
BAB III 

TINJAUAN UMUM PERPUSTAKAAN 

3.1. Tinjauan Umum Perpustakaan 

~, 1 1 P t· P t 1.- 1)~. .. enger lan erpus aKctan 

Pada umumya mengenai pengertian yang sesungguhnya tentang 

perpustakaan, ada pernyataan yang membe~ikan pengertian dari 5egi 

~edung ada pula yangmenekankan dalam pengertian 5egi kol E.'ksi ~ 

atau kedua-duanya. 

Seperti pernyataan-pernyataan dibawah ini 

The random House Dictionary of the English Language, 

College Edition, Impressum ~ New York, Random House, 1968, 

pada "",a1 aman. 722 menyatakan pengertian perpu5takaan 

seba!;;lcd ber i kut 

ULibrary : 
books and 
reference." 

a place as a 
other mater

(Perpuitakaan 

ro
ial 

~ 

om or 
for 

suatu 

buildin9~ containing 
readin9~ study~ or 

tempat, berupa sebuah 
ruangan atau gedung, yang berisikan buku-buku dan bahan 
lain untuk pembacaan studi atau referensi). 

The Advance Learner's Dictionary of Current English, 

terbitan tahun 1969, pada hal 562 menyatakan pengertian 

tentang perpustakaan sebagai berikut. 

l)Sumardjidi,p,Drs, Perpustakaan, Organisasi dan 
Tatakerjanya, Kanisius, Yogyakarta, 1991. 
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"Library = room or building for a collection of books 
.kept there for reading; the books in such a room or 
buildinq. II (Perpustakaan : ruangan atau g(;o>dung untuk 
suatu koleksi yang disimpan disitu untuk pembacaan~ 

buku-buku d i di:d. am r u~\ngan at au <;:Iedung 's(;o>pert i i tu:> . 

Encyclopedia Bri~annica, terbitan tahun 1950 volume 14, 

pada hal. 2 menyatakan pengertian perpustakaan sebagai 

berikut : 

"A library (from Lat, Liber."book") is collection of 
writen or printed materials arranged for the purpose of 
study and research or of general reading or both." ( 
Su<:\tu per pust akaan - dar i. baha!5<3. 1at i n 1 (;o>I:H2r, buku"II 

i:\da I ah h:i mp unian bahi:\r",--bi:\h an t €~l"- t ul i s; at au t e!l"et ak yanq 
diatur dan diorganisasi(anuntuk tujuan studi dan 
penelitian atau pe~baca um~m atau kedua-duanya). 

Encyclopaedia Britannica, terbitan tahun 1968, p,ada hal 

1031 menyatakan pengertian tentang perpu~takaan sebagai 

ber i kut : 

"R Library (form Lat~ Liber, "book") is collection of 
Hriten~ printed or otther graphic materials (including 
film slides, phonograph records and tapes) organized for 
(L<;e." (suatu perpustakaan - dari bahasa l':'ltinlil::ler, 
"buku" - adalah suatu himpunan bahan-bahan tertulis 
tercetak ataupun grafis lainya (termasuk film, slide~ 

rekaman-rekam fon09raf dan tape-tape yanq diatur untuk 
digunakan. 

Dari bahan-bahan keterangan diatas kiranya dapat disimpulkan 

pengertian tentang perpustakaan sebagai berikut 

Perpustakaan adalah koleksi yang terdiri dari baf~an-bahan 

tertulis, tercetak ataupun grafis lainnya seperti f i 1m~ 

slide piringan hi~am, tape, dalam ruangn ataupun gedung yang 

diatur dan diorganisasikan dan sistem tertentu agar dapat 

ciigunakan untuk keperluan stuai pe~elitian pembacaan, dan 

__J 
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lain sebagainya. 

2.1.2. Macam Perpustakaan 

PerpustakE\an Islam di Yogyakarta termasuk perpl..lstakaan 

Yayasan. Berikut ini maCam Perpustakaan yang terdapat di 

Indonesia, dapat disebutkan antara lain : 

2.1.2.1.	 Perpustakaan Nasianal, 

Yang merupakan satu-satunya perpusta~aan di suatu negara 

dEmgan kol eksi ny~';\ bE'r asal d,::\r i bag i cU, 'Cf?rbesar 

terbitannya hasil karya tulis cetak maupun grafis lainy 

yang terdapat di negara yang bersangkutan. 

