
BAB V

PENDEKATAN KONSEP

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

5.1. Dasar Pemikiran

Perpustakaan secara simbolik adalah jantung sebuah

perguruan tinggi, yaitu fasilitas yang mewadai seluruh

warga perguruan tinggi dan merupakan bangunan yang paling

sering dikunjungi oleh sivitas akademika dibandingkan

dengan bangunan lainnya . Dengan demikian tata ruang,

baik dari interior maupun eksterior harus mendukung sesuai

dengan fungsi perpustakaan pusat UII yaitu dipersiapkan

untuk segenap sivitas akademika tanpa terkecuali.

Yang harus diperhatikan di sini, penampilan

eksterior Perpustakaan menjadi sangat penting setelah

penyelesaian fungsi interiornya dapat terselesaikan dengan

baik.

5.2. Pendekatan Konsep Perencanaan

5.2.1. Penataan Site Perpustakaan Pusat

A. Penzoningan.

Sebagai kriteria untuk meberikan zone kegiatan
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berdasarkan tingkat privacy, maka zone yang paling

dekat dijangkau oleh publik (terutama kendaraan

bermotor) adalah yang termasuk daerah publik, zone

yang agak jauh adalah termasuk semi-publik, dan zone

yang paling jauh dicapai oleh publik adalah zone

privat.

Maka dapat ditentukan tigkat privacy dalam zone

perpustakaan ini sebagai berikut :

PPiVaT

Gambar V.1. Penzoningan site

Dari analisis tersebut dapat ditentukan site

perpustakaan adalah zone privat, merupakan bagian dari

zone tenang, sehingga secara khusus perpustakaan

terletak pada daerah privat.
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B. Sistem Sirkulasi

Kegiatan sirkulasi ini dimaksudkan untuk

mendapatkan gambaran tentang pemecahan sistem

sirkulasi, khususnya kendaraan dan pedestrian yang

mudah dan aman dalam usahanya mendukung kegiatan

sirkulasi interen.

- Sirkulasi Kendaraan

Dalam usaha mencapai suatu lokasi, maka hal itu

tidak dapat lepas dari kaitannya dengan jalan. Oleh

karena itu, jika dilihat menurut kegunaannya maka

jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam

bentuk apapun, yang meliputi semua bagian jalan

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

1 ft
diperuntukkan bagi lalu-lintas

Persimpangan atau penempatan jalan selalu

merupakan titik pembuatan keputusan dari orang yang

mendekatinya. Kontinuitas dan skala masing-masing

jalan pada sebuah persimpangan dapat menolong kita

membedakan antara arah utama menuju ruang-ruang utama

dan jalan kedua menuju ruang-ruang kedua. Jika

jalan-jalan pada suatu penempatan adalah seimbang satu

dengan yang lainnya ruang yang cukup harus disediakan

18. DPU, Peraturan Jalan Ray.
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untuk memungkinkan orang berhenti sejenak untuk

mengarahkan dirmnya

Sehingga dengan demikian akan terhambatnya

sirkulasi lalu-lintas disekitar lokasi karena adanya

adanya pencabangan jalan, yang menyebabkan orang untuk

berhenti sejenak, hal ini dapat menyebabkan

penyumbatan jalan menuju ke lokasi.

Dengan adanya penyumbatan tersebut maka akan

mengakibatkan sirkulasi kendaraan yang bergerak dari

timur ke barat atau sebaliknnya menjadi terhambat

sehingga sirkulasi menuju ke lokasi akan terhambat.

Gambar V. 2. Pola sirkulasi kendraan di luar site

19. Ching DK, Arsitektur Bentuk Ruang dan Susunannya,
Erlangga, Jakarta, 1984.



m
# &B.p-pVfAfL

104

Zfa?$ PAW t^ac, VIA^

/^/[VifW^J P/PAVAV1

pOl/v pe^CApAfAV

Gambar V.3. Pola sirkulasi kendaraan di dalam site

-Sirkulasi Pedesterian.

Pedesterian adalah merupakan bagian yang dapat

digunakan sebagai saranan untuk menunju ke dalam suatu

lokasi. Oleh karena itu, pedesterian ini tidak dapat

dipisahkan dari jalan utama, sehingga didapatkan pola

hubungannya dengan jalan tersebut, baik pada sisi yang

• • jo. 20sejajar maupun pada pertemuan simpulnya

20. Ibid.
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Untuk lebih jelasnya lihat gamabar berikut ini

Gambar V. 4. Pola sirkulasi pedesterian di luar site

l<6"$£fcAlW ATVM-f.

