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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra 

  Projek Perpustakaan di Kota Semarang merupakan 

sebuah layanan pendidikan non formal yang menfasilitasi 

masyarakat kota semarang dalam memperoleh informasi dan 

ilmu pengetahuan yang tidak diperoleh di pendidikan formal. 

  Aspek citra yang akan ditonjolkan yaitu memberikan 

kesan atau suasaa baru pada bangunan perpustakaan dengan 

menghilangkan kesan formal melalui tatanan interior, fasad 

eksterior, maupun kemajuan teknologi digital yang diterapakan 

di dalamnya 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. 

 

4.1.2 Aspek Fungsi 

  Projek Perpustakaan di Kota  berfungsi sebagai 

fasilitas pendidikan  dan layanan public bagi masyarakat Kota 

Semarang. Perputakaan ini tidak hanya memiliki fasilitas 
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mengenai edukasi dan informasi melainkan jusga memiliki 

fungsi rekreasi karena memiliki fasilitas – fasilitas penunjang 

dapat menarik antusias pengunjung untuk berkunjung ke 

perpustakaan. 

  Didesain perpustakaan dikemas berbeda dan menarik 

sehingga bisa memacu meningkatkan minat baca masyarakat 

demi terbentuknya sumber daya manusia yang lebih 

berkualitas. 

 

4.1.3 Aspek Teknologi 

 Aspek tekonologi yang diterapkan pada perpustakaan di Kota 

Semarang ini yaitu pemanfaatan teknologi blast freezer di 

ruang fumigasi, pemanfaat teknologi sistem informasi yaitu 

OPAC (Online Public Access Catalog), pemanfaatan 

pencahayaan alami, dan penerqapan Touchscreen Public 

Interactive Information 

A. Ruang Fumigasi 

 Penerapan ruang fumigasi dalam perpustakaan 

bertujuan membersihkan buku dari jamur, noda, ataupun 

material asing yang dapat merusak buku dengan 

menggunakan teknologi semburan suhu dingin (blast 

freezer). 
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B. OPAC (Online Public Access Catalog) terintegrasi. 

 OPAC 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. 

 

C. Hybrid Solar Lighting 

 Hybrid solar lighting merupakan penenmuan baru 

dalam segi teknologi untuk memanfaatkan energi 

matarahi sebagai sumber penerangan alami hemat 

energi. Hybrid solar lighting 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 matahari 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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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. 

 

4.2 Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor 

Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

 Memberi usulan alternatif desain untuk Perpustakaan Kota 

semarang yang direncanakan akan direlokasikan ke 

tempat lain terpisah dari Gedung Pandanaran.  

 Menciptakan perpustakaan dengan paradigma baru 

perpustakaan modern sehingga membuat kesan berbeda 

dengan perpustakaan pada umumnya. 

 Memberikan fasilitas baca (edukasi) dan informasi ilmu 

pengetahuan yang dilengkapai dengan fasilitas rekreasi 

(penunjang) yang bertujuan untuk meningkatkan minat 

baca masyarakat Kota Semarang.  

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

  Dalam perancangan perpustakaan, terdapat beberapa 

faktor penentu perancangan perpustaan yaitu sebagai berikut: 
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1. Faktor lingkungan 

  Desain bangunan perpustakaan sebaiknya 

memperhatikan lingkungan sekitar diman pertukaan itu 

dibangun yaitu di Kota Semarang. Desain bangunan 

menyesuaikan dan merespon secara positif terhadap 

kondisi lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang 

perlu dipertimbangkan antara lain : 

 Kebisingan rendah tidak terlalu tinggi 

 Keadaan tapak dan lingkungan sekitat tapak yang 

memungkinkan. 

 Pencahayaan alami menuju bangunan tidak 

terhalang oleh bangunan di sekitarnya. 

 Kondisi antusiame masyarakat mengenai 

perpustakaan (minat baca) 

 Kebutuhan masayarakat akan informasi dan ilmu 

pengetahuan. 

Pembangunan fasilitas ini diharapkan tidak 

menimbulkan kerusakan lingkungan di sekitarnya. 

 

2. Persyaratan ruang dan bangunan 

Kebutuhan ruang dan fasilitas dalam bangunan 

perpustakaan diperoleh dari hasil analisis, studi literatur 

dan survey lapangan dengan harapan akan tercipta 
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ruang – ruang yang memenuhi kebutuhan, memberikan 

kenyamanan dan menunjang kegiatan baik itu kegiatan 

utama maupun kegiatan pengunjung yang berlangsung 

di dalam perpustakaan. 