2.1.2.2.	 Perpustakaan Um~m~ 

Yang merupakan perpustakaan dengan k~leksinya y'r.:ln9 

bersifat umum Cmeliputi berbagai ilmu), yang digunakan 

sebagai sar an,:t pE~nunjang penqembanqan pendidikan 

masyarakat pada umumnya. 

2.1.2.3.	 Perpustakaan Sekolah, 

Yang merupakan perpustakaan milik sekolah baik SLTA, 

SL_TP, maupun SD dan TK, yang digunakan sebagai sarana 

penun janGI mel aksanak.:.'\n tug ,:t ~:;-t ug as pendi di 1:anl 

pengajaran di. sekolah. 
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2.1.2.4. Perpustakaan Pergu~uan Tinggi 

Yang mer upclkan pf:~r p LIst ak <-ian m:i 1 i k Universit,?\s9 

Insti.tusi. 9 I~kademi yano di gunaki:\11 sebaqai. ~.;;ar- ana 

penunjang pelaksanaan tugas-tugas yang tercantum dalam 

Tr i Dharma Perguruan Tinggi oleh Perguruan Tinggi yang 

bersangkutan. 

2.1.2.5.	 Perpustakaan Khusus 

Yang merupakan perpustakaan dengan kol f:~ksi nya yang 

bersifat khusus 9 yang digunakan sebagai saran penunjang 

mengembangkan pengetahuan bagi masyarakat khu.su 

Clingkungan khusus) dalam bidang ilmu tertentu. 

2.1.2.6.	 Perpustakaan Lembaga/Yayasan 9 

Yang merupakan perpustakaan milik sLlatu lembaga/yayasan 9 

digunakan sebagai sarnan penunjang pelaksanaan tugas 

pengembangan/kerjasama kebudayaan. 

2.2. Perpustakaan Lembaga/Yayasan 

Perkembangan ilmu pengetahuC:\n dan teknologi tentunya tidak 

lepas dari sumber ilmu pengetahuan yang berupa referensi yan~1 

ditulis oleh para alhi di segala bidang ilmu. Khusunya ilmu-ilmu 

yang berkaitan dengan pengetahuan keislaman yang dewasa ini 

pembahasan terhadap ilmu keislaman dan ilmu keagamaan umumnya 

terus berkembang dengan pesat. 

Berkurangnya pemahaman terhadap keagaman dari sudut i 1 mLI 
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pengetahuan menyebabkan sempitnya wawasan keagamaan di kalangan 

m~),syar akat khususnya masyarakat Islam" t:)E;'bagai mana yang 

diungkapkan Dleh Koentjaraningrat 2 ) dalam bukunya Kebudayaan 

Mentalitas dan Pembangunan~ Keagamaan atau Religi termasuk salah 

satu unsur dari Cultural Universal dan Keislaman merupakan suatu 

proses kebudayaan. 

Pentingnya perpustakaan sebagai tempat himpunah ilmu dan 

informasi seperti yang diutarakan oleh Ny. Rusina Pamuntjak3 ), 

menjadikan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dalam usaha 

memajukan masyarakat dari segi ideologis , ilmu pengetahuan dan 

keagamaan. Untuk itu 5uatu yayasan yang bergerak atas dasar 

tertentu menduduki peranan tertentu pula. 

Suatu Lembaga atau Yayasan keislaman yang bergerak dal~m 

peny(:?di an fasilitas keilmuan seperti perpustakaan, tentunya 

mempunyai tujuan yang mendasar ~ dan untuk yayasan kE"~i ~,l aman 

tercapainya syiar Islam di masyarakat adalah dasar tersebut. 

Untuk mendukung dasar syiar Islam penyediaan fasilitas tentunya 

diutamakah yang mendukung dasar tersebut~ !sepert i buku-buku 

mE.'ngEmai keislaman mendapat prioritas utama, atau setidakny~ 

segala sesuatu mengenai keislaman mendapat porsi yang khusus. 

Sekarang ini penyediaan perpustakaan sebagai tempat himpunan 

ilmu dan informasi masih bersifat pasif, sehingga kurang memberi 

dOlrongan kepada masyalrakat untuk menggunak,:\n fasilitas 

2)Koenjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, 
PT. Gramedia Pus taka utama, Jakarta 1990, hal 5. 

