
BA.B VIII
 

KONSEP PERENCANAAN DAN
 

PERANCANGAN
 

8.1. Pendekatan Konsep 

8.1.1. Dasar Pemikiran 

Tata ruang Perpustakaan Islam, baik inter i ':'"r" maupun 

eksterio"r"nya, harus mendukung f'..lngsinya sebagai r'..lang baca bUk'..l, 

telaah, dan kajian baik indrvidu maupun kelompok. 

8.1.2. Titik Tolak Pendekatan. 

. -----~ 
a. F'encJekat~n(~::onsep mikro bertitik tolak pada tuntutan 

~ /' 

r '..lang baca yc.~ng memer' iU1::-aA--k-l~si t enang dar:i gangguan bi 51 n!;1
 
~---'_--_.o_--------_.o.o .. --- ._-.o __ .o - ---- -.o---------_ ... . .o . ., .---.o-. -

privacy k_~2iatan serta sirkulasi ya~g mend'..lkung kegiatan. 

r'-- .-,-_.'''--.o.- --- ---.o------'-----~ 

b'\,Pendektan ujud fisi ~:>~)angl.lnan bertitik tolak pada
 

Ban~lunf:iln bar u,
 

- Mene i ptakan Bangunan bar udal am loki:7;s:.i yanr"b-a-r u dengan 

11ngkungan baru, yang direncanakan kem'..ldian sebagai 

bangunan khusus keislaman. 

I<tar ana ban9un,an lama tidak memenuhi SY<i~l' at ~~;ebagai 

perpustakaan dan sulitnya pengembangan kearah program 

keg:iatan akt:if di siapkan fasil:i.tas-fasil:it,::\s penunjan!;l 

yang bi:\r u. 

:,99 

___________----1'. 
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8.1.3.2. Tinjauan Tapak 

a. Memungkinkan bagi pengembangan dari rencana yang akan 

dilakukan untuk waktu yang akan datang. 

b. Kemudahan pencapaian ke tapak dari lingkugan sekitarnya. 

8.1.4. Pendekatan Konsep Dasar Perancangan. 

8.1.4.1. Pengolahan Tapak. 

Dalam menentukan orientasi tapak, maka faktor-faktor yang 

dipertimbangkan adalah terhadap : 

- Pengembangan dalam Lokasi, 

- Kemudahan pencapaian dari luar, 

- Memanfaatkan potensi yang ada. 

Pintu masuk ke dalam tapak memperhatikan jaringan jalan yang 

sudah ada, dal am p~nf::1E·)l"t i an untu": memudahkan t i dcii\k pew 1 l.1n)-ia 

membangun jarigan jalan yan~ baru. 

Sirkulasi dalam tapak dipertimbangakan atas beberapa taktor y 

yaitu : 

a. Penataan Lingkungan dalam Lokasi dan sekitarnya. 

b. Pencaapan dan Orientasi 

c. Parkir kendaraan dan pencapaiannya ke dalam bangunan. 

d. Pintu masuk bangunan. 
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Dapat terlihat bahwa pencapaian menuju tapak dari jalan 

Iingkungan sebelah barat? maka tapak akan terlihat lurus. 

l
 
Gambar. 8.3. Pandangan Ke Tapak Dsyi jalan. 

Pencapaian ini dpat dimanfaakan untuk menlmbulkan efek-efek 

sebagai berikut :1) 

Pencapaian yang samar-samar meninggikan efek perspektif 

pads fasade depat su~tu bangunan dan bentuk. 

Jalannya dapat dirubah arahnya satu atau beberapa kali 

untuk menghambat dan memperpanjang urutan pencapaian. 

Jika bangunan di dekati dari sudut ekstrim? maka jalan 

masuknya dapat memproyeksikan apa yang ada 

fClsClde c:1epi::\1I lIIenj<,::'\di lebih j(:)la~; terlihiDrt. 

di belakang 

kaki 

Pencapaian ke dalam bangunan diprioritaskan dengan 

sehingga diupayakan meminimalkan crossing dengan 

kendaraan dalam tapak. 

berjalan 

sirkulasi 

l)Ching 
Jakarta, 

DK, Architecture 
1985. 