Gambar V. 5. Pola sirkulasi di dalam site
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Dari pola sirkulasi di atas dapat diketahui

simpul-simpul kerawanan yang terdapat di sekitar

lokasi. Dengan demikian untuk mendapatkan kemudahan

sirkulasi dalam usaha mendukung pencapaiaannya ke

lokasi adalah dengan membedakan secara tegas antara

daerah yang digunakan untuk sirkulasi kendaraan serta

untuk pedesteriannya. Dengan pembedaan yang jelas maka

dapat ditanggulangi kerawanan yang ada, khususnya,

tempat untuk berhenti sementara yang dapat mengganggu

kelancaran sirkulasi ke dalam dan keluar site.

5.2.2. Taman sebagai Reduktor Kebisingan

Bising yang cukup keras, diatas 70 db, dapat

menyebabkan kegelisahan, kejenuhan dan sebagainnya.

Sebaliknya juga diamati bahwa jika lingkungan akustik

suatu ruang kerja terlalu sunyi, maka produktifitas kerja

21
akan turun dan mereka banyak membuat kesalahan

Semua bunyi yang mengalihkan perhatian, mengganggu

atau berbahaya bagi kegiatan dianggap bising. Sebagai

difinisi standar, maka tiap bunyi yang tidak diinginkan

oleh penerima bunyi dianggap sebagai bising, meskipun

21. Doelle, Leslie L, Akustik Lingkungan, Erlangga,
Jakarta, 1886
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bunyi tersebut relatif kecil intensitasnya. Tetapi

seseorag cendrung mangabaikan bising yang dihasilkannya

sendiri bila secara wajar bising tersebut menyertai

pekerjaannya, seperti bunyi mesin ketik atau mesin kerja

22
lainnya

Kebisingan yang terjadi diluar gedung dapat

disebabkan oleh berbagai macam sebab, antara lain

kebisingan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor atau

lain sebagainnya. Kebisisngan ini dapat dikendalikan

dengan pengendalian bising sencara alamai.

Pengendalian bising secara alami yang dimaksudkan

adalah pengendalian kebisingan dengan menggunakan meteri

alamiah, seperti vegetasi, atau yang lainnya, sehingga

dapat menaggulangi kebisingan yang ada.

Cara yang tepat untuk menanggulangi kebisingan

eksterior (di luar bangunan) adalah dengan pemanfaatan

materi pereduksi bunyi pegetatif, karena disamping

fungsional materi vegetatif juga dapat berfungsi sebagai

unsur estetis dalam pengolahan suatu tepak untuk mendukung

22. Ibid
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penampilan maupun suasana lingkungan bangunan di

23
dalamnnya

LEBAR HALAMAN PENOARUH KE - OLEH PAOAR

MUKA BISINOAN DAUN JARANO DAUN JARANO

IO M 3 « 8 «

20 M 7 % 1 1 X

40 M 11 K 13 «

Tabel V. 1. Kemampuan reduksi tanaman pada jarak tertentu
(Sumber: Manguwijaya, YB. Fisika Bangunan).

Dari uarian diatas, dapat dijelaskan bahwa tindakan

yang dilakukan dalam menanggulangi selisih tingkat

kebisingan pada site yang ada dengan tingkat kebisingan

yang disyaratkan adalah dengan menggantika peran pagar

dinding sebagai pembatas site yang ada oleh pagar

tanaman/vegetasi sehingga tidak menimbulkan adanya

pentulan bunyi dan akan berfungsi sebagai peredam/reduktor

bunyi. Selain itu, penempatan tumbuh-tumbuhan berdaun

lebat pada arah datangnya sumber bising dominan dan

pemanfaatan rerumputan sebagai bahan penutup sebagaian

area terbuka adalah merupakan pengendalian secara alami

dari kebisingan yang ditimbulkan oleh lingkungan di

sekitarnya.

