pencahayaan 
menerapkan 
pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

 Penghawaan 
menggunakan 
AC split. 

 Ruang bersifat 
privat. 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Rapat  Lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Dinding batu 
bata yang 
ditutup karpet 
untuk menjaga 
keenangan 
ruang. 

 Pencahayaan 
menerapkan 
pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

 Penghawaan 
menggunakan 
AC split. 

 Ruang bersifat 
privat. 

Ruang 
Tamu 

Pengelola 

Ruang Wakil 
Perpustakaan 

Ruang 
Informasi 

Ruang Kepala 
Perpustakaan 

Ruang Call 
Center 

Ruang 
Informasi 

Ruang Tata Usaha 

Tujuan Ruang 
Sesuai 

Kebutuhan 
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 Plafond 
menggunakan 
plafond akustik. 

Relationship 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang 
Percetakan 
Bahan Pustaka 

 Lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Dinding batu 
bata finishing 
cat dinding. 

 Plafond 
menggunakan 
plafond gypsum 
board 

 Pencahayaan 
menerapkan 
pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

 Penghawaan 
menggunakan 
AC split. 

 Space yang 
luas untuk 
mesin cetak. 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Tamu 
Pengelola 

 Lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Pencahayaan 
menerapkan 
pencahayaan 
buatan general 
lighting. 

Ruang Staff 
Percetakan 

Bahan Pustaka 
Ruang 

Pengolahan 

Gudang 
Koleksi 

Ruang 
Pengadaan 

Bahan Pustaka 

Ruang 
Perawatan 

Bahan Pustaka 

Ruang Pengolahan Bahan Pustaka 
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 Dinding batu 
bata finishing 
cat dinding. 

 Plafond gypsum 
board. 

 Penghawaan 
menggunakan 
AC split. 

 

Relationship 

 

 

 

 

D. Fasilitas Servis 

Tabel 3. 23 Perfomance Data Fasilitas Service 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang OB  Material lantai 
menggunakn  

 Pencahayaan 
alami dan 
pencahyaan 
butan 
menggunakn 
general lighting. 

 Penghawaan 
buatan. 

Relationship 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Pantry  Dinding bata 
dilapisi keramik 
ketinggian 1 
meter dari meja 
dapur. 

 Material lantai 
menggunakan 
keramik. 

 Pencahayaan 
buatan 
menggunakan 
general lighting. 

 Penghawaan 
menggunakan 
penghawaan 
lami dan 
exhaust 
penyerap asap. 

 
 

Ruang Tamu 
Pengelola Ruang Wakil 

Perpustakaan 

Ruang Informasi 

Ruang Kepala 
Perpustakaan 

Ruang OB Lavatory Janitor 
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Relationship 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Security  Material lantai 
menggunakan 
keramik. 

 Dinding bata 
finishing cat. 

 Pencahayaan 
buatan 
menggunakan 
general lighting. 

 Penghawaan 
buatan 
menggunakan 
Ac split. 

Relationship 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang CCTV  Material lantai 
menggunakan 
keramik. 

 Dinding bata 
finishing cat. 

 Pencahayaan 
buatan 
menggunakan 
general lighting. 

 Penghawaan 
buatan 
menggunakan 
Ac split. 

 Bersifat privat 

Relationship 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Pos Satpam  Material lantai 
menggunakan 
keramik. 

 Dinding bata 
finishing cat. 

 Pencahayaan 
buatan 
menggunakan 
general lighting. 

 Penghawaan 
alami. 

Relationship 

Ruang 
Security 

Ruang CCTV Pos Satpam 

Ruang 
CCTV 

Ruang 
Security 

Pos Satpam 

Ruang 
Pantry 

Ruang 
Pengelola 

Ruang Tamu 
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Space Material Building Critical Factors 

Loading Dock  Lantai lapisan 
paving blok 
karena terletak 
pada outdoor. 

 Penghawaan 
alami. 

 Membutuhkan 
space yang 
luas. 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Gudang Bahan 
Koleksi 

 Lantai beton 
menggunakan 
finishing plester 
aci. 

 Dinding bata 
finishing cat. 

 Plafond gypsum 
board. 

 Pencahayaan 
menggunakan 
perncahayaan 
buatan general 
lighting. 

 Penghawaan 
alami dan 
penghawaan 
buatan untuk 
mengatur 
konsistensi 
suhu.  

Relationship 

 

 

 

 

 

 

Pos 
Satpam 

Ruang 
Security 

Ruang CCTV 

Loading Dock 
Gudang 

Sementara 

Gudang 
Koleksi 

Ruang 
Pengadaan 

Bahan Pustaka 

Gudang Bahan 
Koleksi 

Loading 
Dock 

Gudang 
Sementara 

Ruang Pengadaan 
Bahan Pustaka 

Ruang Pengolahan 

Bahan Pustaka 
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Space Material Building Critical Factors 

Ruang ME  Material lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Dinding bata 
finishing cat. 

 Rawan 
kebakaran. 

 Penghawaan 
alami dengan 
ventilasi. 

 Pencahyaan 
buatan 
menggunakan 
general lighting. 
 

Relationship 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Genset  Material dinding 
bata finishing 
cat. 

 Penutup lantai 
beton finishin 
aci. 

 Rawan 
kebarakan. 

 Penghawaan 
alami dengan 
ventilasi dan 
exhaust fan. 

 Dekat dengan 
hydrant. 

Relationship 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Panel  Matrial penutp 
lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Dinding bata 
finishing cat. 

 Rawan 
Kebakaran 

 Dekat dengan 
hydrant. 

 Pencahayaan  
buatan dengan 
general lighting. 

Ruang ME Ruang 
Genset 

Ruang 
Panel 

Ruang Teknisi 

Ruang Genset Ruang ME 
Ruang 
Panel 

Ruang Teknisi Area Parkir 
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 Space ruang 
untuk 
pelengkapan 
kabel. 

Relationship 

 

 

 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Pompa  Penutup lantai 
beton finishing 
aci. 

 Material dinding 
bata finishing 
cat. 

 Ruangan 
lembab 

 Penghawaan 
mengunakan 
penghawaan 
alami (ventilasi) 

 Pencahayaan 
buatan 
menggunakan 
general lighting. 

Relationship 

 

 

 

Space Material Building Critical Factors 

Ruang Teknisi  Dinding bata 
finshing cat. 

 Material lantai 
menggunakan 
lantai keramik. 

 Penghawaan 
menggunakan 
penghawaan 
buatan dengan 
AC split. 

 Penchayaan 
buatan dengan 
general lighting. 
 

Relationship 

 

Ruang Panel Ruang 
Genset 

Ruang ME 

Ruang Teknisi 

Ruang Pompa Lavatory 
Ruang 
Teknisi 

Area 
Parkir 

Ruang 
Servis 
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Space Material Building Critical Factors 

Toilet  Dinding bata 
trasram dengan 
pembagi 
dinding partisi. 

 Lantai keramik. 

 Penghawaan 
menggunakan 
exhaust fan. 

 Penghawaan 
alami. 

 Menggunakan 
kloset dengan 
leher angsa. 

Relationship 

 

 

 

f. Studi Citra Arsitektural 

 Pencitraan visual bangunan perpustakaan di Kota 

Semarang menampilkan sebuah bangunan dengan konsep 

Arsitektur Kontemporer, khususnya dengan menggunakan 

gaya modern kontemporer. Dimana bangunan perpustakaan 

ini memiliki  desain yang maju/kekinian/modern, variatif, 

inovatif, dan fleksibel baik secara fasad, material, dan 

tekonologi yang dipakai. Perpustakaan ini menyajikan sesuatu 

desain yang baru bagi masyarakat yang telah merasa jenuh 

dengan desain perpustakaan yang biasa. 

Toilet Ruang Pompa Seluruh 

Ruangan 

Ruang Teknisi 
Ruang 
Genset 

Ruang 
Panel 

Ruang ME 
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 Citra lain yang ditampilkan dari bangunan perpustakaan 

di Kota Semarang, yaitu sebagai berikut: 

 Memberikan kesan baru pada bangunan perpustakaan 

yang dengan menghilangkan kesan formal sehingga 

membuat pengunjung nyaman dalam segi arsitektur dan 

layanannya. 

  Adanya keselarasan antara fungsi dengan nilai estetika 

bangunan. 

 Memberikan kesan santai, nyaman, dan relaks namun 

tetap kondusif. 

 

3.2 Analisis Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1 Studi Sistem struktur & Enclosure 

  Struktur merupakan suatu sistem yang 

menggabungkan atau merangkai sebuah elemen menjadi 

sebuah kesatuan bentuk yang utuh dan kokoh. Struktur  sebuah 

konstruksi dalam setiap elemennya pastinya memiliki bentuk 

dan fungsi masing – masing yang intinya bertujuan membentuk 

suatu sistem perkuatan yang mampu menerima beban 

bersama – sama. 

 Syarat perancangan si stem struktur : 

1. Kekuatan (Strenght) 

2. Keamanan (Safety) 
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3. Kestabilan (Stability) 

4. Keawetan (Durability) 

  Studi sistem struktur meliputi struktur bawah (lower 

structre), struktur tengah (middle structure), dan struktur atas 

(upper structure) 

 Struktur Bawah 

 Struktur bawah pada bangunan perpustakaan yang 

dimaksud yaitu pondasi. Pondasi pada perencanaan 

perpustakaan disesuaikan dengan ketinggian lantai 

bangunan dan keberadaan kedalaman tanah yang ada di 

lokasi tapak yaitu di Jalan Pemuda Kota Semarang. 