3)Rusina Sjahrial Pamuntjak, Pedoman Penye lenggaraan 
Perpustakaan, Penerbit Djambatan, 1986. 

~ 

Ii 
I: 

.~ 
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perpustakaan ter~ebut. Penyusunan program kearah informasi aktif 

yan!;1 d i sE~=;uai kan dengan gerak l~ngkah informasi dan tehnologi 

yang berkembang, tentunya hadirnya perpustakaan 1 ~?ml:lag,:\/Y,:\ya.s<3.n 

dapat memberikan daya tarik yang berbeda. 

2.2.1. Fungsi dan Tujuan 

Fl.lngsi. dan tujuan utama perpustakaan adalah menyecl i ak,:1n 

material 'yang \ d i p~?r 1 ukan untuk rnendukung pr c.gr am keilmuan dan 

pembinaan wawasan dari segala lapisan masyarakat denga.n tujuan 

tertentu. Perpustakaan perlu bertindak secara akt if, bukan 

sebagai elemen pasif dalam proses pembinaan wawasan. Pimpinan 

Lembaga atau Yayasan har us dap<::'It mf?mi ki r k.3.n d~~n men de"!'" ono 

masyay' akat untuk dapat mengaktifkan dan mensukseskan cita-cita 

yang diharapk~~n. 

Untuk mE'1 i hat fungsi perpustakaan yan!;1 lebih spesi fi k, 

sepert i yang diungkap oleh Ny. Rusina Sjahrial F'amuntjak dalam 

bukuny2.... ,"Pedoman Penyelenggaraan pe'!'"pust akaan", per pust .::\kaan 
I 

berpe)~an 

Menyimpan dan memelihara kekayaan intelektual manusia. 

Penemuan ilmiah, peradapan kuno, penelitian masa lalu dan 

produk intelektual Iainya yang dapat ditemukan kembali di 

perpustakaan. Buku merupakan catatan umum yang memLlat 

pemikiran-pemikiran cendekiawan dalam bidang ter~entu. 

Sumber informasi ilmiah. Informasi ilmiah/literatur sul i. t 

di keternukan eli luar pE~r put akaan. LJntuk i tLI pihak 
~'=.~. 

.f~,~ .. ~~., :.t.I~,i}+~J:'~~'" \ 
/ ...... '/J..,\I'!:,I,lh:O;;"'.·:;"'''