23. Mangun Wijaya, YB, Fisika Bangunan, Gramedia, Jakarta,
1981.
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Gambar V. 6. Reduksi tanaman pada eksterior perpustakaan

5.3. Pendekatan Konsep Perancangan

5.3.1. Pendekatan Peruangan

A. Bentuk ruang

Semakin sederhana dan teraturnya suatu bentuk

semakin mudah untuk diterima dan dimengerti. Dari

bentuk geometri dapat diketahui wujud-wujud beraturan

yaitu lingkaran dan satu seri segi banyak beraturan

(yang memiliki sisi-sisi dan sudut-sudut yang dapat

dilukiskan adalah lingkaran tersebut).
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Dari hal di atas, yang paling jelas adalah

wujud-wujud primer : Lingkaran, Segitiga dan Bujur

sangkar.

- Lingkaran

Lingkaran adalah sebuah bentuk yang mempunyai

pusat, berarah ke dalam dan pada umumnya besifat

stabil, dengan sendirinya menjadi pusat suatu bidang

akan memperkuat sifat alamnya sebagai proses.

Menempatkan garis lurus akan bentuk-bentuk

bersudut lainnya di sekitar bentuk lingkaran atau

menempatkan suatu unsur perasaan gerak putar yang

kuat.

— Segitiga

Segitiga menunjukkan stabilitas. Jika segitiga

terletak pada salah satu sisinya, segitiga merupakan

bentuk yang sangat stabil. Jika diletakkan pada salah

satu sudutnya maka dapat juga tampak seimbang dalam

tahap yang sangat kritis atau tampak tidak stabil dan

cendrung jatuh pada salah satu sisinya.



Ill

- Bujur sangkar

Bujur Sangkar menunjukan sesuatu yang murni dan

rasionil. Merupakan bentuk yang statis, netral dan

tak mempunyai arah tertentu. Bentuk-bentuk segi empat

lainnya dapat dianggap sebagai variasidari bentuk

bujur sangkar, yang berubah dengan adanya penambahan

tinggi atau lebarnya. Seperti juga bentuk segitiga,

bentuk bujur sangkar tambah stabil jika berdiri pada

salah satu sisinya dan dinamis jika berdiri pada

salah satu sudutnya.

a. Maka ruang-ruang belajar harus :

Statis, netral, tak mempunyai arah tertentu

b. Maka ruang-ruang kerja harus :

Statis, netral, tak mempunyai arah tertentu

c. Maka ruang-ruang penyimpanan harus :

Statis, netral, dan mepunyai arah tertentu.
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d. Maka ruang-ruang umum harus :

Adanya stabilitas, mempunyai pusat atau arah

tertentu.

e. Maka ruang-ruang servis harus :

Adanya stabilitas, mempunyai pusat atau arah

tertentu.

B. Hubungan Ruang

- Ruang di dalam ruang

Sebuah ruang yang luas dapat membungkus dan

mengandung di dalamnya sebuah ruang lain yang lebih

kecil. Kontinuitas visul dan ruang di antara kedua

ruang tersebut dengan mudah dapat ditampung tetapi

ruang yang terkandung tergantung dari ruang yang

lebih besar yang mengandungnya pada hubunganya dengan

ruang luar.

- Ruang-ruang yang saling berkaitan

Suatu hubungan ruang yang terdiri dari dua buah

ruang kawasannya bersatu membentuk suatu daerah ruang

bersama. Jika dua buah ruang berkaitan

ruang-ruangnya dalam cara ini, masing-masing ruang
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mempertahankan identitasnya dan batasan sebagai suatu

ruang. Tetapi hasil konfigurasi kedua ruang yang

berkaitan erat akan tergantung kepada beberapa

penafsiran.

— Ruang yang bersebelahan

Bersebelahan adalah hubungan ruang paling umum.

Hal tersebut memungkinkan kepada masing-masing ruang

menjadi jelas batasan-batasannya dan saling menaggapi

menurut cara masing-masing ke fungsinya atau

persyaratan-persyaratan simbolnya. Tingkat

kontinuitas visuil dan ruang yang terjadi antara dua

ruang yang berdekatan akan tergantung pada sifat

alami bidang yang memisahkan tetapi juga

menyatukannya.

.j



114

- Ruang yang dihubungkan oleh ruang bersama

Dua buah ruang yang terbagi oleh jarak dapat

dihubungkan atau dikaitkan satu sama lain oleh ruang

ketiga yaitu ruang perantara. Hubungan antara kedua

ruang tersebut manempati satu ruang bersama-sama.