Tabel 3. 24 Sistem Struktur Bawah (Lower Stucture) 
Sumber : Analisis Pribadi 

STRUKTUR BAWAH (PONDASI) 

Pondasi 

Batu Kali 

Pada perpustakan direncanakan bangunan – 

bangunan kecil di sebagi penunjang seperti pos 

satpam, gazebo, dan bangunan kecil lainnya 

sheingga diperlukan pondasi dangkal dalam 

perencanaan tersebut, sehingga diaplikasikan 

pondasi batu kali / batu belah. 

Ketarangan kelebihan 

 Kedalaman 60 – 80 cm 

 Kebutuhan bahan 
baku untuk pondasi 
batu belah : Batu belah 
(batu kali/guning), 
Pasir pasang, Semen 
PC (abu-abu). 

 Pelaksanaan 
mudah. 

 Bahan mudah 
didapat. 

Kekurangan 

 Tidak cocok untuk 
bangunan 
bertingkat lebih 
dari 2 lantai. 

 Mudah terjadi 
pepukan. 
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Pondasi Batu Belah 

Sumber : steemit.com 

 Membutukan 
waktu untuk 
memberlah batu 
blonos terlebih 
dahulu. 

Ponadasi 

Footplate 

Perpustakaan direncanakan memiliki ketinggian 

2 -3 lantai sehingga dipilih pondasi footplate 

sebagai penumpu bangunan. 

Ketarangan Kelebihan 

 Untuk bangunan 
bertingkat. 

 Kebutuhan Bahannya 
adalah: Batu pecah / 
split (2/3), Pasir beton, 
Semen PC, Besi beton, 
Papan kayu sebagai 
bekisting (papan 
cetakan) 

 
Pondasi footplat 

Sumber : 
duniatekniksipil.co.id 

 Galian tanah kebih 
sedikit. 

 Proses pengerjaan 
relative sederhana 

 Daya dukung baik 

  
kekurangan 

 Waktu 
pengeringan beton 
cukup lama. 

 Dibutuhkan 
manajemen waktu 
yang tepat. 

 Rumit dalam 
perencanaan 
pembesian. 

Pondasi 

Sumuran 

Tapak perencanaan perpustakaan berada di 

Jalan Pemuda, dengan banyak banfunan 

disekitarnya sehingga diperlukan pondasi yang 

tidak menimbulkan dampak getaran yang 

gcukup tinggi.    

Keterangan Kelebihan 

 Digunakan untuk 

bangunan bertingkat 

yang terletak pada 

 Pemasangan atau 
proses pengeboran 
bor pile tidak 
menimbulkan 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUibDuoorZAhUHqY8KHcxFDQkQjRwIBw&url=http://duniatekniksipil.web.id/1319/pondasi-cakar-ayam-the-original/&psig=AOvVaw00A5TmQJIPAoE4fSZy0s7Z&ust=1517765368731353
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tapak padabangunan 

karena pondasi 

sumuran tidak 

menimbulkan getaran 

saat pengerjaannya. 

 

gangguan suara 
dan getaran. 

 Kedalaman tiang 
dapat divariasikan. 

 Kolom dapat 
secara langsung 
diletakkan di 
puncak bored pile. 

Kekurangan 

 Pengecoran bored 
pile dipengaruhi 
kondisi cuaca. 

 Air yang mengalir 
ke dalam lubang 
bor dapat 
mengakibatkan 
gangguan tanah, 
sehingga 
mengurangi 
kapasitas dukung 
tiang. 

 

 Struktur Tengah 

 Struktur tengah merupakan struktur yang membentuk 

kekuatan berdirinya bangunan. Sebagai penyalur beban 

dari atap menuju tanah, sehingga kekuatan dan 

kestabilannya sangat berpengaruh pada kekokohan 

bangunan. 

Tabel 3. 25 Sistem Struktur Tengah (Middle Stucture) 
Sumber : Analisis Pribadi 

STRUKTUR TENGAH (MIDDLE STUCTURE) 

Sistem 

Struktur 

Rangka 

Pembebanan disalurkan pad seluruh sisi 

bangunan melaui kontruksi yang diterpakan 

untuk menjaga kestabulan kekuatan bnagunan, 
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sehingga dipilih struktur rangka sebagai struktur 

utama dalam perencanaan bangunan. 

Ketarangan kelebihan 

 Beban disalurkan 
melalui sistem kolom 
dan balok dan akan 
disalurkan ke pondasi. 

 Dinding sebagai 
elemen pengisi. 

 Memberikan 
kebebasan dalam 
peletakan bukaan. 

 
Struktur Rangka 

Sumber : quora.com 

 Kekuatan 
disalurkan memalui 
skolom. 

 Bentang kolom 
bias diatur sesuai 
desain. 
 

Kekurangan 

 Dinding tidak 
menjadi elemen 
penerima beban 
hanya pengisi. 

Plat 

Lantai 

Struktur 

Plat dan 

Balok 

Penerimaan beban ditopang lantai dibawahnya 

yang dikirmkan melalui kontruksi. Salah satunya 

yaitu plat lantai, sehingga dipilih plat lantai yang 

yang dapat menahan bebeas lantai diatas nya 

dengan kuat yaiitu plat dan balok. 

Ketarangan Kelebihan 

 Beban disalukan 
merata melalui balok. 

 
Plat dan Balok 

Sumber : quora.com 
 

 Kokoh. 

 Bentang cukup 
jauh. 

 Cocok untuk 
menompang beban 
yang berat. 

kekurangan 

 Membutuhkan 
space untuk 
pembalokan. 

 

 



185 
 

 Struktur Atas 

Struktur atas pada bangunan perpustakaan difungsikan 

sebaai kepala bangunan yang bermanfaat melindungi 

bangunan dari hujan maupun iklim liannya dan sebagai 

estetika pembentuk bangunan. 

Tabel 3. 26 Sistem Struktur Atas (Upper Stucture) 
Sumber : Analisis Pribadi 

STRUKTUR ATAS (UPPER STRUCTURE) 

Rangka 

Atap 

Baja 

Ringan 

Penggunaan penutup atap yang disesuaikan 

dengan lignkungan sekitar menggunakn atap 

pelana untuk bangunan pendukung sehingga 

dipilih rangka atap baja ringan yang ekonomis. 

Ketarangan kelebihan 

 6 m – 8 m (bentang 
kecil), 8 m – 10 m 
(bentang menengah), 
10 m – 12 m (bentang 
besar), dan lebih dari 12 
m untuk bentang 
khusus. 

 
Atap Baja Ringan 

Sumber : solokanopi.com 

 Ringan. 

 Memiliki kekuatan 
tarik yang tinggi. 

 Lebih tahan lama 
dibandingkan kayu. 

 Tahan karat. 
Kekurangan 

 Perlu perhitungan 
khusus untuk 
menumukan 
kontruksi yang 
kokoh. 

Space 

Frame 

Permainan inovasi bentuk sangat diperlukan 

dalam dsain perpustakaan baru ini, sehingga 

diperlukan rangka atap yang dapat mebuat 

bentuk lebih dinamis. 

Keterangan Kebelihan 

 Matrial utama berupa 
pipa konektor dan 
balljoint. 

 Inovasi bentuk 
lebih dinamis. 

 Rigid dan tahan 
gempa, 
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 Beban disalurkan pada 
seluruh perkuatan pipa 
konektor, 

 Dapat berbentuk kaku 
dan dapat berbentuk 
dinamis. 

 

 Lebih ringan. 
kekurangan 

 Memerlukan 
perhitungan 
kekuatan yg detail 

 Mahal dalam segi 
bahan dan tenaga. 

 

 Penutup langit – langit atap 

 Perpustakaan membutuhkan suasana suasa ruangan 

yang tenang terutama pada area ruang baca dan ruang 

display. Sehingga untuk ruang-ruang yang mebutuhkan 

ketenangan dan keindahan dalam penerapan desain langit-

laint atap. 

Tabel 3. 27 Material Langit – Langit  Atap 
Sumber : Analisis Pribadi 

PENUTUP ATAP 

Plafond 

Akustik 

Perpustakaan membutuhkan suasana tenang 

supaya kondusif sehingga perlu adanya 

penerapan plafond yang dapat meredam suara  

seprti ruang baca, ruang display, ruang audio 

visual, maupun ruang teater. 

Ketarangan kelebihan 

 Memiliki modul 120cm x 
60cm dan 60cmx60cm 

 Menggunakan rangka 
galvanis yang ringan dan 
anti karat. 

 Dapat meredam 
suara. 

 Perawatannya 
mudah. 

 Ringan. 

Kekurangan 
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Plafond acoustic tile 

Sumber : archiexpo.com 

 Tidak tahan air. 

 Relatif lebih 
mahal. 

 Masih jarang 
ditemui di daerah 
tertentu 

Plafond 

Gysum 

Board 

Terdapat ruang-ruang publik seperti lobby 

ataupun ruang public lainnya yang 

membutuhkan desain plafond yang estetika 

ssehingga dipilih plafond gypsum karena 

plafond gypsum memiliki berbagai desain. 

Ketarangan Kelebihan 

 Ukuran untuk plafond 
gypsum adalah 122 cm x 
244 cm. 

 Tebal 8 – 12 mm. 

 
Gypsum board 

Sumber : ezygriya.co.id 

 Memiliki banyak 
pilihan motif ukir. 

 Memiliki bidang 
permukaan yang 
terlihat rapi tanpa 
sambungan. 

kekurangan 

 Tidak tahan 
terhadap air. 

 Perlu keahlian 
khusus dalam 
pemasangannya  

 Penutup Atap 

Penutup atap pada bangunan perpustakaan membutuhkan 

penutup atap yang dapat meredam atau meminimalisir 

bunyi ketika terjadi hujan, dan dapat memberikan 

ketahanan terhadap ketahanan terhadap iklim yang ada. 