;: " .. -'. '\;.!/ ,,~ 

~~~~~ti;3)
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perpustakaan t~lah menyeleksi bahan informasi yang masuk 

dan hanya informasi ilmiah saja yang diterima 5uatu 

pe'(pustaka,3,n. 

Tempclt stud i . BE~1 ajar yang lebih efisien . aelal ah 

perpustakaan~ kayena lebih tenang~ mudah mencari buku yang 

eli kehendaki . Orang kadang tidak memperhatikan bahwa 

perpustakaan merupakan secon home (yumah tinggal kedua) . 

Seharusnya perpustakaan sebagai t~mpat intelektual dapat 

mempergunakan perpustakaan sebagai tempat bertanya, kawan 

dalam penulisan dan pembinaan wawasan dll. 

Sebagai clearing house. Diperpustakaan akan mendapapatkan 

karya tulis warga daerah itu, atau tulisan tentang 

dasrah/negara itu yang ditulis oleh penulis bukan warga 

negara it u. Memang seharusnya perpustakaan setempat 

menyiapkan karya i 1 mi ah van!] disusun oleh wi:l.r ga 

(masyarakat umum). 

SepEnrt i yang telah dijabarkan bahwa perpustakaan adalah 

dipersiapkan segala lapisan masyarakat ymerupakan fasilitas untuk 

mencari ilmu pengetahuan dan pembinaan wawasa~ intelektual. 

2.2.2. Struktur Organi3asi 

Dalam struktur organisasinya kepala Unit pelaksana Teknis 

Perpustakaan langsung bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan atau 
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Lembaga¥ Hanya di dalam struktur organisasi intern Perpu.stakaan 

Yayasan IL_F.!mbaga masi ng-rnasinr:1 memi ], i k:i . kebijakan ~,encl i r i , 

meskipun intinya sarna. 

Meningkatnya kedudukan dan berkembangnya organisasi pada 

masa mendatang adalah suatu pertumbuhan yang wajar. Perkembangan 

tersebut pasti berpengaruh terhadap fd.s:i 1 i tas yang add.. 

I<onsekwensi nya perencanaan banr:lunan per pust akd.an harus. 

dipersiapkan terhap kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan 

(Soul, 18':J1 ) . Perkembangan dan perubahan koleksi perpustakaan 

terjadi setiap saat dan berlangsung cepat~ Koleksiakan bertambah 

2 kali lipat setiap 16 - 18 tahun (Metcalf 1969) atau ruang buku 

akan meninkat 1,5 kali setiap 10 tahun (Dober, 1963) 

Stuktur Organisasi Intern Perpustakaan Lembaga atau Yayasan 

adalah sebagai berikut : 

I 

I 
i 

~an Wakaf J 
~. =r=:=----l 
L_._~~.~~_=_a~ e;_~u sta~~.~.~J 

[ Pel. Teknis I;~;~-~~~ka--- i ]-- ~-----:----=--~-~'-~ 
l_~ =oJ . 

- - -_._......\ 
Staff. . I[ =;af~~J [ 

Bambar.II.1. Bagan Strukur Organisasi Perpustakaan Yayasan 
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Pada perpustakaan Perguruan tinggi dimi:'lnc.l kepala unit 

pel aksi3.na t ekn i ,=" PE~1" pust i:tkaan be1" t i:l.ngqung j,3.wab kepada F.:ekt or 

melalui pembantu rektornya. Umumnya Struktur Organisasi Intern 

Perpustakaan Pusat Perguruan tinggi adalah sebagai berikur 

[p~-;;~ntu Rektor I-J 

\ 

( Kepal~erpuS~;ka;~ 
----	 ! -, 

__--,I l 

Pel. Adm~ekni~	 [ J[p~~~ } . --"------r----
------ S ~a f ;-----\r--- Staff ]Csta~~ L__ . _ [ _	 -1 

Ga'nbar.II.2.	 Bagan Struktur Or9ani5a51 Perpustakaan PT. 
(Sumber, Adisakti, Laretna L, Evaluasi Purna~uni 
Perguruan tinggi di Yogyakarta,.1990). 

Ikip Yogyakartapembanding lain pada perpustakaanSebagi:li 

publikasiyang dilengkapi dengan pelayanan khusus	 untuk melayani 

pendidikan dan latihan.statistik; penelitian;dan promosi 

Stuktur Oygani5asi perpustakaan ini dilengkapi jenjang kelompok 

pustakawan. 



: REyOR; 

: Pembantu ReJ:>or 1: 
I ' 