Form, Space and Oder, Erlangga, 
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8.1.4.2. Pengaturan Sirkulasi. 

Pen

a. 

b. 

gaturan 

Jumlah 

besaran 

Kegistan 

sirkulasi didasarkan 

pengunjung pada jam puncek, 

area dan sirkulasi. 

yang terjadi, yang 

pads: 

yang 

berkaitan 

akan 

dngan 

menentukan 

terjadinya 

sirkulasi. 

Pengaturan sirkulasi harus mendukung kondisi yang 12111';: aY' y 

rriUdBh di"" arnan yang terungkap di:\l am : 

a.	 Hubungan ruang luar dan dalam yang terjalin seYBsi. 

b.	 Penyelesaian komponen-komponen ruang yang berfariasi dan 

memberikan kesan yang mengarahkan. 

Untuk Sirkulasi dalam bangunan, make sesuai dengan analisa , 

privacy dalam ruang baea atau ruang-Yuang fungsional c1apat 

didukung oleh sistim sirkulasi horisontal maupun vertlkal. 

f14~ 

\ 

~, f1l.1 fIn-

l'IlIllIl>L.~\..:(... 

Gambar. 8.4. Privacy Dieh Sirkulasi. 
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8.1.4.3. Konsep Peruangan. 

8.1.4.3.1. Bentuk Ruang 

Pads setiap komposisi bentuk, kita cenderung menyempitkan 

permasalahannya dalam bidang pencangan ke arah bentuk-bentuk yang 

paling sederhana dan teratur. Semakin sederhana dan terat~rnya 

bentuk, maka semakin mudah untuk dimengerti. Dari s~?mua bentuk 

geometris yan~ ada, yang paling jelas adalah wujud-wujud primer 

Lingkaran; 5egi tida dan bujur sangkar/segi empat. 

a. Lingkaran 

Lingkaran adalah sebuh bentuk yang mempunyai pusat orientasi 

ke dalam dan pads umumnya bersifat stabi 1. Dengan sendirinya 

menjadi pusat lingkarannya. Penempatan sebuah 1:(n~lkc:\1ran pada 

pusat suatu bidang akan memperkuat sifat alamnya sebagai paras. 

~? ~coi---? . < n 
./1~ ~~ 

Gambar. 8.5. Lingkaran dan Gubahannya. 

----~.-~--~ 
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b. SeDi T1ga. 

Bentuk menunjukkan stabilitas. Ji9ka segitiga terletak pads 

salah satu sisinya, segitiga merupakan bentuk yang sangat stabil. 

Jika diletakkan pada salah satu 5udutnya r maka dapat juga tampak 

seimmbang dalam tahap yang sangat kritis stau tampak tak stabil. 

~ gJEZr 
,

ETIU
 
Gambar. 8.6. 8egi Ti9a dan Gubahannya. 

c. Bujur Sangkar/Segi empat 

Bujur sangkar/segi empat menunjukkan suatu yang murni dan 

rasional y merupakan bentuk-bentuk yang statier netral d~n tidak 

mempunyai arah. seperti juga hentuk 5eg1 tiga bentuk 1n1 tamped.::y 

st ab i I jik~ herdiri pads salah satu sisinya dan dinamls jika 

berdiri pada salah satu sudutnya. 

I 

-
... 

\ 

Gamber. 8.7. 5egi Empar dan Gubahannya. 



106 
Dari dasar terseut maka bentuk Twang dapat dibedakan dengan 

pertimbangan kagiatan yang diwadahi. 

Untuk Twang penerima. 

- Dinamis
 

Banyak terjadi sirkulasi
 

Babes/non formil
 

Untuk Ruang pelayanan. 