Tabel 3. 28 Material Penutup Atap 
Sumber : Analisis Pribadi 

PENUTUP ATAP 

Bitumen 
Pada bangunan perpustakaan membutuhkan 

suasana yang sebisa mungkin tenang sehingga 

memerlukan penutup atap yang dapat meredam 

http://ezygriya.co.id/
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjonqKLh47ZAhXEtY8KHbUcDtgQjRwIBw&url=http://www.archiexpo.com/prod/placoplatre/product-62387-1502673.html&psig=AOvVaw1MyZG38O_DyhzkhUz19Flu&ust=1517895365564679
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bunyi dan tahan terhadap iklim setempat 

sehingga diterapkan atap bitumen. 

Ketarangan kelebihan 

 Terbuat dari serat 
sintetis yang dicampur 
dengan aspalt atau fiber 
glass. 

 Penutup atap bitumen 
dilapisi dengan butiran 
basalt dan shale 
mineral yang 
memberikan ketahanan 
terhadap iklim, sinar 
UV. 

 
Bitumen 
Sumber : 

www.panellantai.info 
 

 Nyaris tidak 
bersuara ketika 
terkena hujan 

 Tidak mudah 
mengalami korosi 
dan pembusukan. 

 Tahan jamur dan 
lumut. 

 Tidak menghantar 
listrik. 

 Ringan. 

 Tahan terhadap 
iklim dan suhu 
tinggi. 

Kekurangan 

 Ketidakmungkinan 
penggunaannya 
pada atap dengan 
kemiringan kurang 
dari 12 derajat. 

 Ketika memasang 
genteng aspal 
membutuhkan cara 
berkelanjutan, 
yaitu, harus 
membeli bahan 
kedap air: plywood 
atau lembar OSB 

Dak Beton 

Keterangan Kelebihan 

 Ketebalan 12 cm. 

 Membutuhkan 
tulangan dalam 
pengerjaanya. 

 Menggunakan bahan 
baru yaitu keramik 
komposit beton. 

 

 Kuat. 

 Dapat difungsikan. 

 Tidak mudah bocor 

 Dapat disebentuk 
sesusai bangunan. 

 Dapat digunakaan 
sebagai peredam 
suara. 

Kekurangan 

 Mahan dari segi 
material. 

 Membutuhkan 
waktu cukup lama. 
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Keramik Komposit Beton 
Sumber : pinterest.com 

Roof 

Glass 

Pemnafaatan pencahyaan alami perlu 

diterpakna pada perpustakaan terutama pada 

ruang baca dan ruang display, hal 

tersebutbertujuan untuk memaksimalkan 

terang langit dan hemat energi listrik. 

Ketrangan Kelebihan 

 Umumnya tebal 6 mm. 

 Transparan. 
 

 
Roof Glass 

Sumber : cantifix.co.uk 

 Memaksimalkan 
pencahayaan 
alami. 

 Meneruskan dan 
merefleksikan 
cahaya. 

Kekurangan 

 Mudah muncul 
jamur kaca. 

 Rawan pecah. 

 Mahal 

 

 Penutup Dinding 

 Penutup atau pelingkup dinding pada bangunan 

perpustakaan menggunakan berbagai material dan juga 

finishing dinding sesuai dengan kebutuhan dan fungsi. 

Tabel 3. 29 Material Penutup Dinding 
Sumber : Analisis Pribadi 

PENUTUP DINDING 

Batu Bata 

Pelingkup bangunan secara umum disesuaikan 

degan lingkungan yan ada di sekitar lokasi tapak 

sehingga dipilih batu bata sebagai salah satu 

baha material sekitar tapak. 

Ketarangan kelebihan 
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 Bahan dasar tanah liat. 

 Umumnya memiliki 
ukuran: panjang 17–
23 cm, lebar 7–11 cm, 
tebal 3–5 cm. 

 
Batu Bata 

Sumber : Bildeco.com 
 

 Pemasangan 
mudah dan biaya 
relatif lebih murah. 

 Tahan panas 
terhadap api. 

 Tidak memerlukan 
perekat khusus. 

Kekurangan 

 Berat. 

 Kualitas yang biasa 
saja karena 
produksi masi 
tradisional. 

 Cenderung boros 
dalam penggunaan 
material perekat. 

 Suhu didalam 
ruangan kurang 
stabil. 

Bata 

Ringan 

Perpustakaan membutuhkan pelingkup ruangan 

yang dapat mengontrol bunyi dari luar bangunan 

supaya kondisi di dalam bangunan tetap 

kondusif, sehingga dipilih bata ringan karena 

salah satu kelebihan bata ringan yaitu kedap 

suara. 

Ketarangan Kelebihan 

 Ukuran 60 cm x 20 cm 
dengan ketebalan 8–
10 cm. 

 Bahan dasar pasir 
kwarsa, semen, kapur, 
sedikit gypsum, air, dan 
alumunium pasta. 

 
Bata Ringan 

Sumber : solusikonstruksi.com 

 
 

 Memiliki ukuran 
yang presisi. 

 Ringan. 

 Kedap air. 

 Kedap suara. 

 Memiliki ketahan 
yang cukup kuat. 

 Bisa langsung 
diberi aci tanpa 
harus diplester 
terlebih dulu 

kekurangan 

 Membutuhkan 
perekat khusus 
saat pemasangan. 

 Harga relatif lebih 
mahal. 
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Kalsi 

Board 

Pemanfaatan pembagian ruang yang bersifat 

non permanen (fleksibilitas) diterapkan pada 

sebagian bangunan di perpustakaan seperti 

ruang display, ruang baca, ruang pameran, 

pembatasan di ruang pengelola. Hal tersebut 

dengan menrapkan dinding partisi kalsi board. 

Ketarangan Kelebihan 

 Berbetukan lembaran 
dengan ukuran standar 

1220mm x 2440 mm. 
 Untuk dinding partisi 

menggunakan ukuran 
ketebalan 6,8,10 mm. 

 Dapat diajdikan 
penyekat portable. 

 
Kalsiboard 

Sumber : Bepolypus.com 

 Waktu memasang 
lebih cepat. 

 Mudah dibongkar 
pasang. 

 Ringan.  
 
 

Kekurangan 

 Kurang kokoh / 
mudah rusak. 

 Tidak dapat 
menyaring suara 
sehingga suara 
dapat masuk ke 
ruangan. 

Dinding 

Akustik 

Ruang ruang seperti ruang audivodual, ruang 

teater membuthkan fokus tinggi dalam hal 

akustik.sehingga diperlukan bahan dinding 

yang dapat membantu peredaman bunyi. 

Keterangan Kelebihan 

 Terdiri dari lapisan 
peredam suasa yaitu 
acourete fiber. 

 

 Suasa dalam 
ruangn dapat 
stabil. 

 Kebisingan tidak 
keluar ruangan. 

Kekurangan 

 Pelakanaan 
pemasangan 
membutuhkan 
proses yang cukup 
rumit. 

Kaca 

Tempered 

Perpustakaan membuthkan pencahayaan yang 

sangat perlu untuk diperhatikan, pencahayaan 

alami yang di dapat dari terang langit dapat 
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dijadikan salah satu sumber cahaya yang hemat 

energi, pelingkup dengan bahan yang  

Ketarangan Kelebihan 

 Ketebalan kaca 
tempered 10 -12 cm 
ntuk pelingkup ekstrior. 

 Untuk pelingkup interior 
ketebalannya 
disesuaikan kebutuhan. 

 Standar Size dengan 
Maximum ukuran 
2134mm x 3048mm. 
 

 
Kaca Tempered 

Sumber : Zameen.com 

 Memiliki 4-5 kali 
kekuatan dari kaca 
biasa. 

 Tahan terhdap 
lingkungan 
bersuhu ekstrim. 

 Aman, apabila 
terjadi pecah, 
serpihan kaca 
tumpul sehingga 
tidak berbahaya. 

Kekurangan 

 Susah dipotong. 

 Apabila terjadi 
benturan maka 
retakan kaca akan 
menyebar. 

 Tidak bias dibor 
atau dilubangi. 

ACP 

Estetika cladding ektrior bangunan sangat 

dibutuhkan dalam perpustakaan sebagai citra 

visual. 

Ketarangan Kelebihan 

 Bahan polyethelene 
dan alumunium yang 
tidak mudah terbakar 

 
ACP 

Sumber : 
globalsources.com 

 Memiliki struktur 
kuat dan ringan. 

 Tahan cuaca 
panas dan dingin. 

 Memiliki warna 
yang variatif. 

 Tahan lama. 

Kekurangan 

 Kurang efektif 
diaplikaikan pada 
dinding lengkung. 

 Relatif mahal. 
 

FINISHING DINDING 

Cat 
Ruangan – ruangan yang ada di perpustakaan 

membutuhkan fnishing dinding dengan 

pemilihan warna disesuaikan dengan desain 
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dan kebutuhan. Hampir sebagian besar ruang 

(area pengelola, area servis, area utama 

perpustakaan) menggunakan finishing cat 

dinding karena pengaplikasiannya yang mudah 

dengan hasil yang maksimal. 

Ketarangan Kelebihan 

 Dapat digunakan pada 
area interior dan 
eksterior namun ada 
perbedaan formula cat. 

 
Warna Cat 

Sumber:dekortasarim.org 

 Memiliki banyak 
pilihan warna. 

 Mudah dalam 
penerapannya. 

 Relatif murah. 
Kekurangan 

 Diperlukan 
pembaruan cat 
secara berkala. 

 Mudah kotor. 