!I KepaJaPery>usuk=n 
J 
I 

i 

Pemimpin iIi Ka. Urs. Tw.a 
KeJompok Vsaba 
P'uSL:J..!<nwan 

Pelay= Tews ! I ?e12)-ananPembaca 

Peng ad:lall..DuSUlka Pemini=:l.:l 

Klasiflb.si Ref~,rl:rl'~~ 

K:=Jogisasi !\hjeJ~
 

Pem elib%...··:l.2.n?1!st!tk..a Pe.odidika=:'ema.::.:ti
 

?e.lldidik2.!! &L:!illlan 

Sutis-..ik&Peneli tian 

Publik2si" &. Promosi 

Kenasam,,~= 

~ e:-Pt!st.al::=.n 

Gambar 11.3. Bagan Strukur Organisasi Perpustakaan IKIP. 
(Sumber, Adisakti r Laretna L r Evaluasi Purnahuni 
Perguruan Tinggi di Yogyakarta, 1990) 

Dilihat dari tiga sistem diatas menunjukkan bahwa si !::;tem 

Organi sasi yang diterapkan oleh .perpustakaan IKIP Yogyakarta, 

], ebi h spesifik dalam melakukan kegiatannyav i n:i ak:an berkaitan 

pula dengan sistem Pelayanannya. Dengan semakin diperkecil pad ;;\ 

sub-sub kegiatannya akan berpengaruh pula teY"hadap efisiensi 

kel' ja. Dslam hai in1 akan menjadi salah sa'l-;u fa~ct: or P l:11,::Ir i k 

minat adalah 5egi pelayanannya. 

2.2.3. Sistem Pelayanan 

Sistem pelayanan pada perpu5takaan Yayasan dan F'er gu.r u,:\n 

Tinggi Umumnya menggu.nakan sistem pel~yanan Open Acces dan C1 OSf:~ 

Acces. Dari kedua sistem ini mempunyai keuntungan dan kerugian. 

-·~-1 

30 
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2.2.3.1. Sistem Close Acces 

E1'lTRAHa 

EXlT~ ! II 
. ! 

Gambar.II.4. Close Acces (sistem Tert~tup) 

Sumber, Adisakti, Laretna 1, Evaluasi Purnahuni 
Per guruc.\n 1'i nggi' c.ii Yogyakar t a, 1 '3'30 

Keuntungan dari sistem ini adalah 4 ): 

+	 Ruang simpan terpisah dari ruang baca, sehi ng~la mudah 

dikontrol dan aman. Amari dari kehilangan dan salah letak. 

+	 Ruang-ruang dapat terbatas, karena ruang koleksi cli.'\pat 

diatur sedemikian sehingga menghemat. 

+	 Kemungkinan penggunaan alat-slat mekanik untuk mengelola 

delam memperlancar pelayanan. 

Kerugian dari sistim ini 

Kurang adanya kebebasan dan kepuasan dari pengunjung. 

Terbuangnya waktu selama menunggu pengembalian buku yang 

4)Sulaksono Hantoro, Perpustakaan Pusat Universitas Islam 
Indonesia, Thesis JUTA-FT UII,1993. 

r 
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dipilioh. 

Pegawai harus Ysjin y menguasai dan bertanggung jawab. 
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2.2.3.2. Sistem Open Acces 

Sedangkan sistem Perpustakaan yang lain adalah Open 

dimana buku secara langsung dapat diambil oleh anggotanya. 

Acces, 

ENTRANCE 

EXIT 

--,-, __ 

~"-----' 

,.., ( , It SIAKUL,I,SI III( I 

Gambar.II.5. Open Acces (sistem Terbuka) 
(Sumber, Adisakti, Laretna 1, Evaluasi F'urnahuni 
Perguruan Tinggi di Yogyakarta, 1':;"30 ) 

00	 0 0 0 0 OJ~::; 
~euntungan darl Slstem lnl adalah'o ~ 

.....	 Pemakai tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengisi 

formulir peminjaman. 

+	 Adanya kebebasan pemakai dalam memilih dan menggunakan 

5)Ibid. 
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bahan-bahan informasi • 

•+ Pemakai langsung keruang bace. 

+ Adanya kesempatan menggunakan buku/informasi sebanya.k 

mun~1 ki n. 

S€~C 2t- a+ Aclanya kemungkinan menemukan inforrnasi yanq 

kebetulan justru lebih cocok dari pada yang dicari semula. 

Kerugian dari sistem ini 

Adany.;.. banYi:\k gE~lra.k dari pE~mi~k~'J.i dalam rne!ncBri mengambil 

dan mengembalikan buku yang dapat m~?ni mbul ki:i.n suari::l 

berisik dan pola garak yang ruwet. 

Kemungkinan pencurian~ selain letak dan k~?l'·usakan buku 