3. Kenyamanan dan keamanan 

Penyediaan penanganan apabila terjadi 

kebakaran yaitu APAR, hydrant, hydrantboc, tangga 

darurat, sprinkler, smoke detector, alarm kebakaran dan 

akses untuk pemadam kebakaran diharapkan dapat 

memberikan keselamatan untuk pelaku yang ada di 

perpustakaan. Bangunan juga dilengkapi dengan CCTV 

sehingga keaman bangunan dapat terpantau dan 

terjaga. 

4. Faktor regulasi 

  Perencanaan perpustakaan di Kota Semarang 

ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 

2011-2015 salah satu hasil rencana pembangunan yaitu 

“memiliki geudng perpustakaan yang mandiri, 

representatif, dan strategis.” Perencaaan perpustakaan 

ini dirancang dengan mengikuti peraturan yang berlaku, 

baik peraturan mengenai bangunan atau lokasi tapak. 
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Bangunan harus direncanakan dengan mengikuti KDB, 

KLB, GSB dan peraturan lainnya. 

 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

A. Arsitektur 

 Penerapan program kegiatan yang khas. 

 Ruang – ruang harus mewadahi fungsi dan kegiatan 

secara optimal. 

 Penataan ruang untuk effisiensi dan fleksibilitas ruang. 

 Penerapan tema arsitektur kontemporer yang 

difokuskan pada gaya modern kontemporer. 

 Perancangan ruang dalam dan ruang luar yang saling 

berintegrasi. 

 Penataan ruang dan sirkulasi disesuaikan dengan 

sistem pelayanan yang yang diterapkan yaitu sistem 

pelayanan terbuka (open access) kecuali layanan 

referens. 

 Memperhatikan sistem pencahayaan karena 

perpustakaan identik dengan kerja mata saat 

membaca. 

 Desain harus dapat memperlihatkan identitasnya 

supaya orang dapat dengan mudah mengetahui 

fungsinya. 
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B. Sistem Bangunan 

 Menggunakan stuktur bangunan yang sesuai dengan 

tapak dan juga memperhatikan mutu kualitas 

bangunan sesuai dengan standart yang telap 

ditetapkan (SNI). 

 Menggunakan kemajuan teknologi yang telah 

berkembang dengan tetap memperhatikan lingkungan 

sekitar. 

 Memikirkan sistem struktur yang dapat meredam 

kebisingan karena perpustakaan membutuhkan 

ketenangan. 

 Perencanaan utilitas dan mekanikal elektrikal dalam 

bangunan agar sistem dalam bangunan berjalan baik. 

 

C. Lingkungan 

 Penataan bangunan sesuai dengan tata guna lahan 

yang berlaku pada wilayah tapak terpilih yang 

diperuntukkan untuk fasilitas umum.  

 Lokasi dapat diakses dengan mudah dan berada 

wilayah yang padat kebutuhan akan minat baca dan 

referensi (kampus, sekolah, kantor) 

 Aksesibilitas/ jalur pencapaian bagi pejalan kaki dan 

kaum difable. 
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 Penataan dan pengolahan komposisi massa 

bangunan disesuaikan dengan kegiatan dan 

kebutuhan dalam perpustakaan. 

 Aksesibilitas mudah dan terjangkau. 

 Kepadataan penduduk di sekitar lokasi harus 

tergolong tinggi, atau dalam arti kata dekat dengan 

konsumen yang nantinya berkunjung ke 

perpustakaan. 

 Terdapat saluran dan sistem utilitas yang memadai. 

 Tidak telalu dekat dengan Perpustakaan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah untuk mengoptimalkan fungsi. 

 

4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan 

Tabel 4. 1 Kebutuhan Besaran Ruang 
(Sumber : Analisis Pribadi,2018)  

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 % 
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 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 

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 

 

 Perhitungan Kebutuhan Luas Tapak 

Total Luas Bangunan  = 4.700 m2 

KDB    = 60 % 
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RTH / KDH   = 20 % 

Ruang Outdoor (Parkir) = 2.355,15 m2 

  Direncanakan pembagian bangunan menjadi 2 lantai, 

dengan luas lantai dasar 60% dari total luas bangunan. 

sehingga diperolah luas lantai dasar 2.820 m2. 