Karpet 

Fasilitas penunjang seperti ruangan teater dan 

ruang audiovisual membutuhkan kenyamanan 

dan peredam suara yang cukup untuk 

kebutuhan ruang, sehingga dipilih pelapisan 

dinding menggunkan karpet. 

Ketarangan Kelebihan 

 Dapat digunakan untuk 
ruang - ruang yang 
perlu ketenangan dan 
kualitas visual yang 
tinggi seperti ruang 
audiovisual dan ruang 
teater. 

 
Karpet Nylon 

Sumber : barrons.com 

 Nyaman. 

 Tersedia lembaran 
yang lebar. 

 Banyak pilihan 
warna dan motif. 

 Dapat meredam 
suara dan 
mempertahankan 
panas. 

Kekurangan 

 Membutuhkan 
perawat ekstra. 

 Rawan terhadap 
noda. 

 Umur pakai pendek 

 Rentan terhadap 
alergi. 

Wallpaper 
Pada perpustakaan terdapat area anak yang 

didesain menyesuaikan karakteristik anak, salah 

satunya yaitu dengan penerapan desain dinding 
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yang dapat mengundang ketertarikan anak 

untuk nyaman berada diperpustakaan yaitu 

dengan menerapkan wallapeper dengan 

gambar yang identic dengan anak – anak. 

Ketarangan Kelebihan 

 Terdapat 2 jenis ukuran 
wallpaper yaitu 50 x 100 
cm dan 100 x 150 cm. 

 Digunakan pada area 
anak-anak. 

 
Wallapper 

Sumber : barrons.com 

 Memiliki banyak 
pilihan warna dan 
motif. 

 Praktis. 

Kekurangan 

 Mudah 
mengelupas pada 
ruangan yang 
lembab. 

 Mahal. 

 Perlu persiapan 
ekstra. 

 

 Penutup Lantai 

Penutup lantai sangat diperlukan dalam desain 

perpustakaan ini. Tidak semua ruangan menggunakan 

penutup lantai yang sama. Penutup lantai ditentukan dari 

fungsi dan peruntukan ruangan. 

Tabel 3. 30 Material Penutup Lantai 
Sumber : Analisis Pribadi 

PENUTUP LANTAI 

Keramik 

Pada ruang yang tidak memebutuhkan fungsi 

khusus membutuhkan penutup lantai yang 

hanya fungsional saja seperti halnya keramik. 

Lantai keramik diterapkan pada area pengelola 

dan ruang servis lainnya. Pada area ruang baca 

dan display juga menggunakan lantai keramik. 

Ketarangan kelebihan 

 Tahan lama. 

 Anti air. 
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Keramik Motif Kayu 

Sumber : tokomaterial.id 

 
Ragam Motif Keramik 
Sumber : simcoe.com 

 Mudah 
dibersihakan. 

 Memiliki banyak 
warna dan motif. 

 Harga bervariasi. 
Kekurangan 

 Licin. 

 Rawan pecah. 

 Nat antar keramik 
yang kotor akibat 
noda susah 
dibersihkan. 

Karpet 

Terdapat ruangan–ruangan yang membutuhkan 

kenyaman tinggi seperti halnya ruang audio 

visual dan ruang teater. Karpet juga berfungsi 

untuk membantu meredam suara. 

Ketarangan Kelebihan 

 Cocok digunakan untuk 
ruangan yang 
membutuhkan 
kenyamanan tinggi. 

 
Lantai Karpet 

Sumber : 
victoryinteriordesign.com 

 Banyak pilihan 
warna. 

 Nyaman (lembut) 

 Dapat membantu 
meredam bunyi. 

kekurangan 

 Rawan terhadap 
noda. 

 Membutuhkan 
perawatan khusus 

Karpet 

Puzzle 

Busa 

Pada perpustakaan ini terdapat area anak 

dimana area anak membutuhkan safety design 

sehingga dipilih lapisan lantai yang tidak keras 

yaitu karpet puzzle busa sehingga aman untuk 

anak-anak. 

Ketarangan Kelebihan 

 Cocok idgunakan untuk 
area anak sebagi 
pengamanan. 

 Ukuran standart 30 cm 
x 30 cm. Tebal 1 cm. 

 Mudah 
pemasangan. 

 Ramah anak. 

 Tersedia berbagai 
warna dan motif. 

Kekurangan 
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Karpet Puzzle Busa 

Sumber : bukalapak.com 

 Mengandung 
bahan kimia. 

 Gambar dan warna 
di karpet mudah 
pudar. 

Granit 

Pada area public seperti lobby perpustakaan 

membutuhkan lapisan lantai yang memeberikan 

kesan meah dan elegan sehingga dipilih lantai 

granit sebagai lapisan lantai lobby 

Ketarangan Kelebihan 

 Ukuran maksimal 100 
cm x 100 cm. dapat 
memesan ukuran yang 
lebih luas. 

 
Lantai Granit 

Sumber: desainraya.com 

 Tahan lama. 

 Mengkilap. 

 Susah tergores, 
awet, dan kokoh. 

 Tahan air. 

 Sambungan net 
tipis. 

Kekurangan 

 Membutuhkan alat 
potong khusus. 

 Membutuhkan 
perawatan. 

 Warna tidak sama 
persis karena 
dibuat dari proses 
alami. 

Wood 

Plastic 

composite 

(WPC) 

Pada perpustakaan ini terdapat area baca 

outdoor yang memebutuhkan penutup lantai 

yang diperuntukkan untuk outdoor dan tahan 

lama, salah satu penutup lantai yang cocok 

untuk diterapkan yaitu WPC 

Ketarangan Kelebihan 

 WPC dibuat dengan 
komposisi serat plastik 
40% dan serbuk kayu 
60%. 

 Cocok untuk digunakan 
di ekstior. 

 Tahan air. 

 Tahan rayap, 
hama, dan jamur. 

 Dapat didaur ulang 

 Warna tidak mudah 
pudar. 

 Kemungkinan retak 
sangat kecil. 
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WPC 

Sumber : arsitag.com 

 Daya tahan tinggi 
terhadap benturan 
dan abrasi. 

Kekurangan 

 Sedikit pilihan 
warna. 

 

3.2.2 Studi Sistem utilitas 

1. Sistem Jaringan Listrik 

 Sumber daya listrik yang digunakan untuk 

perpustakaan ini yaitu sumber listrik dari PLN, cadangan 

listrik dari genset, dan juga pemanfaatan solar panel untuk 

energy listrik tambahan.  

 Jika aliran listrik PLN terhenti, maka pasokan daya 

listrik diambil dari pembangkit listrik cadangan (Genset), 

yang digerakkan dengan bantuan mesin diesel. Genset 

diletakkan diruangan khusus supaya bunyi yang 

ditimbulkan tidak menggangu kegiatan lain. 

2. Sistem Pencahayaan 

 Pada bangunan perpustakaan, pencahyaan 

merupakan hal yang sangat penting karena sebagian besar 

aktivitas di perpustakaan memperkerjakan mata baik itu 

memcari bahan pustaka maupun membaca bahan pustaka 

yang tersedia di perpustakaan.  
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Tabel 3. 31 Standart Pencahayaan 
Sumber : (Planning And Design of Library Building, 1989) 

Ruang 
Standart 

Pencahayaan (LUX 

Ruang Baca (Koran dan majalah) 200 Lux 

Ruang baca umum 400 Lux 

Ruanh baca khusus referens 600 Lux 

Ctaloguing, ruang sortir, gudang 
stock pengadaan 

400 Lux 
  

 Sistem pencahayaan yang dapat digunakan untuk 

hperpustakaan  ini adalah sistem pencahayaan alami dan 

sistem pencahayaan buatan. 

A. Pencahayaan Alami 

 Pencahayaan alami yaitu memasukan cahaya 

terang langit (tanpa membawa panas) kedalam 

bangunan. Sinar matahari tidak boleh langsung masuk 

ke dalam bangunan. Cahaya yang masuk secara 

langsung masuk dapat dengan memberikan sun 

shading. Penerapan pencahyaan alami tidak boleh 

dikenakan langsung terhadap koleksi bahan pustaka 

dikarenakan dapat mempengaruhi pemudaran warna 

pustaka. 

B. Pencahayaan Buatan 

 Pencahayaan buatan diperoleh dari 

pemasangan lampu-lampu yang dapat menerangkan 

ruangan di dalam perpustakaan menjadi optimal. 

Sistem pencahayaan buatan tidak hemat energi 
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karena menggunakan energy listrik. Jenis – jenis 

lampu yang dapay diterapkan di perpustakaan, antara 

lain sebagai berikut : 

 Lampu LED 

 Merupakan jenis lampu yang paling hemat 

energi dan aman digunakan. Mudah diaplikasikan 

pada desain ruangan perpustakaan sesuai 

kebutuhan karena ukurannya yang kecil dan 

tersedia dalam berbagai warna sehingga mudah 

disesuaikan 

 Lampu TL 

 Nama lain dari lampu TL yaitu fluorescent, neon 

tabung. Lampu TL memiliki persebaran terang yang 

lebih merata karena bentuknya yang memanjang. 

 
Gambar 3. 16 Lampu TL 

(Sumber : tukanglistrikpulaubatam.blogspot.co.id) 

 Lampu Halogen 

 Terbuat dari kawat tungsten dan gas yang 

berfungsi untuk menciptakan sinar kuat. Banyak 

digunakan sebagai lampu sorot (spotlight). Dapat 
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digunakan untuk menyotot koleksi-koleksi penting 

dan langka pada perpustakaan supaya lebih 

manarik pengunjung. 