sangat besE\r. 

- Membutuhkan tenage untuk pengawasan lebih banyak. 

Pada sistem tertutup yang banyak diterapkan terutama pada 

perguruan Perpustakaan Perguruan t1nggi adalah liii:lliiitem lamw 

(konvensional) yang untuk masa sekarang dimana faktor keleluasaan 

dan kenyamanan serta jumlah pemakai semi:1ki n mE!ninr:lkat untuk 

diterapkan lagi rasanya tidak cocok. 

Untuk rnemberikan pelayan yang optimal dan efisien kepada 

pc~mak,3.i. f .:lkt or b?l e1 uaS,:ian y kenyamanan dan efektifitas bagi 

pE~makai penggunan sistem Open Acces adalah terbaik. Pade sistem 

i. n i sudah diterapkan di beberapa universitas seperti UF'T 

Perpustakaan UGM (Un:l t :l y Unit 2 dan PascaSarjana)~ UPT 

Perpustakaan IKIP Yogyakarta, UPT Perpustakaan UKDW. 
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2.2.4. Kondisi Fisik Perpustakaan Lembaga/Yayasan. 

2.2.4.1. Perletakan dan Pemanfaatan ruang 

Perletakan ruang ditentukan oleh inti hubungan antar ruang 

dan tingkatan noise (Kebisingan/ketenangan) da)' i mi:\si ng-rnas:L ng 

kegiatan (Zone) sebagai berikut : 

wrU t~IWlg RUANG PEM:BACAIPEMAKAI 

BAHAN BUKU ~ PENGELOLA 
~ pengolahan KATALOG
 

&
PEGAWAI ~ peoy.u~uOilO katalog1/ admmlstrasi PENc;A WASAN
 

agak bisiog SIRKULASI PUSA
 

FASILITAS TAMBAHAN
 
l:jl,r::tiii:t cafetaria .

bk;ing pamerao/rapat cUI 

Garnbar.II.6. Hubungan Antar Ruang mengikuti ketentuan IFLA. 
(Sumber Neufert Architecture Data) 

Ruang-ruang tersebut akan ditunjang oleh beberapa ruang 

penunjang yang dalam era informasi komunikasi in format i ki::l 

sekarang i ni banyak ditentukan oleh berangkat kerja elektronik 

seperti audio visual, komputer, dan lain-lain. 

Pada perpustakaan lembaga/yayasan di Yogyakarta dikarenakan 

keberadaanya kurBng dikenal oleh masyarakat ,maka peruangan pada 

.-------, 
, 

FINTU MAGU:~
 

UTAMA
 



3:
 

perpustakaan Lembaga/yayasan masih sangat sederhana? seperti pada 

F:'erpust ak,::'!an Islam Yogyakarta, Pel" pust akElan F'es:,ant r' E:-~rl E1una.n 

Padalarang y Perpustakaan Hatta sebagai berikut 

f.:~Llang penel' i mi:\ Ruang luar (taman dan peel est r i ,":In:> atau 

1 angsung ruang dalam yang dapat terdiri dari at2l$ hi:d l. 

lobby, penitipan tas atau katalog. 

Ruang pelayanan sirkulasi buku dan counter pelayanan. 

F::uanr:1 penr:le:L (:II a 

F.:uang bac ,":I 

F::uang kol eksi 

Beberapa ruang pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan 

perpustakaan tersebut. 

2.2.4.2. Sirkulasi dan Konsentrasi 

~<eberhasi 1 an fungsional bangun.an . dapat ditentukan 01 e~1 

sirkLllasi ,":Itau lalu 1:i.nt;"5 r!;::l]i'llll banqunan" Sil"kul;:\si pc!m.:du:d y,-=\ng 

padat ditntukan pada ruang penerima dan pelayanan sirkulasi buku. 

Hal i ni disabapkan karena ssbagaian besar pf.'~r pust akaan y r:u<~\n~1 

penerima dan fa5i1ita5 pelayanan sirkulasi buku ditempatkan pada 

ruang terbatas kapasitasnya. 

Sistim tertutup menjadi penyebab kepadatan pada pelayanan 

Sil'kulasi buku (rerpustakaan Hatta, perpustakaan UII, lJAJ y 

INTAN). Pembukaan yang SBlIlpit juga menyebab k ,":In. kepadatan 

sirkulasi y seperti hubungan antara ruang penitipan tas dan rLlanf::-! 

--~.~._.. ~~koleksi. ,?"'\s....~ '!)o"f' ~ 
fI/ ....? .-<,1, "ItSlll;:::--.~4' ~ 
7 .' / .." ".'\\\" ..,.y~ 
, .t'.....'''''.... ,..".,~\.'''' "..'!"-~.\'I :F ('i"\i»' ~,"\o-~"..". II 

r;<~,¥'~s'\ ~~~/Ir: 
• 'ce ,,'t..\"~\~ .:J)'\Y- ~\~.\\,~ ';>/~ ~~tf 

"<~~I·;~Ef~/-