- Dinami5 dan mengarsh ke kegiatan yang tingg~ 

- Efisien delam penatesn prabot 

Formil. 

Untuk Ruang Pengelolaan 

Statis y karena tidak banyak aliren kegiatan 

Efisien dalam penempatan prabot 

- Formil. 

Untuk Ruang Fungsional 

- Stat is,
 

Sedikit terjadi sirkulasi
 

Fermil dan efisien dalam ppnempatan prabot
 

Untuk Ruang Tambahan/pendukung 

Statis 

Banyak terjadi Sirkulasi 

Non Formil. 

8.1.4.3.2. Konfigurasi Ruang. 

Susunan Tuang harus mampu menunjukkan perbedaan "fungsi y .....:mg 

kemudian saling berhubngan secars sistematis menyusun bentuk 
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bangunan. Susunan ruang yang dapat mandatary vertikal ,=\ t: 2\ U 

kombinasi keduanya. 

Susunan mendatar akan memerlukan ukuran tapak relatif lebih luas 

dibanding susunan vertikal. Salain itu memberi keterbatasan dalam 

komunikasi visual 

8.1.4.3.3. Pola Hubungan Ruang. 

a. Ruang dalam Ruang
 

Ruang yang terkandung dapat berbeda bentuk dari ruang
 

p~mbungkusnya dan akan memeperkuat imajinasinya. Sebiagai o:d::lje k 

yan£;lberdiri sendiri. Kontinyuitas visual dan ruang diantara 

keduanya dengan mudah dapat ditampung. 

ti 
i 

I 

I
t 

I 
] 
I 
I 
i 
I 

b. Ruang-ruang bersebelahan. 

Pola hubungan ini adalah yang paling umum p jelas dalam 

batas-batas dan saling meningkahi menurut fungsi dan simbolisnya. 

Tingkat kontinyuitas visual dan ruang, yang terjadi diantara 

keduanna akan tergantung pada sifat alami bidang yang memisahkan 

dan menyatukanny2. 
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/f~~
 

c.Ruang yang dihubungakan oleh ruang bersama. 

Hubungan antara kedua ruang akan tergantung pada sifat ruang 

perantarnya. Ruang perantara dapat berbeda dalam bentuk dan 

or i ent asi nya, yang ber fung5i un'l:;uk menul'"! ju k k<i.~n fung E',i 

penghubungnya. 

~t~; ; 
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d. Ruang yang saling bsrdekatan. 

Hubun£lan kaitan ruang terdiri dari dua buah ruang y,::Ing 

bersatu membentuk suatu daerah ruang bersama. Masing-~asing ruang 

mempel" t ~.. han k an identitas dan batasan Seba!;lai ruang. Hasi I 

konfigurasi kedua ruang yang berkaitan erat akan tergantung pada 

beberapa penafsirannya. 

Pada pelaksanaan kegiatan utamanya y maka dalam perpustakaan 

dapat diperoleh diaqrsm ':s~?t!<'9.qai b~21" i kut 

1::l 

f1 

-h2,~~"h' 

·I~ 

UMV~ 

~~tl14~ ) ru~~OI-JA1-. 

iSl.-.¥fA-NA-J 

Gambar. 8.8. Diagram Peruangan Perpustakaan 

Pada tahap interval, Pola pembagian ruang harus mampu 

mendukung kontinyuitas aliran kegiatan dengan memperhatikan 

Effisiensi penggunaan ruang. 

I<etegf=\san arah 

- Penyelesaia~ dengan pola keseluruhannya. 