Pola hubungan ruang pada perpustakaan ini

merupakan perwujudan dari hubungan kegiatan yang ada,

dengan demikian harus ada penyesuian pola

keseluruhan.

C. Organisasi ruang

- Organisasi Terpusat

Suatu organisasi terpusat akan stabil, komposisi

terpusat yang terdiri dari sejumlah ruang-ruang

sekunder dikelompokan mengelilingi suatu ruang pusat

yang luas dan dominan.

Oleh karena bentuk organisasi terpusat dengan

sendirinya tidak berarah, kondisi-kondisi pendekatan

dan cara masuk harus dikhususkan oleh kawasannya dan



115

penegasan suatu ruang-ruang sekunder sebagai bentuk

jalan masuk.

1—

JUS
- Organisasi Linier

Sebuah organisasi linier hanya terdiri dari

sederetan ruang-ruang. Ruang-ruang yang secara

fungsional atau simbol penting terhadap organisasinya

dapat terjadi di manapun sepanjang deretan linier dan

pentingnya bagian tersebut ditegaskan oleh ukuran

maupun bentuknya. Keistimewaan juga dapat ditegaskan

oleh lokasinya; pada ujung linier, keluar dari

barisan organisasi linier, atau pada titik-titik

po4-'bs bentuk linier yang terpotong-potong.

ppnv o ,
nnno aL
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- Organisai Grid

Suatu organisasi grid terdiri dari bentuk-bentuk

dan ruang - ruangan di mana posisi-posisinya dalam

ruang dan hubunganya satu sama lain diatur oleh pola

grid tiga demensi atau bidang.

Untuk menerima persyaratan-persyaratan dimensi

khusus ruang-ruangnya atau untuk menegaskan

kawasan-kawasan ruang untuk sirkulasi atau pelayanan,

suatu grid dapat dibuat tak teratur dalam satu atau

dua arah. Ini akan menimbulkan satu set hirarki

modul-modul yang dibedakan oleh ukuran, proporsi dan

lokasi.

5.3.2. Pendekatan Kebutuhan Ruang

Kebutuhan ruang akan dipengaruhi oleh macam dan sifat

pelaku, program serta tuntutan kegiatan yang ada.

Dengan demikian yang mendasari dari kebutuhan ruang

tersebut adalah unsur-unsur kegiatannya.

A. Kebutuhan ruang untuk staf

- Ruang kepala
- Ruang staff
- Ruang skertaris
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- Ruang rapat
- Ruang Pengadaan
- Ruang Urusan Katalogisasi
- Ruang fumigasi
- Ruang Reprografi
- Ruang Administrasi

B. Kebutuhan ruang untuk pengunjung

- Ruang Referensi
- Ruang Baca Umum
- Ruang Baca Individu
- Ruang Diskusi
- Ruang Seminar (Convention Center)
- Ruang Audio Visual
- Ruang Koleksi Umum
- Ruang Referensi
- Ruang Koleksi Audio Visual
- Ruang Komputer

C. Kebutuhan ruang kegitan umum

- Entance/Hall/Lobby
- Taman (Open Space).

D. Kebutuhan ruang servis

- Parkir Staf

- Area Parkir

- Ruang Jaga
- Gudang
- Mushola

- Ruang Copier
- Lavatori

5.3.3. Pendekatan pola hubungan ruang

Tingkat hubungan ruang ditentukan oleh frekuensi

kegiatan yang terajadi, makin sering frekuensi yang

terjadi maka makin erat hubungannya. Adapun tingkat

keeratan hubungan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

- Hubungan erat; merupakan hubungan langsung tanpa

hambatan.
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Hubungan tidak erat; terjadi hubungan, tetapi harus

melalui kegiatan lainnya.

Tidak ada hubungan; tidak terjadi hubungan antara

kegiatan yang satu dengan yang lainya.

t$Vf

y. Jtej/W^v/Kfe

V- UyVtf

V- &P-v\$

Keterangan :

♦ - Hubungan erat
-0~- Hubungan kurang erat
O - Tidak ada hubungan

5.3.4. Pendekatan sistem sirkulasi

Karakteristik utama bangunan fungsional adalah

kemudahan dan kejelasan pencapaian ke berbagai bagian

bangunan dengan usaha minimum dan tanpa gangguan. Untuk

tujuan tersebut, sirkulasi atau lalu lintas dalam ruang

memegang peranan penting di dalam menentukan keberhasilan

funsinonal bangunan.CMetcalf, 1965).

