
BAB IV
 

PUSAT PERDAGANGAN BUKU DAN 1NFORMAS1
 

BUKU D1 YOGYAKARTA
 

4.1~ Batasan dan Pengertian 

Dari ungkapan pusat perdagangan dapat diartikan 

bahwa suatu tempat yang digunakan untuk kegiatan jual 

beli buku atau perQagangan buku. Informasi buku juga 

dapat diartikan sebagai berita atal..1 penambahan 

pengetabuan tentang hal-hal yang berbubungan dengan 

keberadaan buku. Sehingga pusat perdagangan buku 

mempunyai pengertian sebagai tempat terjadinya jual 

beli buku yang mana konsumen buku tersebut bisa 

memperoleh kesempatan lebih banyak untuk menentukan 

pil·ihannya da..lam mendapatkan bukl..1 sesuai dengan yang 

diperlukan. 

Sedangkan toko bukl..1 di Yogyakarta sebagai pusat 

perdagangan buku dan informasi buku mempunyai 

pe~gertian bahwa toko tersebut berupa wadah besar yang 

di dalam wadah besar tersebut terdapat toko-toko; 

kios-kios dan los-los yang semuanya akan diperguriakan 

untuk aktivitas perdagangan buku dan dalam wadah 

tersebut masih ada tempat khusus untuk kegiatan 

informasi buku melalui ruang pameran. 

4.2. Fungsi dan Peran Pusat Perdagangan Buku 

4.2.1.	 Fungsi Pusat Perdagangan,Buku 

Fungsi pusat perdagangan buku adalab merupakan 
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wadah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan 

usaha pendi::,Lribus:i.sTI (JUku kepacla. masyaraka.t baik 

mahasiswa, pelajar, guru, dosen, karyawan, pensiunan 

da.n lain-Iainnya baik berupa kegiatan jual-beli maupun 

penyediaan informasi perbukuan; fasilitas ini 

berbentuk ruang-ruang juaI yang tardiri dari toka-taka 

buku, kios-kios buku, dan los-los buku dan sarana 

penunjang sebagal kelancaran jalannya aktivitas pada 

toko buku. 

4.2.2. Pernn Pusat Perdagangan Buku 

Put';nt peY."dap,!:lng~ln buku t}()r[Jeran sebagai tempat 

atau pusat pendistribusian atau penyalur buku dari 

pihak produsen ke konsumen, yang meIayani kegiatan 

juaI-beli dan informasi tentang perbukuan. 

4.3. Status K810mbngann 

4.3.1. Sistem Pengololaan 

Oleh ~;arena "'a.da.1I bef:ar ini berfungRi dan 

berperan sebagai penyedia buku dan informasi perbukuan 

mnks delam sistem pengelolaan haruB ~da kerjasama 

clangan pihak-pihak yang bergerak dalam hal pengadaan 

mengenai perbukuBn seperti lKAPl, importir buku 

terbitan luarnegeri dan pihak pemerintah Indonesia. 

Dalam pengBlolaannya, pusat ,perdagangan buku dan 

informasi yang barBda pada lokasi Rahayu- Samirono ini 

pertama-tama ditangani pemerintah dalamjangka waktu 
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tertentu dan setelah itu ssluruh bangunan dissrahkan 

kepadu pihuk 8wusta atau investor. 

4.3.2. Lingkup Pelayanan 

Mengingat keberadaan kata Yogyakarta sebagai 

kota pendiclikan yang penduduknyn boleh dikata 

mayoritas pelajar dan mahasiswa maka perencanaa.n 

gedung pusat perdagangan buku dan informasi buku maka 

ruang lingkup pelayanan ditegaskan pada skala propinsi 

DIY. Hal ini dimaksudkan agar konsumen buku yang 

menduduki kota pendidikan ini dapat dengan mudah dalam 

mencari stan memenuhi tuntutnnnya dalnm hal kebutuhan 

terhadap buku-buku. 

4.4. Aktivitas Pada Pusat Perdagangan Buku 

4.4.:1.. Aktivitas PerdHg~mgHn buku atau jual beli bultu 

Akt; V'j t.aR ini merupakan upaya da.lam 

mendisLrlbusikan barang-barang dagangan yang berup~ 

buku-buku yang langsung dari produsen ke konsumen 

melalui. jual-beli buku. Dnlam aktivitas perdagangan 

dnpnt dibngi deIsm kios-kios buku, toka-toka buku dan 

los-los buku yang diharapkan dengan adanya pusat 

perd8.gangan ini sebab penjunl akan mendapatkan 

keuntungan lebih dibanding dangsn menjual di pinggiran 

j alan. 