'T'ahap i. n i. dimanfaatkan untuk tdhap persiapan sebelum mBsuk 

kekegiatan utama, dengan cara memberikan fasilita dan k~mungkinan 

ber upia kesempatan untuk dapat menangkap gambaran kl·?gi atan 

bl,?,Y':l kut nya. 
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Pada tahapan fung5ional haru5 dipertimbangkan adanya arah 

yang tegas bahwa fung5i jalur tersebut menuju ke ruang fung5ional 

8.1.4.3.4. Organisa5i Ruang. 

a. Drganisasi Linier 

£IiU$L -? : I I , I I I A\ 

tJ-O-£l 
Dalam organisasi ini ruang-ruang dapat lengsung berhubungan 

satu dengan yang lainnya atu melalui ruang linier yang jelas dan 

terpisah. Dleh karena karakternya yang panjang, organisasi linier 

menunjukkan suatu arah dan menggambarkan gerak, perkembangan dan 

pertumbuhan. Untuk membatasi pertumbauhannya, organisasi linier 

dapat diputuskan olsh bentuk yang dominan 

b. Drganisasi Cluster. 

11gb <>~
tltr4 --B-f+l) V o tr 

C;~O\)reob12. ~ f.J i :a::n .~~~"E. 
<6.1'~ e~ A-)l.\~ !l\...~,.Jb "'r f""""t\ 

Organisasi ini menggunakan cara perletakan sebagai dasar 

untuk menghubungkan suatu ruang dengan ruang lainya. DIsh karena 
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polanya tidak berasal dari konsep geometii yang baku~ maka bentuk 

suatu organisasi cluster SF.>.! <,::"\1 u Iuwes dan dapat menerima 

pertumbuhan dan pel"ubahan langsung tanp':l m(·?mp(;.:~rnpar uh i. 

karaktsrnya. 

8.1.4.4. Konsep Kwalitas Ruang. 

I<onsep i ni menggunakan pendekatan terhadap PE))" s:./.:lr at an 

kenyamanan ruang yang meliputi pencahayaan~ penghawaan~ akustik 

dan hal-hal khusus akibat adanya kebiasaan perilaku pembaca. 

F'endekat an t (:-ir sebut cI i dasal" kan p<",da 

- Kegiatan yang direricanakan 

Suasanan yang diinginkan 

Kebiasaan dan prilaku kegiatan 

Dalam menyelesaikan masalah ini periu dipertimbangkan adanya 

potE;.~nsi lingkungan yang dapat dimanfaatkan seoptimal mung kin 

untuk mendukung jalannya kegiatan seperti angin~ sinar mat ah.:lr i , 

view yang indah, dansebagainya. 

8.1.4.5. Pendekatan Suasana Ruang. 

Suasana ruang dapat dipengaruhi oleh ukuran dari skal Cl. 

ruanQv Warna, bahan, teksture, atauunsur-unsur pendukung suasans 

ruang Iainya d2n karakter sistim strukturnya. 

--------) 
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a. Skala Y"uang. 

I n tim 

/ ][;1
f.j k <:l :I. <:1 :i n i beY"guna untuk membeDtuk suasana yan akY"ab dalam 

beY"bincang-bincang, istil"ahat, atau kegiatan yang non foY"mal 

lainnya. 

N 0 Y" mal 

Skala ini baik untuk kegiatan foY"mal dan efisien SBY"ta banyak 

digunakan untl.lk lm::mdukun!~ k(;?gi at <::\n b (ens i L'i;\ t di,siplin, 

"administrasi/perkantoran atau kegiatan rutin sehari-haY"i. 

Monumental 

~~
 



113 
Ruang yang diciptakan oleh skala ini memiliki k(7:~5an agung 

berwibaw~ atau kuat dan.sakral. Dilain pihak juga memberikan 

kesan menerima SeC2Y2 persepsual, atau dapat memberikan p~ivacy 

secara individual. 

Skala banyak ditentukan oelh bidang atas/plafon pengolahan 

terhadap skala dapat memberikan irama dinamis atau kejutan

kf"..c'jutan bc\~;1 i or <:l.ng yang mengal ami nya l • seper tidal am PEmr:lci! ahan .d i 

ba....,ah in j.• 

r~JP~ 

f&;'")..~ ~-4-

~E:'2-~4. 

n 

b. War n a 

Wana tertentu dapat meningkatkan ernosi seseorang. Warna bisa dari 

....,arna alamiah (bahan-bahan alam) atau ....,arna buatan dari bahan

bahan kimia. ~erkenaan dengan lingkungan yang ada~warna yang 

dominan adalah coklat dan hijau. Secara umum y ....,arna terang dapat 

memberikan kesan ceria, bersemangan, luas. Sedangkan untuk ....,arna 

gelap berkesan hening, sakral dan meredam emoSi. 

