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2. BAB II 
PEMAHAMAN PROYEK 

 

2.1  Pemahaman Proyek 

Proyek perancangan perpustakaan merupakan sebuah proyek yang akan dibangun 

sebagai sebuah fasilitas pusat literasi yang disediakan oleh pihak ITERA dalam 

memenuhi perannya sebagai perguruan tinggi dimana penggunanya yaitu 

mahasiswa, dosen dan civitas akademik serta masyarakat luar kampus. 

Perpustakaan memuat berbagai macam koleksi fisik dan non fisik serta fasilitas 

penunjang lain untuk mendukung perannya sebagai perpustakaan tempat dimana 

buku dan jenis literasi lain berada. Perpustakaan tidak hanya memenuhi fasilitas 

penunjang akademik namun juga memfasilitasi mahasiswa serta tenaga didik untuk 

dapat berkembang maju dalam menuntut ilmu dengan disediakannya fasilitas 

penunjang lain pada bangunan sebagai pembentuk interaksi. 

Di era dengan teknologi yang semakin berkembang maju, perpustakaan dengan 

koleksi dan referensi fisik sudah berkurang jumlahnya dibandingkan dengan masa 

lalu. Saat ini, perpustakaan menggunakan referensi dalam bentuk e-book dan e-

jurnal yang dapat diakses melalui akun mahasiswa. Keuntungan dari kemajuan 

teknologi ini adalah perpustakaan dapat mensiasati jumlah koleksi yang terus 

bertambah setiap tahunnya, dengan mengalihkannya menjadi e-book dan e-jurnal. 

Hal tersebut karena kapasitas ruang yang tetap namun koleksi terus bertambah. 

Hingga saat ini perpustakaan banyak menyediakan ruang multimedia bagi 

mahasiswanya untuk mengakses koleksi digital tersebut.  

Dalam perancangan proyek perpustakaan beberapa hal yang ingin dicapai untuk 

keberhasilan proyek tersebut adalah pemustaka merasa senang dan nyaman berada 

di perpustakaan sehingga perpustakaan ramai oleh para mahasiswa dan civitas 

akademik, memiliki pelayanan yang bagus dalam pelaksanaannya baik untuk 

masyarakat kampus maupun diluar kampus, dapat memenuhi kebutuhan jika 

pemustaka maupun masyarakat kampus ingin melakukan konsultasi dengan para 

ahli dan mengadakan acara lain. Hal tersebut dapat terwujud dengan fasilitas yang 

memadai dan nyaman serta dapat menjadi sebuah landmark dalam bidang 

pendidikan. 
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2.2  Studi Preseden 
2.2.1  Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia. 

Berikut ini ditampilkan gambar dari Perpustakaan Universitas Indonesia yang 

merupakan preseden dari perancangan ini : 

 
Gambar 2.1 Perpustakaan Universitas Indonesia 

 

Universitas Indonesia memiliki sebuah perpustakaan pusat yang dinamai dengan 

The Crystal of Knowledge. Perpustakaan tersebut berdiri diatas lahan seluas 2,5 Ha 

dengan total luas bangunan yaitu 33.000 m2 yang terdiri dari 8 lantai. Perpustakaan 

Universitas Indonesia memiliki koleksi buku hingga 5 juta judul buku yang 

dilengkapi dengan ruang baca. Daya tampung perpustakaan ini sebanyak 10.000 

pengunjung secara bersamaan atau sekitar 20.000 pengunjung setiap harinya. 

Perpustakaan ini dapat diakses oleh masyarakat di luar kampus, namun dengan 

pembebanan biaya administrasi sebagai pengunjung perpustakaan. 

Perpustakaan Universitas Indonesia memiliki 8 lantai dimana hanya 4 lantai yang 

aktif digunakan oleh pemustaka. Pada lantai 1 terdapat fasilitas umum yang terdiri 

dari toko buku, kantin, ruang administrasi perpustakaan, ruang komputer, lounge, 

dan ruang baca dosen dan mahasiswa pascasarjana. Di Lantai 2 merupakan ruangan 

perpustakaan yang terdiri dari ruang koleksi buku teks, ruang baca, ruang diskusi, 
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ruang koleksi naskah kuno dan ruang multimedia. Di lantai 3 terdapat ruang baca, 

ruang diskusi, ruang koleksi buku teks, dan ruang pertemuan. Di lantai 4 terdiri dari 

ruang baca, ruang koleksi khusus, ruang koleksi rujukan, ruang diskusi dan ruang 

koleksi jurnal ilmiah. Di lantai 5 merupakan ruang sidang. Lantai 6 merupakan 

ruang balai sidang, lantai 7 dan lantai 8 merupakan laboratorium komputer. 