(a) Total Luas Bangunan x KDB = 4.700 x 60% 

      = 2.820 m2 

(b) Total Luas Ruang Outdoor = 2.355,15 m2 

Kebutuhan Luas Lahan = (a)+(b) + ((a+b) KDH) 

     = 2.820 + 2.355,15 + 1.035,03 

     = 6.210,18m2     

     = 6.300 m2 

 

4.3.2 Program Sistem Struktur 

Tabel 4.1 Sistem Struktur Bangunan 

Sumber : Analisis Pribadi 

Struktuk Bawah 
(Lower Struktur) 

Struktuk Tengah 
(Middle 

Stucture) 

Struktur Atas 
(Upper 

Structure) 

 Pondasi Batu Kali 

 Pondasi Footplate 

 Pondasi Sumuran 

 Sistem Struktur 
Rangka 

 Plat Lantai 
Struktur Plat dan 
Balok 

 Rangka Atap 
Baja Ringan. 

 Space Frame 

 

Tabel 4.2 Material Pelingkup Bangunan 

Sumber : Analisis Pribadi 

Material Pelingkup Bangunan 

Langit – Langit Atap 
 Plafond Akustik 

 Plafond Gypsum Board 

Atap 
 Bitumen 

 Dak beton 

 Roff Glass 
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Dinding 

 Batu Bata 

 Bata Ringan 

 Kalsi Board 

 Dinding Akustik 

 Kaca Tempered (skylight) 

 ACP 

Finishing Dinding 

 Cat 

 Karpet 

 Wallpaper 

Lantai 

 Keramik  

 Karpet 

 Karpet Puzzle Busa 

 Granit 

 WPC 

 

4.3.3 Program Sistem Utilitas 

 Sumber daya listrik dari PLN dengan cadangan dari 

genset. Memanfaatkan solar panel untuk energi listrik 

tambahan. 

 Pencahayaan menggunakan pencahayaan alami dari 

kaca-kaca lebar (skylight) dan pencahyaan buatan. 

 Penghawaan menggunakan penghawaan alami dari 

bukaan dan ventilasi dan penghawaan buatan dari AC 

dengan sistem sentral dan split. 

 Sistem pengamanan kebakaran menggunakan sistem 

aktif berupa penyediaan APAR, smoke detector, alarm 

kebakaran, sprinkler, hydrant, penyediaan tangga 

darurat dan jalur pemadam kebakaran. Sedangkan pasif 

dengan penggunaan material yang tahan kebakaran. 
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 Jaringan sistem penangkal petir menggunakan sistem 

penangkal petir radius. 

 Sistem jaringan telefon dan internet dari Telkom. 

 Jaringan air bersih dari PDAM dan sumur artetis dengan 

menggunakan sistem tangki tekan. 

 Limbah pada bangunan dibedakan sebagai berikut: 

1. Limbah cair, limbah cair dari dapur maupun toilet 

diolah agar tidak mencemari lingkusngan kemudian 

disalurkan ke IPAL kemudian dapat digunakan 

kembali untuk perawatan taman. 

2. Limbah padat 

 Limbah padat lavatory disalurkan ke septic-tank. 

 Sampah dibedakan menjadi sampah organik dan 

unorganik. Sampah organik diolah menjadi pupuk 

sedangkan sampah unorganik disalurkan ke luar 

bangunan dengan truk sampah. 

 Air hujan digunakan kembali dengan sistem rain water 

harvesting. 

 Sistem sirkulasi vertikal menggunakan lift, tangga, dan 

ramp. Adapula tangga darurat sebagi prtolongan apabila 

terjadi kebakaran. 
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 Sistem keamanan dengan memasang kamera CCTV 

untuk memantau keamanan di dalam dan diluar gedung 

perpustakaan. 

 

4.3.4 Program Lokasi Dan Tapak 

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 4. 1   Peta Udara Tapak Terpilih 

(Sumber : Google.maps) 
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Gambar 4. 2 Tapak Terpilih 

(Sumber : Cad Kota Semarang) 

Lokasi Tapak : Kelurahan Sekayu, kecamatan Semarang 

Tengah 

Luas Tapak  : ±10.000 m2 

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 : Jalan Simpang dan DP mall 

 Selatan  : Hotel POP dan permukiman warga 

 Barat : Lawang Sewu 

 Utara : Jalan Pemuda 
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Gambar 4. 4 Kondisi Eksisting 2 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 

Gambar 4. 3 Kondisi Eksisting 1 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 

Gambar 4. 6 Kondisi Eksisting 4 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 

Gambar 4. 5 Kondisi Eksisting 3 
(Sumber : Dokumen Pribadi) 

Gambar 4. 8 Kondisi Jalan 
Simpang 

(Sumber : Google Street View) 

Gambar 4. 7 Jalan pemuda 
(Sumber : Google Street View) 

Gambar 4. 9 Jalan Simpang 
(Sumber : Google Street View) 

 