 

Gambar 3. 17 Lampu Halogen 
(Sumber : https://justmyth.wordpress.com) 

 

3. Sistem Penghawaan 

 Penghawaan di perpustakaan dalam diterapkan 

melalui 2 cara yaitu : 

A. Penghawaan Alami 

 Penghawaan alami dengan memanfaatkan 

aliran udara dengan memberikan bukaan pada 

bangunan supaya udara terus mengalir bergantian 

keluar masuk, sehingga suhu udara di dalam ruang 

tetap nyaman. 

 
Gambar 3. 18 Sistem Penghawaan Alami 

(Sumber : sustainabilityworkshop.autodesk.com) 

https://justmyth.wordpress.com/
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B. Penghawaan Buatan 

 Untuk sistem penghawaan bangunan 

perpustakaan ini bisa menggunakan AC dengan 

sistem AC split (untuk ruangan-ruangan kecil) dan 

sistem AC central (untuk ruangan yang luas). 

 Sistem AC central ini terdapat beberapa 

komponen diantaranya: 

 Chiller, merupakan mesin pendingin air yang ada 

evaporatornya. 

 AHU, merupakan sistem pengkondisian 

lingkungan dengan pengendalan suhu, 

kelembabapan, kualitas dan pergerakan udara. 

 Pump 

 Cooling tower berfungsi sebagai alat untuk 

mendinginkan air panas dari kondensor dengan 

cara dikontakkan langsung dengan udara secara 

konveksi paksa menggunakan fan atau kipas. 

 

4. Sistem keamanan kebakaran 

Sietem keamanan kebaraan digunakan untuk 

mengantisipasi apabila terjadi kebakaran secara tiba-tiba. 

Sistem pemadam kebakaran akan terdiri dari beberapa 

komponen diantaranya : 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 Hydrant 

Hydrant ini biasanya terdapat di luar bangunan. 

Fungsinya untuk menyuplai air saat terjadinya 

kebakaran. Dapat disampungkan ke selang pemadam 

kebakaran sebagai antisipasi awal apabila terjadi 

kebakaran. 

 
Gambar 3. 19 Hydrant 

(Sumber : http://www.mh-valve.com) 

 Hydrant box 

Hydrant box sebagai penyedia air saat kebakaran, 

dan juga terdapat APAR. Hydrant box biasanya 

diletakkan didalam bangunan dekat dengan tangga 

darurat  

 
 
 
 

Gambar 3. 20Hydrant Box 
(Sumber : https://www.bromindo.com) 

 Sprinkler 

Fungsi sprinkler ini adalah akan mengeluarkan air 

secara otomatis ketika bagian air deteksi api pecah 

karena suhu tertentu, kemudian akan keluar air / 

http://www.mh-valve.com/
https://www.bromindo.com/


203 
 

powder / Co2 dari jaringan air pemadam kebakaran 

yang sudah di desain pada gedung. 

Yang cocok digunakan untuk perpustakaan yaitu 

sprinkler yang mengeluarkan powder sehingga bahan 

koleksi tidak basar. 

 Smoke detector 

Smoke detector merupakan alat untuk mendektsi 

asap, ketika alat ini mendeteksi asap maka akan 

diteruskan ke fire alarm sehingga memberi peringatan 

keadaan darurat bagi penghuni gedung.  

 APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 

Alat yang digunakan untuk memadamkan api atau 

mengendalikan kebakaran kecil. APAR pada 

umumnya berbentuk tabung yang diisikan dengan 

bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. 

Untuk area koleksi bahan pustaka tidak 

diperkenankan menggunakan APAR cairan karena 

dapat membuat bahan pustaka basah dan rusak, area 

koleksi sebagikan menggunakan powder atau CO2. 

 
Gambar 3. 21 APAR 

(Sumber : www.produksielektronik.com) 

http://www.produksielektronik.com/
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5. Jaringan penangkal petir 

 Sistem penangkal petir dipasang pada bangunan 

perpustakaan ini tujuannya untuk menghindari sambaran 

petir pada bangunan. Jenis – jenis penangkal petir :  

- Penangkal pertir konvensional  

 Tipe ini menggunakan rangkaian kabel untuk 

menyalurkan listrik dari tombak penerima sambaran 

petir yang kemudian disalurkan ke tanah. Jenis 

penangkal petir ini dirangkai memanjang di atap.  

 
Gambar 3. 22 Penagkal Petir Konvensional 

(Sumber : http://instalasi-antipetir.blogspot.co.id/) 

- Penangkal petir radius (faraday) 

Cara kerja penangkal petir radius ini yaitu 

apabila tejadi sambaran petir makan petir akan 

ditangkap oleh antena penangkal petir dalam radius 

tertentu sehingga dapat menghindari sambaran 

terhadap bangunan.  

http://instalasi-antipetir.blogspot.co.id/
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Gambar 3. 23 Sistem Penangkal Petir Radius 

(Sumber : http://instalasi-antipetir.blogspot.co.id/) 

 Perpustakaan kota semarang ini menggunakan 

sistem penangkal petir radius untuk menghindari 

sambaran pada bangunan. 

 

6. Sistem jaringan internet dan telepon 

 Sistem jaringan internet (wifi) merupakan koneksi 

internet tanpa kabel seperti telepon seluler (TELKOM) 

dengan teknologi radio sehingga pengguna dapat 

mentransfer data dengan cepat dan aman WiFi dapat 

digunakan untuk koneksi internet dan membuat jaringan 

tanpa kabel dalam bangunan. Sehingga pngunjung dapat 

mengakses internet dengan leluasa untuk mencari 

informasi yang tidak dapat ditemukan di perpustakaan. 

 

7. Sistem jaringan air bersih 

 Sistem jaringan air bersih selalu dibutuhkan pada 

semua jenis bangunan. Hal tersebut juga berlaku pada 

perpustakaan, air bersih sebagai kebutuhan untuk kamar 

http://instalasi-antipetir.blogspot.co.id/
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mandi, dapur, dll. Air bersih didapatkan dari PDAM dengan 

menyediakan cadangan sumber air bersih yaitu dari sumur 

artetis. Sistem penyaluran air bersih di dalam gedung, 

terdapat 2 sistem yaitu sebagai : 

 Sistem Tangki Atap 

Pada sistem tangki atap, air bersih ditampung 

terlebih dahulu pada ground reservoir / tangki air 

bawah kemudian dipompa ke tangki atap. Dari tangki 

atap, air akan di salurkan ke jaringan perpipaan dalam 

gedung dengan sistem gravitasi. 

 
Gambar 3. 24Sistem Tangki tekan 

(Sumber : https://lingkunganitats.wordpress.com) 

 Sistem Tangki Tekan 

Pada sistem tangki tekan, air bersih ditampung 

pada ground reservoir / tangki air bawah kemudian 

dipompakan ke dalam tangki bertekanan. Air dalam 

tangki bertekanan dialirkan ke seluruh jaringan 

perpipaan gedung. 

https://lingkunganitats.wordpress.com/
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Gambar 3. 25 Sistem Tangki tekan 

(Sumber : https://lingkunganitats.wordpress.com) 

Sedangkan sistem rain water harvesting 

digunakan sebagai sumber air bersih tambahan untuk 

perawatan taman. 

 

8. Limbah 

 Limbah cair 

Limbah cair dari dapur maupun toilet diolah agar 

tidak mencemari lingkungan kemudian disalurkan ke 

IPAL kemudian dapat digunakan kembali untuk 

perawatan taman. 

 Limbah padat 

 Limbah padat lavatory 

 Limbah padat dari lavatory disalurkan ke septic-

tank. 

 Sampah 

Sampah dibedakan menjadi sampah organik 

dan unorganik. Sampah organik diolah menjadi 

https://lingkunganitats.wordpress.com/
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pupuk sedangkan sampah unorganik disalurkan 

ke luar bangunan dengan truk sampah. 

 Air hujan 

Air hujan dapat digunakan kembali 

menggunakan sistem rain water harvesting dan 

sisanya dapat diserap oleh tanah dan disalurkan 

melalui drainase. 

 

9. Sistem sirkulasi vertikal 

 Sistem sirkulasi vertikal berfungsi untuk 

mempermudah perpindahan mausia ataupun barang dari 

satu lantai ke lantai yang lebih tingggi. Dalam perpustakaan 

ini terdapat 3 jenis sistem sirkulasi vertical yang diterapkan, 

yaitu sebagi berikut : 

 Lift 

Berdasarkan cara kerjanya elevator dibagi menjadi 2 

macam yaitu : 

 Lift Elektrik 

Lift elektrik terdiri dari sebuah tabung yang 

dipasang pada rel pemandu, didukung oleh kabel 

pengerek, dan dikemudikan oleh mesin penggerak 

elektrik pada mesin lift 
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 Lift Hidrolik 

Elevator hidrolik terdiri dari sebuah tabung yang 

didukung oleh piston bergerak searah atau 

berlawanan dengan cairan yang diberi tekanan. 

Tidak diperlukan rumah lift, tapi lift hidrolik memiliki 

kecepatan rendah dan panjang piston membatasi 

pengunaannya hanya pada bangunan enam lantai 

 Tangga 

Tangga adalah sebuah konstruksi yang 

dirancang untuk menghubungkan antara satu lain 

dengan yang yang lebih tinggi. Tngga memiliki tinggi 

ideal 17-20cm.  Tangga dapat dibentuk lurus, L , U , 

memutar atau kombinasi dari beberapa bentuk. 

Komponen tangga antara lain tinggi indajak (riser), 

lebar injakan, bordes, nosing, pegangan tangan ( 

handrail ) dan bidang pengaman. 