Pengaturan sirkulasi didasarkan pada :

- Sistem kegiatan yang terjadi di dalam bangunan

- Perletakan prabot yang efisien.

- Pengaturan kepadatan, pada ruang penerima dan

pelayanan.
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Sistem sirkulasi yang dapat diterapkan yaitu dengan

sistem sirkulasi horisontal maupun vertikal berdasarkan

kegiatan yang terjadi.

^ ^b&lX^ "^a

5.3.5. Pendekatan Suasana Ruang

Dalam menciptakan susana ruang akan ditentukan oleh

beberapa elemen antara lain, tekstur, warna dan skala.

A. Tekstur

Tekstur adalah semua kesan permukaan yang

dipakai untuk memperindah ruang atau bangunan,

tekstur akan disesuaikan dengan suasana yang

didinginkan, baik yang halus maupun yang kasar.

Kehalusan permukaan adalah menyenangkan dan

meyakinkan

Kekasaran sedikit peringatan memberi kesan

ancaman.

6*cA-

Tekstur dapat menguatkan atau mengurangi kesan

yang secara dasar ditimbulkan oleh bentuk itu

sendiri.

,A>'A\

'a£'j'.;-..-•;•"/*
r,*"A.„A;^y

* L7A--- ' •
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B. Warna

Warna dapat menimbulkan emosi seseorang, adapun

yang merupakan dasar dari warna sebagi berikut :

- Merah dan Jingga adalah warna-warna yang

paling panas dari segala warna.

- Biru dan ungu adalah warna-warna yang

paling dingin.

- Hijau adalah warna antara panas dingin,

hijau akan menjadi panas jika berubah

kekuning-kuningan, dan menjadi dingin

bila berubah agak kebiru-biruan.

Untuk dapat menimbulkan suatu kesan pada suatu

ruang dapat menghidupkan kesan tersebut atau sesuai

dengan keadaan lingkungan yang diinginkan.

D. Skala

- Intira

Membentuk suasana yang karab.
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- Normal

Skala ini akan membentuk kegiatan yang formal

dan disiplin.

— Monumental

Skala ini akan membentuk kesan berwibawa, agung

dan sakral.

Untuk mendapatkan suatu image dari jauh suatu

bangunan perpustakaan dapat diungkapkan pada skala

yang monumental.

5.3.6. Pendekatan Modul

A. Modul Horisontal

Modul horisontal dicari dengan pendekatan

perhitungan variabel-variabel besaran yang ada.

Dalam perpustakaan perguruan tinggi di kelompokkan

menjadi :
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- Kegiatan mengelola dan pelayanan.

- Kegiatan menyimpan bahan pustaka.

- Kegiatan membaca.

- Kegiatan diskusi

Dengan melihat dan pola gerak manusia akan dapat

diperoleh unit fungsi terkecilnya.

a. Gerakan kegiatan pengelola dan pelayanan

tflaiKMM k

**T-+ I"

&»
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2pC^~

50 90 90 180

Gambar V. 7. Kegiatan pengelola (Sumber: Pedoman
Bangunan Perpustakaan , Dekdikbud, 1985).



b. Gerakan kegiatan menyimpan bahan pustaka
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Gambar V. 8. Menyimpan buku (Sumber: Pedoman

Bangunan Perpustakaan , Dekdikbud, 1985)

c. Gerakan membaca.

[^1

w
.JUL.

wiV,-4-

w

60

4-
Gambar V. 9. Kegiatan membaca (Sumber: Pedoman

Bangunan Perpustakaan , Dekdikbud, 1985)

d. Gerakan melakukan diskusi

4-
120 — A-

405

^120--

360

Gambar V. 10. Kegiatan diskusi (Sumber

Bangunan Perpustakaan , Dekdikbud, 1985)
Pedoman
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Dengan pembulatan angka akan diperoleh unit terkecil,

maka didapat :

- Kegiatan mengelola dan pelayanan.

Unit terkecil : 150 x 180

Pengembangannya : 150 x 360 atau dengan setiap

kelipatan 150.

- Kegiatan menyimpan bahan pustaka.

Unit terkecil : 30 x 90

Pengembangannya : 30 x 180 atau dengan setiap

kelipatan 90.

- Kegiatan membaca.