Sistem sirkulasi bagi pengunjung pada Perpustakaan Universitas Indonesia ini yaitu 

pada pintu masuk menuju ruang pelayanan terdapat mesin tap dengan 

menggunakan kartu mahasiswa (bagi mahasiswa disana) dan menggunakan kartu 

security (merupakan kartu yang di tapping oleh pihak keamanan untuk pengunjung 

diluar kampus). Lalu setelah memasuki lobi perpustakaan, akan menemukan ruang 

pelayanan. Untuk pengunjung di luar kampus harus mengisi daftar hadir dan 

membayar uang administrasi. Lalu selanjutnya menuju ruang loker untuk menaruh 

barang-barang yang tidak dibutuhkan dan mendapatkan kartu serta kunci loker. 

Ruang koleksi berada di lantai 2. Untuk memasuki ruang koleksi kita dapat memilih 

tempat yang masih tersedia dan didalam ruang perpustakaan terdapat ruang baca 

untuk pemustaka. Untuk koleksi-koleksi langka berada di lantai atas dengan 

pustakawan yang melayani langsung dalam pengambilan buku. 

Untuk menunjang fungsinya sebagai sebuah perpustakaan, maka Universitas 

Indonesia menyediakan layanan dan fasilitas pada perpustakaan meliputi: 

1. Layanan Rujukan 

2. Program Literasi Informasi 

3. Sirkulasi 

4. Fasilitas Penunjang: 

a) OPAC (Online Public Access Catalog) 

b) Akses Internet 

c) Ruang baca dan ruang diskusi 

d) Ruang belajar khusus (kubikus) 

e) Loker 

f) MKIOSK (mesin peminjaman dan pengembalian buku secara mandiri) 

g) Bookdrop 
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Gambar  STYLEREF 1 \s 2 SEQ Gambar \* 
ARABIC \s 1 1 Ruang Koleksi Buku Teks, 

2019 

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 1. Layanan Sirkulasi 
Pengunjung, 2019 

Gambar  SEQ Gambar_ \* ARABIC 3. Layanan Sirkulasi 
Pengunjung, 2019 

Gambar  SEQ Gambar_ \* ARABIC 4. Ruang 
Koleksi Buku Teks, 2019 

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 2. Ruang 
Koleksi Buku Teks, 2019 

Gambar 2.2 Ruang Baca Perpustakaan Lantai 4 

 

Gambar 2.3. Layanan Sirkulasi Pengunjung 

Gambar 2.4 Ruang Koleksi Buku Teks 
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Dari studi preseden yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa alur sirkulasi 

pada Perpustakaan Universitas Indonesia jelas. Terdapat juga jalur evakuasi yang 

memudahkan pemustaka jika terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Fasilitas 

yang terdapat di perpustakaan menunjang kegiatan mahasiswa baik secara 

akademik dan non akademik. Namun fasilitas komersial yang sangat banyak di 

lantai 1 membuat pengunjung tidak ke perpustakaan melainkan ke area komersial 

seperti coffee shop, restoran dan lain-lain. 

 

2.2.2 Perpustakaan Institut Pertanian Bogor, Bogor, Jawa Barat, 

Indonesia. 

Berikut ini ditampilkan gambar dari Perpustakaan Institut Pertanian Bogor yang 

merupakan preseden dari perancangan ini : 

 
Gambar 2.5 Fasad Bangunan Perpustakaan IPB 

Institut Pertanian Bogor memiliki sebuah perpustakaan pusat yang didalamnya 

tercatat pada tahun 2002 total koleksi sebesar 124.748 judul. Perpustakaan IPB 

terdiri dari 2 massa bangunan dengan jumlah lantai yaitu 3 lantai. Pada lantai 1 

terdapat layanan sirkulasi yaitu peminjaman buku, layanan digital, toko buku, dan 

auditorium. Pada lantai 2 terdiri dari koleksi buku, koleksi referensi, koleksi deposit 

terbitan world bank, koleksi IPB-ana, dan ruang baca. Dan pada lantai 3 terdapat 

koleksi digital, koleksi jurnal, koleksi skripsi, tesis dan disertasi. Perpustakaan IPB 

dapat diakses oleh masyarakat di luar kampus IPB dengan membayar biaya 

administrasi. Perpustakaan ini memiliki layanan dalam menunjang fungsinya 

sebagai pusat literatur. Layanan dan fasilitas yang disediakan yaitu sirkulasi, 
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layanan digital, layanan referensi, relatihan dan magang kerja, SNI corner dan BI 

corner. 

Dari studi preseden yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan Institut 

Pertanian Bogor mendesain untuk area koleksi terpisah dari fasilitas penunjang lain. 

Perpustakaan hanya dipakai untuk pemustaka yang memang mencari referensi fisik. 