P~..,...j ~~.
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c. Bah a n 

Penggunaan bahan bangunan didasarkan atas pertimbangan 

Mampu mendukung fungsinya sebagai reduktor bunyi. 

Konsekuensinya dengan lingkungan di sekitarnya. 

d. Teksture. 

Yang dimaksuddengan teksture adalah semua kesan permukaan 

yang diakai untuk memperindah ruang/ bangunan diseuaikan dengan 

suasana yang diinginkan, baik yang halus maupun kasal~ , alamiah 

maupun buatan. 

E.'. Struktur. 

F'emakaian struktuy' pandukung bangunan didasarkan atas 

pertimbanganya pada : 

Modul bahan yang digunakan sebagai pendukung aleman ruang . 
Iainnya.
 

1"1 <;!n !;I g LIn a kan bahan yang mudah didapat, mudah dalam
 

pengerjaan dan harganya relatif Iebih murah.
 

Menyesuaikan dengan struktur yang digunakan olsh bangunan
 

di sekitarnya.
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8.1.4.6. Hubungan Ruang. 

a. Pola Hubungan Ruang 

Secara global hubungan ruang yang ada pada perpustakaan adalah 

~--=-= 

..... ...oo:::::~ 
-..~ 

...-. ~ H",t . ~~,..J17 

49 ~tl . ~k ~~tJS;;. 

Gambar. 8.9. Pola Hubungan Ruang Secara Global. 

b. Organisasi Ruang. 

ell" gani sasi 1" uang y":lrf di£\unakan .:ld.:\l ah c lust E!!" ? eli mana 

pengelompokan ruang didasarkan atas fungsinya y serta linier yang 

didasarkan atas hirearki kegiatannya. 
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n. :p.>""~OAI'rL.. 

It. 

1\.. . 
P~~"1A. 

p~~L-ol...4 

Gambar. 8.10. Organisasi Ruang. 

8.1.4.7. Pendekatan Sistem Struktur. 

Penggunaan ~istim strukutr didasarkan pads pertimbangan 

seperti diagram di bawah ini ~ 

Ico~oi~ r;&lk . 
I,...i,...:l~\l~~ 

ie:kto-J i1<.
/" PG1-A\c..i~~ 

pena'1Mlq~ 

~~1Wwv) " 
(2.~~ 

~ nDNO"'\i 

~ ~iJl.; 

01'~.4-~ ~~ <J( kbtJt>ifl 
£-""...,)"",4. 

Gambar. 8.11. Pendektan sistem Strukutur. 

._---- . __ ..._--_... 



117
 
Pada prinsipnya~ sistim struktur yang dipilih selain harus mampu 

menclukung fungsinya sebagai wadah kegiatan juga dipertimbangkan 

den!;lan kel anc ar an si r kul asi pemakai dan rJi. mungk i nk"'ln pengembangan 

sesuai dengan penambahan ruang pads masa yang akan datang. 

8.1. Kosep Perentanaan dan Perancangan. 

8.2.1. Konsep Dasar Perencanaan. 

/ .. 1
El.2.1.:L. L· ''','., "\.=-;, .1,/'.! ,•• t .. =~ 

"-'-----

f.. 
! 

Lokasi pel'encanaan terletak eli ,Jl • Demangan Baru. 

Pertimbangan yang digunakan dalam pe~encanaan adalah penggunaan 

jaringan jalan yang sudah ada dengan pengembang~n dan pegnaturan 

seperlunya serta memanfaatkannya untuk memudahkan pencapaiannya 

ke dalam lokasi tersebut. 