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2.2.4.3. Koleksi dan Luasan Bangunan Idial. 

Tersedianya dana yang cukup dan pengelola yang aktif dalam 

mengembangkan perpustakaan~ menyebapkan pengujung akan senang 

rnengunjungi perpusti::"\kaan tel' '=',f-:?but . Bf=~b r,;?r cIP':-I f akto1' yan~1 

menyebap k':ln pengujung t ert ar i k d':l.rl per 1 u pf?rt i. mba.ngan ant ar a ~;ai '-I 

Fungsi perpustakaan, kolek5i~ petugas dan lokasi ( 1 an.:\ Hs;, 

Kumpulan Artikel Tentang Perpustakaan, 1989) 

Dcw i kete1'angc::~n di i;t.t<~S;, PE~1'PU5taki",an lembi::\ga. h,':1.rLlS. 

menyediakan bahan-bahan pustaka yang dapat diperoleh dengan mudah 

nleh para anggotanya s8rta pewadahannya memberikan kenyamanan 

bagi pengunjung. 

Dari standar perpustakaan lingkungan menunjukkan luasan dan 

jumlah penduduk yang dilayanani sebagai berikut : 

. -_._. ------

Idedl
~::ufldi:ii ~ang <Ida

Uni~I.i\nts. JlilTlJ.itIS. Jum. B\j~:uJum.BuHu Luas"f1LUds"r, Lslmhs 

31.496 Unit 1 2.745 m2UGM 
Unit 2 3.150 m2 1.850 m2 101.750 buah12.613 buahPasca 1.E:50 rn2 3.49 m252 &: 531.767 22.622 m2 1.299.210 bUilh0.82 m2 589.822 PlJahTot\11 7.745 m2 9.750 rn2 536.250 bUilh1.14 m2 3.503.376 buah4.428 rn2IKIP 13.000 3.543 m2 194.865 buah

360 m2 0.25 m2 57.543 bUdh4.724UAJ 123.750 buah0.33 m2 60.000 buah 2.250 m2300 rn2un 3.000 900 m2 49.500 buah
303 m2 0.84 rn2 14.100 buah

UKOW t200 450 !T12 24.750 buat!
108 m2 0.60 !Il2 5.422 buah600INTAN 

Tabel.II.l. Luasan Lantai dan jumlah buku idial 
(Sumber Neufert Architecture Data) 
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2.2.4.4. lokasi Perpustakaan 

Kehadiran perpustakan harus dapat dirasakan dengan tegas 

01 (?h masyarakat~ sehingga masyarakat tidak ('?ngg.,an untuk 

menr,tlJjung i nya. Dikenalnya suatu perpustakaan tidak lepas dari 

penempatan perpustakaan di masyarakat. 

Penempatan perpustakaan yang strater,tis~ seperti c1itempat 

atau disekitar lingkungan studi akan banyak menarik pengunjung 

dikalangan studi diman perpustakaan itu berada. Seperti hacli rnY21. 

perpu~·:;,takaan Hatta di Yogyakarta yang berdf.":ikatan dengan 

lingkungan kampu5 IAIN y tentunya pengunjung terbanyak adalah 

mahasiswa perguruan tinggi tersebut. 

Suksesnya mi S'.i dan program yang d it a'...lar kan tent uny.". 

dipertimbangan dengan kemudahan lokasi d .:lon pub 1 i ka!5i dari 

perpustakaan tersebut. 

2.2.4.5. Orientasi Bangunan 

Arah perletakan bangunan perpustakaan untuk c1aerah tropis 

yang tepat berdasarkan faktor alam adalah membentang timur-barat 

(1"1f.'.'tc al f y 1965). Perletakan ini akan mengurangi si nal' matahari 

lengsung dari timur dan barat yang dapat mengganggu kenyamana 

pemr.lk~.:d dan preSEn'YCl.si kolek5i. Sebenarnya sinar matahar-i 

tersebut secara arsitektural dapat diatasi dengan penggunaan 

sunscreen atau sunchi:\cle, namun bentuk f:i si k t embahan :i n i 

berpengaruh terhadap kekurangannya kualitas pencahayaan slam 

serta tambahan biaya konstruksi dan pemeliharaan. 
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Gambar.II.7. Orientasi bangunan perpustakaan. 

2.2.4.5. Disain Eksterior Bangunan 

Kencenderungan karakter bangunan perpustakaan berubah dari 

bentuk-bentuk tradisional menjadi monumental (Metclaf~ 1'::JE.5). Hal 

1n1 sangat wajar karena bangunan perpustakaan ditempatkan di 

ditempatkan ditempat yang telah dipertimbangkan faktor-faktor 