Untuk area multimedia, stationery dan auditorium berada di area perpustakaan 

namun berada di gedung yang berbeda. Alur sirkulasi perpustakaan lantai 3 sama 

dengan Perpustakaan Universitas Indonesia. Pada perpustakaan ini, area privat 

tidak dapat diakses sembarang orang ataupun pemustaka dari IPB. 

 

2.2.3  New University Library in Cayenne, French Guiana 

Berikut ini ditampilkan gambar dari New University Library in Cayenne, French 

Guiana yang merupakan preseden dari penelitian ini : 

 

 
Gambar 2.6 Eksterior New University Library in Cayenne 

Sumber: archdaily.com, diakses pada 5 desember 2019 
 

New University Library in Cayenne terletak di jantung Kampus Universitas Guyana 

yang memiliki tujuan sebagai pendorong kontribusinya sebagai kampus dalam 

dedikasinya pada bidang pengetahuan. Selain itu, perpustakaan ini didirikan untuk 

mewujudkan citra komunitas yang merupakan tempat terbuka dan murah hati bagi 

para anggotanya. Adanya perpustakaan ini juga merupakan sebuah bentuk identitas 

fisik, sosial dan simbolik yang berdampak pada lingkungan dan kota. Karena 
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penataan perpustakaan ini bukan hanya pada satu bangunan saja namun terhadap 

gedung dan kawasan kampus.  

 
Gambar 2.7 Site Plan kawasan Universitas Guyana 

 Sumber: archdaily.com, diakses pada 5 desember 2019  

Perpustakaan ini memiliki luas sekitar 2.143 m2 yang terdiri dari 2 lantai, ground 

floor plan dan upper floor plan. Beberapa ruang dan fasilitas yang disediakan oleh 

perpustakaan tersebut adalah sebagai berikut: 
 

 
Gambar 2.8 Ground Floor Plan 

Sumber: archdaily.com, diakses pada 5 desember 2019 
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Gambar 2.9 Plan Upper Floor 

Sumber: archdaily.com, diakses pada 5 desember 2019 
 

Fasilitas ruang yang tersedia pada bagunan perpustakaan yaitu: 

1. Reading Room    6. Gallery 

2. Temporary Exhibition   7. Space Documentation 

3. Book Storage   8. Mezzanine 

4. Press Area    9. Offices 

5. Formation 

Desain pada perpustakaan ini mengutamakan kenyamanan dalam membaca dengan 

perencanaan perabotan yang diwujudkan dengan kenyamanan termal dengan fasad 

yang dilindungi oleh filter kayu. Selanjutnya yaitu kenyamanan visual dengan 

perwujudan masuknya cahaya dengan lembut dan menyelimuti hampir setiap sisi 

bangunan merupakan hasil dari banyaknya bukaan yang tersebar di fasad bangunan. 

Cahaya dibuat masuk secara teratur untuk menghindari paparan sinar matahari yang 

menyilaukan. Yang terakhir yaitu kenyamanan akustik dengan langit-langit kedap 

suara dan pelapis dinding plester untuk insulasi suara yang menawarkan konsentrasi 

mengundangan ketenangan. 
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Gambar 2.10 Cahaya Masuk Pada Siang Hari 

Sumber: archdaily.com, diakses pada 5 desember 2019 
 

 
Gambar 2.11 Suasana Koridor Dan Pencahayaan Pada Malam Hari 

Sumber: archdaily.com, diakses pada 5 desember 2019 
 

Pada bagian dinding, terdapat jendela sebagai tempat cahaya masuk yang didesain 

dengan bentuk tidak sama dan mengambil dari bentuk persegi dengan berbagai 

ukuran dan bentuk. Di dalam bangunan tepatnya pada ruang baca dan koleksi, untuk 

pemustaka yang ingin lebih private menggunakan perpustakaan dapat 

menggunakan ruang baca di lantai 2 ruang tersebut dengan pemandangan void ke 

ruang koleksi. 
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Gambar 2.13 Bagian Dalam Bangunan 

  

 

 

 

 

 

 

Dari studi preseden diatas, dapat dilihat bahwa perpustakaan memiliki bagian 

pendukung yang baik untuk perpustakaan. Seperti pengaturan cahaya yang masuk, 

privasi serta area-area perpustakaan yang didesain mengandalkan fasad sebagai 

pengaturan cahaya masuk dan adanya koridor disisi bangunan sebagai salah satu 

cara untuk mengurangi panas yang masuk atau menyerap kebangunan.  