8.:2Dln~"2. S j. t; e 

J 

Site untuk Perpustakaan ditentukan berdasarkananalisa pada 

butir ~5.1. 

5.2.2. Konsep Dasar Perancangan. 

5.2.2.1. Bentuk Ruang. 

Bentuk ruang dapat dibagi dalam 2 kelompok 
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,,,\ .	 I:;;:uan 9 pengelolaan~ pelayanan, fungsional yan9 rnenuntut 

cI:i.s:i.plin serta e f:l si ensi p':':1.da penat~::\an a I'· an semen 

pe·,r I ~?n~~k.:\pan eli dalamnya, sehingga bentuk ruang yang 

digunakan adalah segi empat. 

b.	 Ruang-ruang penerimaan~ tambahan yang non fO·frnal n<':\lnu.r\ 

dituntut tetap mampu rnendukung kegiatan utama serta 

kel arrcaran 5i r kul asi d.:\n ~?fi5i~?:'nsi penempatan 

perlengkapan cli dalamny~. Dleh karena lnl bent uk r uang 

dapat digunakandidalarnnya. Dleh karena1ni bentuk ruang 

dapat digunakan bentuk-bentuk formal atau pengembangan 

dari bentL.lk fe,r mal sehingga didapatkan bentuk yanG! 

cenclerung non formal. 
------, 

8.2.2.2.( Organ i. sasi Ruanj 
\ / 

----'"'''--------

Drg'::\IIi sasi ruang bersltat mengelompok pada masing-masing 

kelompok ruangnya, dan pada l·uang l"uang yano fllf.::.'llIiliki hi.r.':':l.Y'ki. 

menggunakan pola linear. 

tI 

n 
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--~ 

ki"'--

---/ 
r~A-'1~..6nJ 
~ 

}l... rv"'~c~iL Jl. 

F'enataan ruang di sesuaikan dengan tuntutan suasana yanq 

diinginkan pada masing-masing kegi.:\tan. 

f2.. fV.u~~ O~Wl- .1[ 

tL.~~ 
rer-' t>0 \<..- U Jo-) l;" 

p~~INJ A-7+-f 

.. ~ P~~LoL..~. 

Gambar. 8.12. Organisasi Ruang PerpustakAAn 

Berdasarkan pads macam kegiatan dan pelakunys y jenis yuang dapat 

disebutkan secara garis besar sebagai berikut : 

a.	 Ruang Penerimaan. 

F.:l.ian~l H,"'ll. 

Ruang Control/informasi. 

Ruang duduk-duduk/lstirahat. 

b. Ruang Pengelolaan. 
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Ruang Pimpinan 

Ruang Tamu. 

Ruang Rapatl sidang. 

Ruang Tata Usaha 

Ruang P~ocessing. 

Ruang Reparasi 

Pantry 

L;:\V':ltory 

l3udang. 

c.	 Ruang Pelayanan. 

Ruang Pendaftaran 

Ruang Administrasi 

Ruang Fotocopy 

Ruang Lavatory 

Ruang Penitipan Tas 

Ruang Koran dan Majalah. 

d.	 Ruang Fungsional. 

Ruang Sirkulasi Buku 

Ruang Katalog 

Ruang Referensi 

Ruang Buku 

Ruang Baca Kelompok 

Ruang Baca Individu. 

Ruang Baca Anak 



tG1 
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8.2.2.3. Konsep Suasana Ruang. 
~ 

I<elompok ruang y<.'\ng bel" fungsi S:,E'bagai \,o.J''''.clah ke!;li at2.n 

administrasi/ Perkantoran mempunyai 

Skala normal/formal 

Warna tenang, cerah f dinamis dan tidak membosankan. 

B,:\h ,:\n serta teksture difungsikan untuk mendukung r ec:luks;i 

suara dan memperindah interior ruangan. 