 
Gambar 3. 26Tangga 

(Sumber : https://www.newgraha.com) 

 

 

https://www.newgraha.com/
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 Tangga Darurat 

 Tangga adalah suatu wadah sirkulasi vertical 

yang difungsikan untuk pertolongan apabila terjadi 

kebaran atau hal lain yang berbahaya. Memiliki 

dinding pelingkup yang lebih tebal dari dinding 

lainnya. 

 
Gambar 3. 27Tangga Darurat 

(Sumber : Dokumen Pribadi (Gedung Charitas) 

 

 

 Ramp 

Ramp adalah bidang miring yang dipasang 

untuk mempermudah penyandang disabilibitas dalam 

mengakses menuju bangunan. 

 Kemiringan suatu ramp untuk di dalam bangunan 

tidak boleh melebihi rasio 1:12. 
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 Sedangkan kemiringan suatu ramp untuk di luar 

bangunan adalah 1:15 atau kemeringan 

standarnya adalah 10 derajat. 

 Maksimum panjang mendatar dari satu ramp 

(dengan kemiringan 1:12 ) tidak boleh melebihi 

dari 900 cm.  

 Lebar minimum ramp adalah 95 cm. 

 Landing atau muka datar pada awalan atau 

akhiran dari suatu ramp harus bebas dan datar, 

dapat digunakna untuk  memutar kursi roda 

dengan ukuran minimum 150 cm. 

 
Gambar  3. 28Ramp 

(Sumber : http://jurnalarsitek.blogspot.co.id) 

 

10. Sistem keamanan terhadap kriminalitas 

 Sistem keamanan yang diterapkan pada perpustakaan 

terhadap tindakan kriminilitas adalah jenis sistem CCTV 

dengan video recorder. Kamera CCTC diletakkan pada 

sudut-sudut ruangan yang dirasa penting untuk diawasi 

atau yang sekiranya rawan terhdap tindakan kriminalitas. 

http://jurnalarsitek.blogspot.co.id/


212 
 

       
Gambar 3. 29 Kamera CCTV 

(Sumber : http://www.griyatekno.com) 

 

3.2.3 Studi pemanfaatan teknologi 

A. Ruang Fumigasi 

 Ruang fumigasi (fumigation room) adalah ruang 

khusus yang dirancang dengan teknologi semburan suhu 

dingin (blast freezer) yang berfungsi untuk membersihkan 

buku dari jamur, noda, ataupun material asing yang dapat 

merusak buku. Selain itu perencanaan ruang fumigasi 

dengan teknologi blast freezer ini bertujuan untuk 

mencegah, mengobati dan mensterilkan bahan pustaka. 

 
Gambar 3. 30 Ruangan Fumigasi 

(Sumber : Planing Academic and Research Library 

Buildings) 

 

http://www.griyatekno.com/
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 Syarat ruang fumigasi dalam perpustakaan : 

a. Ketersediaan daya yang tinggi untuk mesin blast 

freezer. 

b. Lokasi berdekatan dengan area gudang / loading 

dock karena jika ada buku terinfeksi yang ikut 

masuk, jamur dapat menyebar ke buku lain. 

c. Berjauhan dengan tempat yang banyak dilalui 

aktivitas. 

d. Ventilasi baik, untuk membersihkan dan 

menetralkan ruangan setelah proses fumigasi 

e. Terdapat saluran drainase, untuk membuang air 

yang ditimbulkan dari proses penetralan ruang. 

 

 Cara Kerja Ruang Fumigasi dengan teknologi blast 

freezer : 

a. Buku yang hendak dibersihkan dibawa masuk 

menggunakan troli lalu disusun pada rak buku 

yang tersedia di dalam fumigasi dengan kondisi 

berjejer tanpa tumpukan supaya seluruh 

permukaan terkena semburan dingin. 

b. Pastikan ruangan tertutup rapat lalu nyalakan 

pendingin selama waktu yang diperlukan. 
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Basanya 2 – 3jam tergantung kondisi jamur pada 

buku. 

c. Setelah proses blast freezer, maka ruangan harus 

langsung dinetralisir dengan adanya ventilitas 

ntuk mengeluarkan gas dingin tujuannya untuk 

mencegah pembekuan pada sisa air yang dapat 

merusak bahan pustaka. 

 

B. Teknologi Sistem Online Public Access Catalog (OPAC)  

 Kemajuan di bidang teknologi indormasi berpengaruh 

pada sistem katalog yang ada di perpustakaan. Perubahan 

dari sistem katalog cetak menjadi katalog online 

merupakan salah satu pengaruh teknologi yang dapat 

meningkatkan mutu atau kualitas perpustakaan. 

 Sistem OPAC ini berfungsi unruk pencarian bahan 

koleksi yang ada di perpustakaan secara online. Hal 

tersebut meliput : 

 Pencarian simple search 

 Pencarian advance search 

 Menampilkan detail katalog 

 Menampilkan status ketersediaan buku. 

 Dengan adanya teknologi sistem OPAC ini 

pustakawan tidak susah mencari judul pustaka di 
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perpustakaan karena sebelumnya sudah mengetahui 

melaui sistem OPAC. Dengan adanya sistem OPAC ini 

maka pengunjung tidak perlu antri dalam membaca katalog 

di lokasi (ruang pencarian bahan pustaka) sehingga dapat 

menghemat space. 

 

C. Hybrid Solar Lighting 

 Hybrid solar lighting merupakan penenmuan baru 

dalam segi teknologi untuk memanfaatkan energi matarahi 

sebagai sumber penerangan alami hemat energi. 

 Teknologi hybrid solar lighting berbeda engan panel 

surya. Sistem pada panel surya mengumpulkan energi 

matahari lalu mengkonversikan menjadi listrik dan 

menyimpannya untuk kemudia digunakan. Sedangkan 

pada hybrid solar lighting langsung mentransmisikan 

cahaya matahari langsung ke dalam bangunan sebagai 

penerangan melalui media kabel serat optic atau fiber optic, 

sepeti halnya listrik dihantarkan melalui kabel. 

 Transmisi cahaya maahari dengan teknologi hybrid 

solar lighting sangat effisien karena tidak memerlukan 

pross konversi energi. Teknologi ini mampu memafaatkan 

cahaya matahari yang diterima hingga 50%. 
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Gambar 3. 31 Gambar Cara Kerja teknologi hybrid 

solar lighting 
(Sumber : ww.slideshare.net/) 

 Cara Kerja 

1. Cahaya matahasi ditransmisikan dan diperoleh 

melalui prindil penangkapan cahaya. Alat yang 

digunakan adalah piringan cermin berbentuk 

parabola. 

2. Cahaya yang ditangkap parabola akan 

dipantulkan melalui cermin yang ada di parabola 

tersebut. 

3. Hasil pemantulan cahaya akan disalurkan pada 

ruangan – ruangan. 

       

Gambar 3. 32 : Penangkap Cahaya Sistem Hybrid Solar 
Lighting 

(Sumber : http://www.brightenyourhome.net) 

http://www.brightenyourhome.net/
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D. Touchscreen Public Interactive Information 

 Akses pengunjung terhadap informasi yang disajikan 

secara digial untuk mempermudah pengunjung 

perpustakaan dalam memperoleh informasi. Disajikan 

dengan teknologi touchscreen pada computer guide. 

 

Gambar 3. 33 Touchscreen Public Interactive Information 
(Sumber : http://www.bluebiztech.com) 

 

3.3 Analisis Pendekatan Konteks Lingkungan 

3.3.1 Analisa Pemilihan Lokasi 

Perpustakaan merupakan bangunan fasilitas atau 

layanan umum yang bergerak pada bidang pendidikan 

sekaligus memiliki fungsi rekreasi yang digunakan untuk 

melayani masyarakat secara umum. Maka dalam melakukan 

pemilihan alternative lokasi perlu mempertimbangkan syarat-

syarat berdasarkan RDTRK Kota Semarang. 

Lokasi Perpepustakaan berada di Kota Semarang. 

Dimana kota semarang merupakan ibukota provinsi Jawa 

http://www.bluebiztech.com/
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tengah, Semarang memiliki sarana pendidikan, perkantoran, 

dan fasilitas yang cukup lengkap sehingga cocok 

diperuntukkan bangunan perpustakaan sebagai pelayanan. 

 
Gambar 3. 34 Peta Provinsi Jawa Tengah 

(Sumber : http://semarangkota.go.id) 

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 

tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Semarang Tahun 2011 - 2031) secara administratif, 

Pemerintah Kota Semarang membawahi 16 (enam belas) 

Kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan. 16 

kecamatan tersebut dikelompokkan menjadi 10 area BWK.  

 
Gambar 3. 35 Peta Kota Semarang 

(Sumber : http://www.semarangkota.go.id) 
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Dimana masing- masing BWK tersebut memiliki 

kebutuhan akan layanan fasilitas umum. Perustakaan kota 

merupakan suatu layanan fasilitas umum dalam bidang 

edukasi (pendidikan) yang diperlukan kota semarang dalam 

melayani masyarakat, sehingga lokasi fasilitas umum 

ditempatkan di pusat pelayanan kota untuk mempermudah 

jangkauan bagi seluruh masyarakat di Kota Semarang. Pusat 

layanan kota semarang berada di BWK I, BWK II, dan BWK 

III. 

Sedangakan BWK yang akan dibahas lebih lanjut 

kaitannya dalam pemilihan lokasi perpustakaan yang dinilai 

strategis yaitu BWK I dan BWK II. 