Unit terkecil : 60 x 60

Pengembangannya : 60 x 120 atau dengan setiap

kelipatan 60.

- Kegiatan diskusi

Unit terkecil : 120 x 390

Pengembangannya : 120 x 780 atau dengan setiap

kelipatan 390.

Dari besaran unit-unit terkecil tersebut dapat

ditentukan dimensi yang dapat menjadikan pengontrolan

memanjang maupin melebar. Dimensi tersebut adalah

30,60, 90, 120, 180, 390, maka interval 30 cm dapat

menjadi modul dasarnya.
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b. Modul Vertikal

Modul vertikal didapat dari jarak jangkau

maksimal ketinggian.Untuk lebih jelasnya lihat gambar

berikut ini.

2M
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Gambar V. 11. Ukuran tinggi yang dibutuhkan orang
dewasa (Sumber: Pedoman Bangunan
Perpustakaan , Dekdikbud, 1985).

Ukuran maksimal dari jangkauan orang dewasa

adalah 206 ~ 210 cm. Maka dari besaran 210 cm

intervalnya didapat 30 cm.

5.3.7. Pendekatan Besaran ruang

Berdasarkan RIP UII pada tahun 2009 jumlah sivitas

akademika yaitu :
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Mahasiswa (SI, S2 dan S3) = 20.736 orang

Tenaga Pengajar = 1.028 orang

Karyawan = 412 orang

Jumlah 22.736 orang

Standar : Untuk jumlah yang dilayani antara

10.000- 35.000 orang, maka kebutuhan

seat adalah 5 seat/1.000 orangnya.

Luasan lantai yang dibutuhkan untuk

2

masing-masing seat adalah 2,8 M /seat.

CJosep L Wheeler and Herbert Goldher).

Jumlah pemakai perpustakaan adalah = 22.736 orang

Jumlah seat yang dibutuhkan adalah = 23.600/1.000 x 5

= 111 seat.

Diasumsikan Pembagiannya adalah :

- Untuk baca individu 40% : 44 seat.

- Untuk baca kelompok 55% : 62 seat.

- Untuk baca referensi 40% : 6 seat.

- Ruang baca

Standar : 2,8 M2/seat. CJosep L Wheeler and

Herber t Goldher3.

2

Luasan yang digunakan adalah : 111 x 2,8 M

: 310,8 MZ
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Sesuai dengan asumsi pembagian diatas, maka

pembagiannya :

- Untuk baca individu 40% : 124,3 M2

- Untuk baca kelompok 55% : 180 M2

- Untuk baca referensi 40% : 124,3 M2

- Ruang Koleksi

Standar : 132 eksemplar/M

Luasan yang digunakan adalah : 275.816/132

: 2089,5 M2

Asumsi pembagian

- Untuk sistem pelayanan open acces 60% : 1253,7 M
2

2

- Untuk sistem pelayanan close acces 40% : 835,8 M

- Ruang Pengelola

Rasio perbandingan pengelola : Pemaki adalah 1

234 .

Jumlah pengelola yang terlibat adalah : 87 CRIPD

Satandar ruang kerja : 6,5 M /orang

2

Luasan yang digunakan 87 x 6,5 = 565,5 M

Asumsi pembagian adalah :

- Untuk pengelohan 12,8%

- Untuk Tata usaha 25,6%

- Untuk Teknis 26,4%

- Untuk Pelayanan 35,2%

- Ruang Kepala

- Ruang Sekertaris

67,9 M2.

144,8 M2

149,3 M2

199,1 M2

30 M2 CRIP).

20 M2 CRIPD.
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Ruang Convention Center

Diasumsikan berkapasitas : -AAl Orang CRIPD.

Standar : 1.B Orang CRIP").

Luasan yang digunakan : '3bU x 1.6

: 576 M2.

Ruang Audio Visual

Diasumsikan berkapasitas : 30 orang

Standar : 3,6 M2/ orang.CNeufert)
2

Luasan yang digunakan : 108 M .

Ruang diskusi

Diasumsikan berkapasitas : 10 orang

Standar : 2,5 M2/ orang.

Luasan yang digunakan : 25 M .

Ruang Komputer

Diasumsikan berkapasitas : 30 orang

Standar : 1, 9 M2/ orang. CRIPD

Luasan yang digunakan : 30 x 1,9 = 57 M .