Kelompok rUan!;l-ruang santai/non form,'::\l ( ruang duduk, 

pelayanan umum, dan sebagainya), memiliki 

Skala dibentuk sedemi~ian rupa sehingga dapat member i ki3.n 

kesan pergerakan, kejutan dan dinamis. 

\.-Jarna ':erah, dinamis. I<arena eli !;;i n i. banyak oe'l'"ang 

berkesempatan untLlk c1Llduk-duduk, i st i n:'\hat Cl.t au 

berbincang-bincang sehingga kombinasi war n a-war na cerah 

yang alami, seperti kuning, biru, merah, dapat di tel"apkan 

untuk memberikan keceriaan dan kehielupan bagi kegiatan. 

Tekstrure dan bahan berfungsi seperti di atas. 

Kelompok ruang fungsi cIIlal , kar ena p~?makai menghabj. skan 

banyak waktu eli 5ini untuk membaca, diskusi, dan sebagainya, maka 

suasana harus tenang dan mampu mendukung konsentrasi pemakainya. 

Skala dibuat seclem:i kan rupa sehingga mampu mendukung 

ketenangan, penghawaan yang nyaman serta pergerakan yang 

sederhana, maka skala c1ibuat sedikit monumental. 

Warna yang digunakan tenang, tidak panas/ sejuk dan t i d,::\k 
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terlalu banyak menampilkan variasi. 

Bahan dan Tekstuy halus dan tenang serta difungsikan 

seagai reduktor maupun isolatbr bunyi. 

Bahan lantai dalam ruang baca dan ruang untuk buku dibuat 

d8.d !::lahan plastik y kar et ~ atau kar- pet yanr.~ dapat 

menghilangkan bunyi dari sepatu maupun derit kur si at Cl.U 

meja ,sedangkan plafond dan dinding berfungsi ~5(2ba~~ai 

reduktor bunyi dalam ruang. 

Kelompok ruang-ruang tambahan adalah bersi fat service yang ':lkr ab 

dan bersahabat, maka penerapan service yang akrab dan bersahabat, 

maka penerapan fisiknya adalah 

Skala intim dan akrab 

Warna dinamis dan dimungkinkan dekor-atif 

Bahan dan teksture difungsikan sebagai reduktor kebisingan 

8.2.2.4. Konsep Struktur 

Seperti telah disebutkan pada butir 8.1.4.7. m~ka digunakan 

struktur rangka dari beton bertulang dan didukung oleh penggunaan 

material kayu sebagai kesesuaiannya dengan lingkungan dan dengan 

beberapa alternatif modifikasi sebagai berikut.~ 

)1 
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Gambar. 8.13. Modifikasi Type Struktur. 

8.2.2.5. Konsep Pengaturan Sirkulasi. 

a. Di Luar Lokasi 

Un'buk J al ell I D8f1lioilfl\;;lan BaTl..l d:i. kal" en f.:'\ kan jl!ll t!:\n t; ~l" !'.!',~but l!'\c1eo.l e\h jF.\ 1. <':'H'l 

lingkungan dan agak keeil, maka dipeTlukan pelebaran jalan untuk 

menunjang kelane8Tan sirkulasi y serta perbaikan mutu jalan. 

t ~.) . t ~.s- '2.-5'"
~.~
'Z...~
 

Gambar. 8.14. Sirkulasi Off Site/Ekstern 
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Sesuai dengan hasil analisa ~ maka pola sirkulasi k(?~daraan 

maupun pedestrian diharuskan memberikan kemudahan pencapaian ke 

lokaSl d (?on ~~I <:in sE~mi ni mal mun~.:)ki n meng<:\k i bat kan timbulnya 

kE~C E!l aka<'::"ln. Dleh karena itu dukungan dengan 

lintas sangat dimungkinkan, dengan meletakkan 

yang dapat menimbulkan hambatan sirkulasi. 

rambu-rambu 

cli t~?mpat··

lalu 

"tempat 

b. Di Dalam Lokasi. 