 
Gambar 3. 36 Peta Kota Semarang 

(Sumber : http://www.semarangkota.go.id) 

Berdasarkan Pemerintah Kota Semarang No.14 Tahun 

2011)Pasal 13 , masing – masing BWK memiliki Pusat 

lingkungan dimana didalmnya dilengkapi dengan sarana 
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lingkungan perkotaan skala pelayanan sebagian BWK, 

meliputi : 

a. Sarana perdagangan; 

b. Sarana pendidikan; 

c. Sarana kesehatan; 

d. Sarana peribadatan; dan 

e. Sarana pelayanan umum. 

 

a. Deskripsi Alternatif Lokasi 

 Alternatif Lokasi 1 

Alternatif lokasi 1 berada di BWK I. Dimana BWK I 

meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan 

Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan 

dengan luas kurang lebih 2.223 hektar. 

Walaupun dalam peruntukan fungsi wilayah BWK 

bukan merupakan perkembangan fungsi fasilitas umum 

dalam bidang pendidikan namun BWK 1 sangat 

berpontensi untuk mengembangkan perpustakaan dalam 

skala kota karena BWK 1 merupakan pusat kota 

Semarang. 

BWK 1 memiliki luas 2.223,298 ha, dimana dalam BWK 

1 terdapat fasiliitas – fasilitas yang  mendukung fungsi 

perpustakaan yaitu : 

 Pendidikan : 49,892 ha. 
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 Pelayanan Umum : 83,519 ha.  

 Perguruan Tinggi : 13.681 ha. 

 
Gambar 3. 37 Peta BWK 1 Kota Semarang 
(Sumber : http://www.semarangkota.go.id) 

 

 Batas - Batas BWK I : 

Timur : Kecamatan Gayamsari 

Selatan : Kec. Gajah Mungkur dan Kec.Candisari 

Barat : Kecamatan Semarang Barat 

Utara : Kecamatan Semarang Utara 

 Kondisi Alami 

a. Iklim 

Iklim tropis, suhu pada siang hari cukup tinggi dan 

cukup panas karena minimnya lahan hijau di BWK I. 

b. Ekologi 

- Lahan hijau pada BWK I sangat terbatas. 

c. Lingkungan sekitar 

http://www.semarangkota.go.id/
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Merupakan pusat kota, dimana didalammnya 

diisi oleh area kantor pemerintahan, perkantoran, 

perdaganganan dan jasa, pendidikan, dan fasilitas 

pelayanan umum. 

 Kondisi Buatan 

a. Regulasi Kota 

Untuk bangunan pelayanan/fasilitas umum 

diberlakukan KDB 60 %, Bangunan Pelayanan Umum 

maksimal 3 lantai dan KLB 1,8. 

 Amenitas Alami 

a. View 

- Kurang adanya view optimal karena tapak yang 

relative datar. View hanya bangunan – bangunan 

sekitar. 

b. Topografi dan Bentang Alam 

- Kondisi topograsi BWk I relatif datar. 

c. Air 

- Terdapat jaringan PDAM. 

- Dapat digunakan untuk sumur artetis. 

 Amenitas Buatan 

a. Jaringan Urban 
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- Akses jalan cukup memadai berupa jalan raya 

arteri primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, 

dan local sekunder. 

- Akses utilitas serta sarana prasaran kota sudah 

tersedia dengan baik  

b. Utilitas 

Utilitas - jaringan kota pada BWK I baik, utilitas 

yang dimaksud berupa : jaringan telepon, jaringan 

listrik, jaringan dan fasilitas transportasi, saluran 

drainase, sistem sampah. 

Tabel 3. 32 Potensi dan Kendala BWK I 
Sumber : Analisis Pribadi 

POTENSI KENDALA 

 Pusat Kota Semarang 

 Memiliki fasilitas yang 
lengkap. 

 Mudah dalam fasilitas 
kendaraan umum. 

 Potensi publikasi tinggi. 

 Banyak fasilitas pendidikan 
& perkantoran. 

 Tapak relatif datar. 

 Daerah terlalu ramai 
dan padat kendaraan. 

 

 Alternatif Lokasi 2 

Alternative lokasi 2 berada di BWK II. Dimana BWK II 

meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan 

Gajahmungkur dengan luas kurang lebih 1.320 hektar. 
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Gambar 3. 38 Peta BWK 2 Kota Semarang 
(Sumber : http://www.semarangkota.go.id) 

 Batas - Batas BWK II : 

Timur : Kecamatan Tembalang 

Selatan : Kecamatan Banyumanik 

Barat : Kecamatan Semarang Barat 

Utara : Kecamatan Semarang Selatan 

 Kondisi Alami 

a. Iklim 

Iklim tropis, suhu pada siang hari cukup renadah 

karena berada di perbukitan. 

b. Ekologi 

- Banyak lahan yang berfungsi sebgai RTH kota. 

- Sebagai pengendali banjir ara semarang bawah. 

c. Lingkungan sekitar 

Merupakan area padat penduduk, disisi oleh 

area bangunan perumahan, perdagangan, dan 

fasilitas layanan umum lainnya. 

http://www.semarangkota.go.id/
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 Kondisi Buatan 

a. Regulasi Kota 

Untuk bangunan pelayanan/fasilitas umum 

diberlakukan KDB 60 %, Bangunan Pelayanan Umum 

maksimal 3 lantai dan KLB 1,8. 

 Amenitas Alami 

a. View 

- Mendapat view kota semarang karena posisi BWK 

II lebih tinggi dari pusat Kota Semarang. 

b. Topografi dan Bentang Alam 

- Merupakan daerah dengan garis kontur.  

- BWK II termasuk kategori lereng 2 dengan 

kemiringan lahan 2-5% 

- Ketinggian rata-rata 90,56 mdpl.  

c. Air 

- Terdapat jaringan PDAM. 

- Dapat digunakan untuk sumur artetis. 

 Amenitas Buatan 

a. Jaringan Urban 

- Akses utilitas serta sarana prasaran kota sudah 

tersedia dengan baik  
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- Akses jalan cukup memadai berupa jalan raya 

arteri primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, 

dan lokal sekunder. 

b. Utilitas 

Utilitas - jaringan kota pada BWK II baik, utilitas yang 

dimaksud berupa : jaringan telepon, jaringan listrik, 

jaringan dan fasilitas transportasi, saluran drainase, 

sistem sampah. 

Tabel 3. 33 Potensi dan Kendala BWK II 
Sumber : Analisis Pribadi 

POTENSI KENDALA 

 Dekat dengan pusat Kota 
Semarang. 

 Memiliki fasilitas yang 
lengkap. 

 Mudah dalam fasilitas 
kendaraan umum. 

 Jangkauan dan publikasi 
cukup mudah. 

 Kurangnya fasilitas 
pendidikan dan 
perkantoran. 

 Terdapat lokasi yang 
berkontur. 

 

b. Kriteria Pemilihan Lokasi 

Perpustakaan merupakan fasilitas layanan umum yang 

bergerak dalam bidang pendidikan. Dalam perencanaan 

lokasi, perpustakaan ini harus memenuhi beberapa kriteria 

lokasi yaitu sebagai berikut: 

1. Dekat dengan pusat Kota Semarang. 

Tujuannya agar dekat dengan pusat kegiatan untuk 

menarik pengunjung. 
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2. Kepadatan tinggi penduduk di sekitar lokasi tergolong 

tinggi. 

3. Aksesibilitas dan jaringan urban mudah. 

4. Utilitas baik (air, listrik, telepon, jaringan jalan) 

5. Tempat representatif. 

6. Memiliki view yang baik. 

7. Kebisingan tingkat rendah – sedang. 

 

c. Matriks Pemilihan Lokasi 

Penilain lokasi terpilih menggunakan angkat minimal 1 

dan angka maksimal 5. 

Tabel 3. 34 Matriks Penilaian Lokasi 
Sumber : Analisis Pribadi 

KRITERIA BWK I BWK II 

Dekat dengan pusat Kota 5 4 

Kepadatan penduduk sekitar 

tinggi 
5 4 

Aksesibilitas & jaringan urban 5 3 

Ulititas 5 5 

Tempat representatif 4 2 

Memilki view baik 2 4 

Kebisingan tingkat rendah - 

sedang 
2 3 

TOTAL 28 25 
 

Dari hasil pertimbangakn penilaian terhadap kriteria – 

kriteria yang telah ditentukan, maka lokasi yang terpilih yaitu 

BWK I. 
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3.3.2 Analisis Pemilihan Tapak 

Alternatif pemilihan lokasi tapak berad di BWK I dengan 

pertimbangan kriteria pemilikan lokasi, karena BWK I 

merupakan pusat kota yang memeiliki tempat starategis 

dalam pencapain, promosi, dan kelengkapan fasilitas untuk 

dibangun perpustakaan kota. 

 
Gambar 3. 39 Pemilihan Alternatif Tapak 

(Sumber : analisis pribadi) 

 

Tabel 3. 35 Keterangan Warna Pemilihan Tapak 
(Sumber : analisis pribadi) 

Warna Keterangan 

 Alternatif Tapak 1 

 Alternatif Tapak 2 

 Alternatif tapak 3 
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a. Deskripsi Pemilihan Tapak 

 Alternatif Tapak 1 

Tapak berada di Kelurahan Sekayu. Wilayah 

perencanaan BWK I sebagaimana dimaksud  Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang 

Rencana Detail Tata Ruang Kota (Rdtrk) Pasal 6 dibagi 

dalam blok-blok dimana Kelurahan Sekayu terdapat di 

Blok 1.1 dimana di dalam blok 1.1 terdpat fasilitas layanan 

pendidikan dan layanan umum.  