 

2.2.4  Medgar Evers College Library, Brooklyn, New York 

Berikut ini ditampilkan gambar dari Medgar Evers College Library yang merupakan 

preseden dari penelitian ini : 
 

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 3. Mezzanine 
Sumber: Archdaily, 2019 

Gambar 2.12 Mezzanine 

Gambar 2.14 Reading Room 

Sumber: archdaily.com, diakses pada 5 
desember 2019 

 

 
 

Sumber: archdaily.com, diakses pada 
15 Juli 2020 

 

Sumber: archdaily.com, diakses pada 5 desember 2019 
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Gambar 2.15 Amphiteater Dengan View Bangunan 

 

Perpustakaan Medgar Evers College merupakan hasil renovasi dari perpustakaan 

tradisional dengan luas 4.180 m2 menjadi sebuah perpustakaan modern dengan 

penambahan ruang baru yang lebih menyatu dengan pengunjung.  Perpustakaan ini 

terletak di New York City, Amerika Serikat yang selesai direnovasi pada tahun 

2016 dengan tim Arsitek ikon.5 architects. Total lantai bangunan pada perpustakaan 

yaitu tiga lantai terdiri dari lantai satu dan lantai 2 serta lower level floor. 

Konsep renovasi tersebut terinspirasi dari halaman yang terang dan reflektif. 

Ruangan yang sebelumnya gelap telah diubah menjadi ruangan yang terang dan 

luas dan menghadap ke dinding kaca dua lantai. Cahaya alami yang masuk ke ruang 

tiga lantai merupakan cahaya alami yang didapatkan dari bangunan yang 

berorientasi menghadap utara dengan lampu langit-langit sebagai penerang ruang 

dan permukaan interior.  

Desain perpustakaan ini mengkomunikasikan sebagai desain modern dengan 

interior maupun ruang-ruang yang tidak membosankan. Ruang baca maupun ruang 

komunal didesain sebaik mungkin untuk para mahasiswa menggunakan fasilitas 

tersebut. Keberadaan tangga yang dibuat terekspos memungkinkan para pemustaka 

saling berinteraksi. Penggunaan dinding kaca di hampir setiap ruangan memberikan 

kesan luas dan tidak kaku. Bentuk yang tidak kaku memungkinkan sirkulasi 

pengunjung tidak monoton dan menarik. 

 

Sumber: archdaily.com, diakses pada 5 desember 2019 
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Gambar 2.17 Ruang Baca Terbuka 

     

 
Gambar 2.18 View dari Void ke Ruang Komunal 

Sumber: archdaily.com, diakses pada 5 desember 2019 
 

 
Gambar 2.19 View dalam Bagunan ke Luar 

             
               

Sumber: archdaily.com, diakses pada 5 
desember 2019 

 

 

Gambar 2.16 Suasana Ruangan 
Sumber: archdaily.com, diakses pada 5 

desember 2019 
 

 

Sumber: archdaily.com, diakses pada 5 
desember 2019 
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Selain itu fasilitas yang diberikan oleh perpustakaan di setiap lantai terdiri dari: 

Tabel 2.1 Fasilitas yang Berada di Tiap Lantai 

Lantai 1 Lantai 2 Lower Level Floor 

Existing Building, Masuk 
lobby, Welcome center, 
Akses pelayanan, Buku baru, 
Referensi, Informasi umum, 
Kantor staf, Ruang belajar 
bersama, Kelas teknologi, 
Pusat media atau video, 
Fotokopi. 

Existing Building, Casual 
Seating, Kantor IT, Ruang 
kelas, Ruang kepala 
perpustakaan, Quiet 
Reading, Emerging 
Technology Lab, Period 
Cats, Ruang belajar 
Bersama. 

 

Ruang koleksi, 
Teknologi umum, 
Quiet Reading, 
Gallery, Archive Suite, 
Ruang belajar bersama, 
Staff Lounge, Tech 
services, Loading. 

 

Dari studi preseden di atas dapat disimpulkan bahwa, fasilitas pada sebuah 

perpustakaan merupakan hal penting dalam menunjang fungsinya sebagai 

perpustakaan. Selain itu, sirkulasi dibuat dengan pengecekkan ganda untuk 

menghindari pencurian koleksi. Desain setiap ruang pada perpustakaan juga 

merupakan hal yang menarik untuk dipelajari. Sebagai referensi desain 

perpustakaan yang akan dibangun. Desain perpustakaan sebisa mungkin dibuat 

terbuka sehingga pemustaka dapat melihat sirkulasi dalam bangunan serta 

penggunaan kaca dalam bangunan yang memberikan kesan luas untuk ruangan. 

Ruang-ruang luar terdapat area berkumpul dan ruang komunal yang dapat 

dimanfaatkan pemustaka untuk berinteraksi atau sebagai titik kumpul. 

Gambar 2.20 Sirkulasi 
 Sumber: archdaily.com, diakses pada 5 

desember 2019 
 
 