- Ruang Katalog

Standar untuk stack : 1.100 buku/ M .

CJosep De Chiara and Jhon Handcock)

Luasan yang dibutuhkan : 48.168/1.100 = 44 M2,
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- Ruang Bursa Buku
2

Dengan menggunakan asumsi, dipakai ratio 18 M /

unit

2

Kebutuhan ruang 1 unit = 18 M

- Main Entrance/hall utama

Diasumsikan berkapasitas : 100 orang

Standar : 0,3 M2/ orang.
2

Luasan yang digunakan : 30 M .

- Lavatoy

- Pengunjung

Urinoir

Diasumsikan berkapasitas : 5 orang

Standar : 0,8 M2/ orang.
2

Luasan yang digunakan : 5 x 0,8 = 4 M .

Closet

Diasumsikan berkapasitas : 4 orang

Standar : 3 M2/ orang.
2

Luasan yang digunakan : 4x 3 = 12 M

- Pengelola

Urinoir

Diasumsikan berkapasitas : 4 orang

Standar : 0,8 M2/ orang.
2

Luasan yang digunakan :4xO,8=3,2M,



Closet

Diasumsikan berkapasitas : 2 orang

Standar : 3 M2/ orang.
2

Luasan yang digunakan : 2x 3 = 6 M .

- Ruang Penitipan Tas :

Luasan yang digunakan 18 M .
z

130

- Ruang Foto copy

Diasumsikan berkapasitas : 10 orang

Standar : 1,7 M2/ orang.
2

Luasan yang digunakan : 10 x 1,7 = 17 M .

- Mushola

Diasumsikan berkapasitas : 50 orang

Standar : 0,75 M2/ orang.(RIP)
2

Luasan yang digunakan : 50 x 0,75 = 37,5 M .

- Gudang

2

Luasan 36 M .

- Gardu Jaga

Diasumsikan berkapasitas : 2 orang

Standar : 3 M2/ orang.
2

Luasan yang digunakan : 2x 3 = 6 M .
2

Jadi luas lantai efektif 3963, f. M .

Ditambah dengan ruang penunjang (ruang penghubung,
2

plaza, dsb) sebesar 40%. Jadi total luas 5549 M .
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5.3.8. Persyaratan Ruang

A. Sistem Penghawaan

Sesuai dengan kondisi iklim tropis di Indonesia,

dimana hampir semua potensi alam dapat diamanfaatkan,

maka pemamanfaatan potensi alamai dalam hal ini

sangat tepat. Tetapi karena kondisi koleksi buku

menghendaki persyaratan-persyaratan khusus maka

penggunaan sistem penghawaan buatan tidak dapat

ditinggalkan.

Untuk mendapatkan penghawaan yang diinginkan

maka dapat dilakukan dengan cara :

- Bukaan-bukaan jendela sedapat mungkin

mempunyai ketinggian yang sama atau hampir

sama dengan ketinggian langit-langit.

- Pembukaan memenuhi persyaratan teknis yaitu

luas lubang ± 35% dari luas lantai.

- Batas pengaturan hawa, adalah 21 C ± 2

C°(17-19 C°) dan lembab nisbi 45% + 5%

(40%-50%).

- Sedangkan untuk pengaturan untuk buku-buku

langka atau koleksi khusus suhu berkisar 18 ±

1°C (17-19°C) dan 52% ± 3% (49%-55%).
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B. Sistem Pencahayaan

Untuk dapat memanfaatkan penerangan alam secara

maksimal,(yang efektif penerangan jam (8 pagi - 4

sore), maka persyaratannya adalah :

- Penerimaan cahaya hendaknya lebih dari satu

arah, hal ini akan membantu meratakan

distribusi cahaya dan mengurangi kontars

gelap-terang.

- Untuk dapat memanfatkan sebaik-baiknya arus

cahaya alami yang masuk dalam ruangan

hendaknya penyelesaian permukaan interior

sebanyak mungkin reflektif (warna-warna muda).

- Vitrages dapat membantu membaurkan cahaya,

tetapi juga mengurangi banyaknya arus cahaya

yang masuk, mungkin sampai 50% atau lebih,

tergatung dari bahannya.

- Kasa nyamuk mengurangi banyaknya arus cahaya

dengan sekurang-kurangnya 15%.