kebijakannya, sehingga akan menimbulkan daya tarik dan perhatian, 

dan dal" i hirarki perpustakaan dengan bangunan yan~1 I ai n 

perpustakaan sebagai gudang ilmu menenpati hirarki Y'::\ng cukup 

tinggi. 

Setiap bangunan perpustakaan harus direncanakn khusus untuk 

kegiatan yan£~ akan berlangsung, bagi pel,:\ku yang .:\kan 

mempergunakan, sarta aransemen interior yang harus diprioritaskan 

dari pada aransemen eksteriornya (ioul 189i ; Metcalf, 1965). 
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Gambar p II.8. Perpustakan Yayasan dengan gubahan masa. 
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Gambar.II.9. Perpustakan Yayasan dengan bangunan Tunggal. 

2.2.4.7. Penataan Lingkungan 

Keterbukaan untuk bangunan perpustakaan menur~t Metcalf 

(1965) adalah kemudhan pencapaian dari segala ayah dan pintu 

masuk yang mengundang. 
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Pada perpustkaan IKIP terlihat dikelilingi oleh taman dengan 

pohon-pohon peneduh, kuYsi-kursi duduk dan penataan jalan setapak 

yang terencana. Tempat ini di jadikan oleh mahasiswa sebagai 

tempat berdiskusi, santai belajar atau 5ekdar berbincang-bincang. 

Dengan adanya pencapaian terbuka dari ayah $(·?1 at an dan u.tara 

mE)ml:H?r i k an kesan men!;lundan(;1 bagi 5i. vi t.:as akaclemi ka untuk 

mempergunakan fasilitas ini, sehingga diharapkan kebeyadaan taman 

akan mendukung perpustakaan itu sendiri; 

Gambar.II.l0.	 Lingkungan ruang luar Perpustakaan IKIP. 
(Sumber, Adisakti,Laretna L). 

2.2.5. Kesimpulan. 

A. Untuk mengetahui ratio Luasan ruang harus sesuai denqan 

kondisi yang ada, dapat dikaitkan dengan kegiatan serta pengaruh 

nya terhadap kualitas ruang 

£t. F'er 1 etakan ruang harus mengikuti ~roses kegiatan yang 

mewadahi, atau adanya Hirarki peruangan. 
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UI-,tuk menghindari konsentrasi kep<:'Idat an :-,-'<:\ng ting~lic" 

c1apat dibedakan antara area sirkulasi dean area fungsional yang 

mewadahi kegiatan" 

Tipe-tipe meja dapat dipisahkan lO) er cI <:tosa r ~::.::\n fu.ngs;i onalD" 

r u<:\ng " Bila meja tidak bersekat, orientasi meja tersebut dapat 

menghap pacla satu arah" 

E.	 Letak Perpustakaan 

Untl..lk pero pust i:\kan Y,'-\yaS',an de!n~I<:\n gubahan mass.;a, 

bangl..lnan sekitar, dengan pencapai dari satu arah. 

Untuk Perpustakaan Yayasan dengan bangunan tunggal, ara 

perpustakaan ditemp,'-\tk,::'In eli pl..lS,:;o\t bangl.lnan dengan 

kemudahan pencapaian dari satu arah. 

F.	 Ukuran bangunan 

Untuk perpustakaan Yayasan dengan gubah<an massa, 

bangunan perpustakaan diaharakan bangun ian monumental 

terbesar. 

Untuk per pust akai::"\n yayasan dE~ngan bangl.lnan t"urq;lg ,::'II . 

area perpustakaan merupakan ruangan dengan luasan dan 

proporsi terbesar. 

(:i • Cll'°:i ent asi banguni:\n 1 ebi h antisipasi t Bl"had,'-\p potensi 

,::'II am. 

H. Penampilan eksterior bangunan perpustakaan menjadi sangat 

penting s~?tel ,'-\h fungsi eli dalamnya terselesaikan dlo?ng,'-\n bai k l' 
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diupayakan bangunan perpustakaan S(o?r: B Y° a Brsitektural men jad i 

Landmark Kawasan. 

1. Keberadaan daerah terbuka di sekeliling banqunan 

perpustakaan adalah penting, karena selai mempermudah pengenalan y 

jaga dapat berfungsi sebagai area pintu keluar yang mudah dilihat 

oleh pengunjung dan sekaligu5 merdam kebisingan dari kf.egi atan 

sekitar. 


