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BAB 2 

PEMAHAMAN PROYEK 

  

2.1 Pemahaman Proyek 

Proyek yang dirancang merupakan Gedung Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri Institut 

Teknologi Sumatera. Perpustakaan sendiri memiliki beberapa pengertian dari beberapa 

pandangan, antara lain :  

1. Menurut (Lasa, 2013: 19-20) Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, akademi) yang 

bertujuan memenuhi kebutuhan informasi sivitas akademika dan masyarakat umum yang 

dikelola secara professional.  

2. Menurut IFLA (International of Library Associations and Institutions) Perpustakaan 

Perguruan Tinggi  adalah perpustakaan yang diselenggarakan untuk mengumpulkan, 

memelihara, menyimpan, mengatur, mengawetkan dan mendayagunakan bahan pustakanya 

untuk menunjang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Dari beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan ITERA akan menjadi 

suatu wadah fisik di kampus yang dapat memenuhi kebutuhan sivitas akademik ITERA 

khususnya dalam mendapatkan sumber informasi, pendidikan, penelitian, dan pelestarian 

dengan fasilitas yang lengkap dan memadai yang dapat menunjang proses pembelajaran yang 

bermutu. Seiring perkembangan zaman, perpustakaan dirancang tidak hanya sebatas ruang 

dengan buku-buku. Namun terdapat koleksi multimedia e-book dan juga memiliki fasilitas 

penunjang yang dapat mendukung dalam kegiatan yang mengedukasi seperti adanya 

laboratorium bahasa, ruang konsultasi, ruang multimedia, auditorium, ruang seminar, dan 

ruang diskusi. 

Lokasi tapak yang akan dirancang pada proyek ini yaitu di kawasan Kampus ITERA dengan 

luas lahan sekitar 27.500 m
2
. Di area lahan yang akan dibangun gedung perpustakaan 

memiliki kontur dengan tingkat elevasi yang beragam. Dengan tingkat kemiringan lahan yang 

rendah\landai\maupun cukup tinggi di bagian depan lahan.  
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2.2 Studi Preseden 

Preseden yang dipilih dalam merancang Gedung Perpustakaan ITERA berdasarkan atas 

kesamaan fungsi bangunan yaitu sebagai Perpustakaan Perguruan Tinggi dan kesamaan 

kebutuhan ruang, fasilitas dan kenyamanan pada bangunan. 

2.2.1.  Lateran University Library / King Roselli Architetti, Roma, Italia 

 
Gambar 2.1 Eksterior Lateran University Library 

Sumber : www.archdaily.com, diakses pada 21 September 2019 

 

Perpustakaan Universitas Lateran ini dibangun pada tahun 2006, karya seorang Arsitek 

bernama King Roselli Architetti, yang berlokasi di Universitas Lateran, Roma, Italia. Tujuan 

utama didirikannya Perpustakaan ini yaitu untuk menjadikan kegiatan membaca dan 

konsultasi buku sebagai kegiatan utama universitas menunjang kegiatan yang mempengaruhi 

produktivitas. 

 
Gambar 2.2 Aksonometri Lateran University Library 

Sumber : www.archdaily.com, diakses pada 21 September 2019 

Perpustakaan ini menyediakan ruang baca dan ruang koleksi buku serta ruang khusus 

konsultasi gratis yang di tempatkan lebih dekat dengan pusat universitas dengan akses dari 

lantai pertama koridor. Perpustakaan ini memilik 6 lantai yang ditempatkan di antara gedung 

perkuliahan. Bangunan ini secara tegas menunjukkan modernitasnya dalam permainan 

volume yang ditonjolkan dalam cahaya dan naungan. Pada interior, area koleksi rak buku 

dirancang menghadap ruang baca yang didedikasikan untuk publikasi atau ruang diskusi, 

untuk membentuk menara buku. 

Hal yang dapat dicontoh dari perpustakaan ini yaitu sebagai perpustakaan yang menjadi pusat 

di kampus ini tidak hanya menyediakan koleksi buku untuk kegiatan mengembangkan 

pengetahuan sebagai fokus utama tetapi juga menyediakan fasilitas lainnya seperti ruang 

http://www.archdaily.com/
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konsultasi yang dletakkan di lantai dasar bangunan. Kemudian pada fasad bangunan, dengan 

menggunakan pendekatan Arsitektur Modern diminimalisir penggunaan kaca agar koleksi 

terjaga dari kerusakan akibat sinar matahari. 