Untuk mendapatkan pencahayaan yang diinginkan

maka dapat dilakukan dengan cara :

Menghilangkan silau yang ditimbulkan oleh

sinar matahari langsung.

- Pengaturan dinding transparan, sedemikian rupa

sehingga sinar matahari tidak dapat secara

langsung masuk.
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- Memperhitungkan lebar atap tritis maupun "sun

screen" sehingga dapat menghindari sinar

matahari langsung

- Menjauhkan ruang-ruang buku terhadap sinar

matahari secara langsung.

- Pengurangan silau dengan pemakaian

bidang-bidang permukaan yang tidak mengkilap.

- Penggunaan penerangan buatan apabila

penerangan alami sudah tidak dapat mencukupi

lagi atau penerangan buatan efektif digunakan

pada malam hari.

C. Pengendalian Kebisingan dari Dalam gedung.

Kebisingan dari dalam yang dimaksud adalah suara

yang timbul akibat kegiatan dalam ruang baca, baik

terencana maupun tidak, seperti bercakap-cakap sesama

pembaca di ruang baca, suara sepatu, derit kursi,

suara sepatu dan sebagainnya.

Kebisingan yang diakibatkan oleh suara orang

bercakap-cakap dalam ruang baca adalah merupakan

kegiatan yang harus dihindarkan atau dijauhkan,

karena kebisingan ini timbul akibat tenggapan

pemakai/pembaca terhadap pola tata ruang yang

berkaitan dengan tata letak prabotnya.CAdisakti, L

1990).
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Prabotan tidak kalah pentingnya dengan fisik

bangunan dan permasalahannya ruangnya. Dalam

perencanaannya perlu memperhatikan estetika,

konstruksi, dan fungsi sehingga perancangannya sesuai

dengan ruangnya serta mewadai kebutuhan pemakainya.

C Metcalf, 19651).

Efek orientasi kursi juga meberikan pengaruh

dalam tingkat privasinya. Ruang baca dengan meja

kursi satu arah suasana cendrung tenang, sedangkan

meja kursi yang saling berhadapan tanpa penyekat

cendrung ramai.CAdisakti, Laretna, 1990).

Untuk itu perlu adanya prabot dalam ruang baca

perlu diatur sedemikian rupa sehingga mampu mendukung

terciptanya privacy bagi para pemakai ruang sesuai

dengan kegiatannya. Untuk menaggulangi kebisingan

tersebut maka tata letak prabot dalam ruang baca

perlu memiliki orientasi yang jelas yang dapat

membedakan kegiatan di dalamnnya.

Pada ruang baca, privacy tersebut dapat

diberikan melalui arah yang sama pada pola tata

prabotnya. Untuk tata letak prabot yang berhadapan,

maka dapat digunakan partisi penyekat yang dapat

mengarahkan orientasi pembacanya pada pusat

perhatiannya (buku) dan tanpa menimbulkan dorongan

untuk saling berdikusi.
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Kebisingan lainnya adalah karena suara sepatu,

derit meja dan sebagainya dapat ditanggulangi dengan

penggunakan bahan sebagai bantalan bunyi seperti

karpet dan sebagainnya.

5.3.9. Pendekatan penampilan bangunan

Dari dari bahasan bab III dapat diambil kriteria-

kriteria dalam pendekatan penampilan bangunannya :

- Monumental dan kesederhanaan disain.

- Homogen dan ada kesatuan dalam komposisi

- Mencerminkan karakter keterbukaan, akrab dan

menerima, serta timbulnya nilai-nilai riligius.

- Permukaan tidak kasar dengan warna-warna yang

mengundang serta didukung oleh garis-garis

horisonatal yang kuat.
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- Agar tidak lepas dari lingkunganya maka bentuk

bangunan juga mengacu, pada kondisi lingkungan

serta bangunan yang telah ada.

5.3.10. Pendekatan Sistem Struktur

Pada dasarnya sistem struktur yang digunakan selain

mampu mendukung fungsinya, juga dikaitkan dengan pola

peruangannya, yang tentu saja secara langsung berpengaruh

terhadap kelancaran sirkulasi dalam bangunan, hal ini

berarti :

- Sistem struktur tidak boleh menggangu kelancaran

sirkulasi bahkan harus mendukungnya.

- Pola struktur selaras dengan pola ruangnya.

- Fleksibelitas struktur dapat mengikuti perubahan

ruang.