Sirkulasi di dalam lokasi diprioritaskan untuk pejalan kak, namun 

kendaraan dipsrkenankan unuk menggunakan sarana pencapaiannya. 

Dengan dasar tersebut, maka jalur sirkulasi eli c1alam lokasi 

menggunakan material con block yang memiliki keuntungan bahwa : 

Karena konstruksi pemasangannya yang tidak mati akan dapat 

bE:!)' fung!:,i S"E! bag i:\ i peredam getaran dari mesi-mesin yang 

bergerak diatasnya. 

Sistim peresapan air hujan sangat bagu5 sehingga jalan 

tidak terlalu lama tergenang air. 

Tidak mengurangi est 17.'!t i ki::\ dan fungsinya sebagai jal<:\n I 
II 

I,! 
pen"qhu!::lunq. I~ 

Supaya ticlak memakan luasan yang banyak dan tidak menimbulkan 

crossing, maka arus sirkulasi kendaraan perlu diarahkan. 

c. Di Dalam Bangunan. 

Dasar utama Perencanaan Sirkulasi di:\lc\m bangunan adalah 
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kemampuannya mengarahkan pada kontinyuitas kegiatan yang akan 

ter jacli selanjutnya. Kontinyuitas dan skala dari mi:J.s:l nq-tnasi nq 

jalan dapat menolong kita untuk membedakan antara arah ut am.::\ 

menujju ruang-ruang utama clan jal~n ke clua menuju ruang-ruang 

.-. ">kedua. J::'. 

I"

.L -
I 

.... ,. 
....... I- .,. 

r 

"
 

Gambar.8.15. Sirkulasi Dalam Bangunan. 

2)Ching, DK, op cit. 
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d. Sirkulasi Buku. 

Qpen ~~: c es:, 

Sebagai dasar pertimbangannya adalah ~ 

F'emakai dapat secara leluasa mencari buku.-buk.u yang 

diinginkan di rak/stack buku yang telah disedia~an. 

Untuk memperlancar sirkulasinya, dibedakan antara counter 

penitipan tas dengan counter pelayanan sirkulasi buku. 

F'(-:.~ng!~unaan kode mc:\t~?ri buku yang di.tuli!;:; sec ar a 

pr opor s;i conal s.;esuai den!;lan k1 asi f i kasi nycl sehingga 

memudahkan pemakai untuk mengetahui dari jarak yan!;;1 

relatif tidak terlalu dekat. 

<..... , .... 
..... , 

MAi;V\(", ,
--~ - - - - ka... IVL..

, -:  - -
'" 

l::lamb.::\!',.. 8. 1E,. 81 r kul ~.:l~_:;i 81 s'b=m Ter' buka 

Clos§, ~!:~i 

F'ertimbangan yang digunakan adalah bahwa sirkulasi ~uku pada 

counter pel ayanan adal ah merup<:lkan t e1"1'I:; an!~ yang ml"?ni mbul kan 

bising dan mengganggu, karena terjadi kepadatan pengunjung .. Dleh 

karena itu counter-counter dapat sedikit diberi jarak dari ruang
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ruang ~husus baca. 

(, 

- - _ K..&",~. 

1'v1~\<...... 

~l'-vI"".+A 
L-p,-y..'~ 
"o\(.) 

Gambar. 8.17. Sirkulasi Sis~em Tertutup 

8.2.2.6. Konsep Penampilan Bangunan. 

a. Orientasi Bangunan. 

Or i ent asi bangunan perpustakaan Islam mengarah pada jalan 

utama yaitu Jalan Demangan Baru Yogyakarta, s(·?bagcd jalan 

lingkungan yang lew@t di depat site Perpustakaan Islam. 

Dari Pembahasan diatas dapat ditekankan bahwa penampilan 

bangunan Perpustakaan Islam adalah berbeda dengan pemnampilan

penampilan bangunan yang ada disekitarnya dengan maksud untuk 

menjadikan Perpustakaan sebagai pusat pE"~rhatian dikawasan 

t~:?l"sebut . 


