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BAB II 

PEMAHAMAN PROYEK 

 

2.1 Pemahaman Proyek  

Perpustakaan ITERA merupakan sebuah wadah dalam memfasilitasi 

kegiatan civitas akademika ITERA dalam hal Pendidikan, penelitian, 

pelestarian, informasi bagi civitas akademika ITERA. Perpustakaan yang 

dimaksud tidak hanya sebatas ruangan dengan buku namun memiliki fungsi 

yang luas dalam hal edukasi dengan adanya fasilitas ruang konsultasi, lab 

Bahasa, multimedia, seminar, auditorium, dan ruang diskusi. Hal ini 

berbeda dengan perpustakaan pada umumnya yang memiliki fungsi 

penyimpanan koleksi, Pendidikan, rekreasi, dan fungsi lainnya yang di 

realisasikan dengan koleksi buku saja.  

Tapak yang akan dirancang pada proyek ini memiliki luas lahan sekitar 

27.500 m2 yang berada di Kawasan kampus ITERA. Kondisi lahan memiliki 

kontur yang menantang  karena ketinggian lahan lebih rendah daripada jalan 

dengan perbedaan ketinggian sekitar 2 meter. Dalam proses merancang 

kondisi lahan akan dirancang untuk meminimalkan perubahan pada lahan. 

Selain itu konsep tapak akan menjawab salah satu motto ITERA yaitu forest 

campus. 

2.2 Studi Preseden 

Pemilihan preseden dalam merancang Gedung perpustakaan ITERA 

didasarkan atas kesamaan fungsi bangunan yaitu sebagai perpustakaan 

Perguruan Tinggi dan kesamaan skala bangunan. 
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2.2.1 James  B. Hunt Jr. Library, Raleigh, N.C, USA 

 

Gambar 2.1 James B.Hunt Jr.Library 

Sumber : https://www.lib.ncsu.edu/ 

The James B. Hunt Jr. Library merupakan perpustakaan universitas 

yang berada di NC State University, USA. Fungsi utama 

perpustakaan ini memfasilitasi kegiatan belajar bagi mahasiswa di 

kampus tersebut. Konsep perpustakaan ini yang mempengaruhi saya 

dalam merancang yaitu perpustakaan dengan konsep  ruangan 

terbuka yang luas dan dapat terhubung dengan semua ruangan. 

Gedung ini menggunakan konsep ruang yang mendapat cahaya 

alami dari matahari dan pemandangan ke danau. Secara garis besar 

kelebihan perpustakaan ini adalah memiliki ruang yang dinamis dan 

saling berhubungan.  

 

Gambar 2.2. Lantai 1 Hunt Library 

Sumber : https://www.lib.ncsu.edu/ 
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Gambar 2.3. Lantai 2 Hunt Library 

Sumber : https://www.lib.ncsu.edu/ 

 

Gambar 2.4. Lantai 3 Hunt Library 

Sumber : https://www.lib.ncsu.edu/ 

 

 

Gambar 2.5. Lantai 4 Hunt library 

Sumber : https://www.lib.ncsu.edu/ 

 

Gambar 2.6. Lantai 5 Hunt library 

Sumber : https://www.lib.ncsu.edu/ 

https://www.lib.ncsu.edu/
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Terlihat pada denah perpustakaan ini bahwa ruang-ruang nya luas 

tanpa sekat. Pembagian ruang dipisahkan dengan furniture sehingga 

memberikan suasan ruangan yang luas. Fasilitas- fasilitas belajar 

pada perpsutakaan ini tidak hanya berasal dari buku namun juga 

terdapat fasilitas multimedia seperti visualization lab, creativity 

studio dan lainnya. 

2.2.2 Tama Art University Library  Tokyo, Japan 

 

Gambar 2.7. Tama Art Library 

Sumber : https://libopac.tamabi.ac.jp/drupal/ 

Tama Art University Library  merupakan perpustakaan universitas 

yang berada di Tama Art University Tokyo, Japan. Perpustakaan ini 

berada di sebuah universitas sehingga fungsi utamanya 

memfasilitasi proses belajar bagi mahasiswa di universitas tersebut. 
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Gambar 2.8. Lantai 1 Tama Art Library 

Sumber : https://libopac.tamabi.ac.jp/drupal/ 

 

 

Gambar 2.9. Lantai 2 Tama Art Library 

Sumber : https://libopac.tamabi.ac.jp/drupal/ 

 

Konsep desain perpustakaan ini yang mempengaruhi saya adalah 

konsep ruang baca yang luas tanpa Batasan antara area koleksi dan 

area baca menjadikan sirkulasi ruang yang dinamis. Serta penerapan 

lantai 1 sebagai ruang komunal yang dapat menghilangkan kesan 

perpustakaan yang kaku. 

https://libopac.tamabi.ac.jp/drupal/
https://libopac.tamabi.ac.jp/drupal/
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Gambar 2.10. Taman Tama Art Library 

Sumber : https://libopac.tamabi.ac.jp/drupal/ 

 

Gambar 2.11. Potongan Tipikal Tama Art library 

Sumber : https://libopac.tamabi.ac.jp/drupal/  

Desain yang memanfaatkan lingkungan alami yaitu pemanfaatan 

pohon yang dapat memberikan keteduhan pada interior. Arsitek 

mempertahankan bentuk bentuk kontur sehingga menciptakan 

koneksi ruang yang mulus antara interior dan eksterior. 
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2.3 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diterapkan pada desain saya: 

1) Konsep ruang perpustakaan yang meminimalkan sekat sehingga 

ruangan terkesan luas dan sirkulasi ruangan menjadi dinamis. 

2) Terdapat fasilitas selain buku bacaan  yang dapat menghilangkan 

kesan perpustakaan yang kaku. 

3) Konsep tapak yang mempertahankan bentuk kontur sesuai dengan isu 

perancangan saya. 

4) Konsep bangunan yang bersahabat dengan alam yaitu memanfaatkan 

pohon sebagai peneduh bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