 
Gambar 3. 40 Peta Udara Alternatif Tapak 1 

(Sumber : Google.maps) 

 
Gambar 3. 41 Alternatif Tapak 1 
(Sumber :Cad Kota Semarang) 



230 
 

Lokasi Tapak : Kelurahan Sekayu, kecamatan Semarang 

Tengah 

Luas Tapak  : ±10.000 m2 

Eksisting : Lahan Kosong 

Berada di Jalan Pemuda yang merupakan jalan Kolektor 

Sekunder, KDB yang ditetapkan untuk Fasilitas Umum – 

Pendidikan : 

 KDB 60% 

 KLB 1.8 (maksimal 3 lantai) 

 GSB 23 meter. 

Batas – batas tapak : 

 Timur : DP mall 

 Selatan  : Hotel POP dan permukiman warga 

 Barat : Lawang Sewu 

 Utara : Jalan Pemuda 

 

Tabel 3. 36 Kelebihan dan Kekurangan Alternatif 1 
(Sumber : Analisis Pribadi) 

Kelebihan Kekurangan 

 Dekat dengan pusat kota 

 Diekelilingi dengan 
fasilitas pendidikan dan 
perkantoran. 

 Aksesibilitas mudah. 

 Berada di jalan kolektor 
sekunder. 

 Publikasi tinggi 

 Dekat dengan fasilitas 
umum. 

 Kebisingan cukup tinggi. 

 Kondisi jalan terlalu 
ramai. 
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 Alternatif Tapak 2 

Tapak berada di Kelurahan Sekayu. Wilayah 

perencanaan BWK I sebagaimana dimaksud  Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang 

Rencana Detail Tata Ruang Kota (Rdtrk) Pasal 6 dibagi 

dalam blok-blok dimana Kelurahan Sekayu terdapat di 

Blok 1.1 dimana di dalam blok 1.1 terdapat fasilitas 

layanan umum dan layanan pendidikan yang cukup luas. 

Tapak dikeklilingi oleh saran pendidikan baik itu 

sekolah maupun unversitas dan juga kantor 

oemerintahan. Didukung pula oleh fasilitas umum disekitar 

tapak sehingga mendukung apabila peruntukan bangunan 

perpustakaans sebagai leyanan public. 

 

Gambar 3. 42 Peta Udara Alternatif Tapak 2 
(Sumber : Google.maps) 
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Gambar 3. 43 Alternatif Tapak 2 
(Sumber : Cad Kota Semarang) 

Lokasi Tapak : Kelurahan Sekayu, kecamatan Semarang 

Tengah 

Luas Tapak  : ±12.000 m2 

Eksisting : Lahan parkir paragon mall dan hotel 

merbabu. 

Berada di Jalan Pemuda yang merupakan Jalan Kolektor 

Sekunder, KDB yang ditetapkan untuk Fasilitas Umum – 

Pendidikan : 

 KDB 60% 

 KLB 1.8 (maksimal 3 lantai) 

 GSB 23 meter. 

Batas – batas tapak : 

 Timur : Perumahan Waraga 
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 Selatan  : BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas  

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang. 

 Barat : Jalan Pemuda 

 Utara : Paragon Mall 

Tabel 3. 37 Kelebihan dan Kekurangan Alternatif 3 
(Sumber : Analisis Pribadi) 

Kelebihan kekurang 

 Berada di pusat kota. 

 Diekelilingi dengan 
fasilitas pendidikan dan 
perkantoran. 

 Aksesibilitas mudah. 

 Berada di jalan kolektor 
sekunder. 

 Publikasi tinggi 

 Dekat dengan fasilitas 
umum. 

 Dekat dengan dinas 
pendidikan dan 
kebudayaan karena 
berkaitan fungsi dan 
peranan. 

 Kebisingan tinggi. 

 Kondisi jalan pemuda 
cukup padat pada jam 
berangkat dan pulang 
kerja maupun sekolah 

 

 Alternatif Tapak 3 

Tapak berada di Kelurahan Gabahan. Wilayah 

perencanaan BWK I sebagaimana dimaksud  Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang 

Rencana Detail Tata Ruang Kota (Rdtrk) Pasal 6 dibagi 

dalam blok-blok dimana Kelurahan Gabahan terdapat di 

Blok 1.4. Kelurahan gabahan memiliki jumlah penduduk 

yng cukup tinggi yaitu 6.568 jiwa dan kepadatan 323 
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jiwa/hektar. 2. Dimana di dalam blok 1.1 terdapat fasilitas 

layanan umum yang cukup luas. Terdapat sarana 

pendidikan di sekitar tapak dan fasilitas penunjnag 

lainnya. 

 
Gambar 3. 44 Peta Udara Alternatif Tapak 3 

(Sumber : Google.maps) 

 
Gambar 3. 45 Alternatif Tapak 3 
(Sumber : Cad Kota Semarang) 

Lokasi Tapak : Jalan Gajahmada, Kelurahan Gabahan, 

Kecamatan Semarang Tengah 

Luas Tapak  : ±10.500 m2 

Eksisting : Lahan kosong dan Lumpia Express. 



235 
 

Berada di Jalan Gajahmada yang merupakan Jalan 

Kolektor Sekunder, KDB yang ditetapkan untuk Fasilitas 

Umum – Pendidikan : 

 KDB 60% 

 KLB 1.8 (maksimal 3 lantai) 

 GSB 23 meter. 

Batas – batas tapak : 

 Timur : Perumahan warga 

 Selatan  : Honda Gajahmada (Jl. Melati Utara) 

 Barat : Pertokoan (Jl. Gajahmada) 

 Utara : Perumahan warga 
 

Tabel 3. 38 Kelebihan dan Kekurangan Alternatif 3 
(Sumber : Analisis Pribadi) 

Kelebihan Kekurangan 

 Berada di jalan kolektor 
sekunder. 

 Dekat dengan pusat kota. 

 Aksesibilitas mudah. 

 Publikasi tinggi. 

 Dekat dengan fasilitas 
umum. 

 Tapak relatif datar. 

 Kurangnya fasilitas 
pendidikan di sekitar 
tapak. 

 Kondisi Jl.Gajahmada 
yang cukup ramai. 

 Kebisingan tinggi 

 

b. Kriteria Pemilihan Tapak 

Dalam pemilihan tapak diperlukan beberapa kriteria tapak 

yaitu sebagai berikut: 

1. Dekat dengan pusat Kota Semarang. 



236 
 

Tujuannya agar dekat dengan pusat kegiatan untuk 

menarik pengunjung. 

2. Kepadatan tinggi penduduk di sekitar lokasi tinggi. 

3. Dekat dengan lingkungan pendidikan dan perkantoran. 

4. Aksesibilitas dan jaringan urban mudah. 

5. Utilitas baik (air, listrik, telepon, jaringan jalan) 

6. Tempat representatif. 

7. Memiliki view yang baik. 

8. Kebisingan tingkat rendah – sedang. 

Alasan : tingkat tinggi = area industri, pabrik; tingkat 

sedang = area perkotaan 

 

c. Matriks Pemilihan Tapak 

Penilain lokasi terpilih menggunakan angka minimal 1 
dan angka maksimal 5. 

Tabel 3. 39 Matriks Penilaian Tapak 
Sumber : Analisis Pribadi 

KRITERIA Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Dekat dengan pusat Kota 5 5 4 

Kepadatan penduduk sekitar 
tinggi 

4 4 5 

Dekat dengan lingkungan 
pendidikan dan perkantoran 

5 5 3 

Aksesibilitas 4 4 4 

Ulititas Lengakp 5 5 5 

Tempat representatif 5 4 3 

Memilki view baik 2 2 2 

Kebisingan tingkat rendah - 
sedang 

3 3 4 

Total 33 32 30 
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 Tapak Terpilih 

Dari analisis kriteria pemilihan tapak, maka tapak yang 

terpilih sesuai dengan kriteria yang sudah dientukan yaitu 

Alternatif Tapak 1 yang berada di Jalan pemuda, 

Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah.s 

 

Gambar 3. 46 Peta Udara Tapak Terpilih 
(Sumber : Google.maps) 

 
Gambar 3. 47  Tapak Terpilih 

(Sumber : Cad Kota Semarang) 
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Gambar 3. 49 Kondisi Eksisting 2 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 

Gambar 3. 48 Kondisi Eksisting 1 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 

Gambar 3. 51 Kondisi Eksisting 4 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 

Gambar 3. 50 Kondisi Eksisting 3 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

 
Gambar 3. 53 Jalan Pemuda 

(Sumber : Google Street View) 

Gambar 3. 52 Jalan Pemuda 
(Sumber : Google Street View) 

Gambar 3. 55 Kondisi Jalan 
Simpang 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

Gambar 3. 54 Jalan Simpang 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 
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 Analisis SWOT tapak terpilih 

Tabel 3. 40 Penilaian Pemilihan Tapak 
(Sumber : Analisis Pribadi) 

NO SWOT Keteangan 

1 Strength 

(Keunggulan) 

 Berada di pusat kota. 

 Aksesibilitas mudah. 

 Diekelilingi dengan fasilitas 

pendidikan dan perkantoran. 

 Berada di jalan kolektor 

sekunder. 

 Publikasi tinggi 

 Dekat dengan fasilitas umum. 

 Dekat dengan dinas 

pendidikan dan kebudayaan 

karena berkaitan fungsi dan 

peranan. 

2 Weakness 

(Kelemahan) 

 Kondisi jalan pemuda cukup 

padat pada jam berangkat dan 

pulang kerja maupun sekolah. 

 Kebisingan tinggi. 

3 Opportunity 

(Potensi) 

 Dikelilingi dengan fasilitas 

pendidikan, perkantoran, dan 

layanan umum lainnya. 

4 Threats 

(Ancaman) 

 Jalan pemuda dapat 

menimbulkan kemacetan pada 

jam-jam tertentu (pagi dan 

sore hari) 

 

 

 

 

 