2.2.2 Cologne University Library, Cologne, Germany 

 
Gambar 2.3 Eksterior Cologne University Library 

Sumber : www.archdaily.com, diakses pada 21 September 2019 

 

Dengan gagasan dasar atau ide tentang ketertiban, perpustakaan baru dari Universitas Ilmu 

Terapan untuk Administrasi Publik di Cologne-Deutz, Jerman karya Jan Jonas Kunz, dan 

Lena Koschinski  ini mengelola untuk menawarkan kenyamanan bagi pemustaka dengan 

tingkat adaptasi yang tinggi. Dengan karakternya yang cerah, terbuka, dan menarik, 

Perpustakaan ini menjadi daya tarik universitas yang dapat menampung sekitar 2500 

mahasiswa dengan ruang terbuka  seluas sekitar 700 m².  

 

Gambar 2.4 Denah Cologne University Library 

Sumber : www.archdaily.com, diakses pada 21 September 2019 

Konsep ruang dalam pada perpustakaan ini mempengaruhi penulis untuk merancang 

perpustakaan dengan ruang yang terstruktur, dengan gagasan dasar tentang kebebasan 

sebagaimana dirancang untuk sivitas akademik khususnya mahasiswa, namun tetap berpegang 

kepada ketertiban untuk mewakili konten pengajaran Universitas Cologne, yang terutama 

melatih petugas dan administrator kepolisian. Gagasan ini dibentuk  agar dapat mewujudkan 

semua persyaratan fungsional. Interior perpustakaan menggunakan perpaduan warna 

http://www.archdaily.com/
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monokrom dengan warna putih yang mendominan hingga membuat perpustakaan memiliki 

karakter yang cerah dan kontekstual. 

Transisi antara area lounge di pintu masuk, konter administrasi, ruang konsultasi di tengah, 

konter kerja berfungsi sebagai ruang satu terstruktur serta ruang pengelola di setiap lantai. 

Pada area koleksi, transisi antar ruang berupa rak buku yang terbuat dari kayu olahan 

berwarna putih yang selaras dengan citra bangunan dijadikan partisi sebagai pembeda koleksi 

umum, dan terbuka kemudian terdapat  area baca publik dan carrels studi yang dikelilingi 

oleh buku-buku. 

 
Gambar 2.5 Interior Area Koleksi Langkah  Cologne University Library 

Sumber : www.archdaily.com, diakses pada 21 September 2019 

Perbedaan atmosfir terdapat pada area privat yang menggunakan kaca semi-transparani, yang 

membuat pemandangan di sekitar ruang  menampilkan pantulan di kaca dan rak-rak berpetak 

yang diteruskan di area yang lebih tertutup.  

2.2.3 Kesimpulan 

Dari kedua preseden tersebut, karena memiliki kesamaan fungsi proyek, saya dapat 

mempelajari tentang merancang sebuah perpustakaan kampus dengan memperhatikan tata 

letak ruang perpustakaan yang menyediakan berbagai fasilitas penunjang dan area koleksi 

yang terstruktur sehingga dapat menjadikan bangunan sesuai dengan fungsinya. Sebagai 

perpustakaan yang tidak hanya menyediakan buku-buku saja, perpustakaan ini menyediakan 

beberapa ruang konsultasi serta terdapat auditorium yang dapat kita akses di lantai dasar 

bangunan. Hal ini dapat memudahkan pembagian sirkulasi pada area koleksi maupun area 

non-koleksi. Pada konsep ruang dalam, saya dapat mempelajari dari preseden untuk 

menggunakan material dan warna serta pencahayaan yang sama, agar karakter cerah menjadi 

citra yang kuat untuk bangunan perpustakaan yang akan saya rancang. Tata letak furniture 

http://www.archdaily.com/
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yang rapi juga akan memudahkan sirkulasi bagi pemustaka, diantaranya membedakan 

penempatan serta rancangan furniture antara area baca kelompok dengan area baca individu / 

carrel maupun area belajar S3. 

  