Dengan demikian terdapBt usahs.-uss.ha dari 

penjual untuk menBrik konsumen stau pembeli sebanyak

banyaknya karens mereka dapat membeli atau memilih 

~ 
___-----i 
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buku-bukll yang dikehendaki. Hal ini perIn dukungan' 

khusus me lalu i : 

a.	 Pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya. 

b.	 Penyediaan materi dagangan (buku) yang diperlukan 

konsumen mernenuhi tuntutan kebutuhan. 

c.	 Penyajian materi semenarik mungkin. 

c1.	 Hemberikan potongan harga c1engan batasan-batasan 

tertentu. 

4.4.2. Aktivitas Informasi Perbukuan 

Aktivitas ini berupa kegiatan informasi ten tang 

perbukuan yang dalam ruang ini akan difungsikan untuk 

ruang pameran karya seni murni maupun arsitektur 

selain itu juga difungsikan untuk ruang seminar bUku; 

rapat-rapat tentang pengadaan buku;pameran mesin 

gambar dan pameran lainnYB yang masib bisa 

c1ifungsikan. Hal tersehut tergantong dari penyewa 

ruang, man difungsikan untuk pameran apapnn bisa jadi 

asal ruangan i tu mas i. 11 lfHHlOU kup:i un tu k kegiatan 

pameran tersebut. 

DengHTl fH.lanya fl:wil.lLaB ill i diharapka.JI 

masyarakat dapat bertambah pengetahuannya dan dapat 

terpenuhi apa yang menjacli kebutuhannya. Dengan' 

diadakannya ruang pameran ini maka : 

Masyarakat c1apat memperoleh inforrnasi tentang buku 

yang dicarinya jika ruang tersebut digunakan untuk 

seminar buku atau diskusi buku. 



41 

- Pengunjung pameran dapat mengetahui apa yang
 

dipamerkan dan jika punya uang kelak dapat mencari
 

atau membeli barang-barang tersebut pada pasaran
 

atau langsung pada ruang pameran tersebut.
 

Dengan demikian pada prinsipnya pusat informasi buku
 

ini mempunyai dua peran :
 

a. Peranan untuk aktivitas informasi perbukuan, 

b. Peranan untuk aktivitas pameran.
 

Untuk lebih jelasnya pada perencanaan pusat per
,, 

dagangan dan informasi buku dapat dilihat pada Skema i 
~ 
I 

berikut ini. 

IProdusen Buku J--> I Perencanaan l < ( KOnE.-umen 
IPusat. Perdagangan Buku 

1 
I 1 

Pusat Informasi 
Buku 

Ke~fiat~o~n Kegiatan ITog~~oko 

Pusat Penjualan
Bukn 

I Kig~~ios I h~~ los tformasl DURU Pameran 

Swnber : Pemikiran 
Skema Perencanaan Pusat Perdagangan Buku 

4.5. Hal-hal Pendukung Aktivitas 
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Hal-hal pendukung aktivitas dalam perdagangan 

buku antara lain : 

a. Penjual atau Pengusaha 

Yaitu merupakan pihak yang mencari keuntungan 

sehingga tujuan dari perdagangan mereka dapat 

tercapai. Mereka yang akan menghuni pusat per

dagangan buku tersabut dapat digolongkan sebagai 

berikut ; 

Pedagang retail (eceran) kecil yang akan m&nye~a 

ruang berupa unit-unit kios-kios buku~ 

- Pedagang retail sedang yang akan menyewa ruang 

jual berupa unit-unit toko buku.
 

- Pedagang retail besar yang akan menyewa unit
 

penjualan berupa los-los buku atau toko-toko buku 

besar. 

b.	 Pengusaha dalam hal ini merupakan penerbit buku 

atau produsen buku yang akan membuka Kantor 

dagangannya dan pada wadah penjualan Ini disediakan 

ruanga.n berups. unit--unjt rllang khusus uuLuk 

pengusaha atau penerbit buku. 

o. Pengunjung atau konsumen atau pembeli 

Yal tu merupakan pihak Yfl.ng akan mengkonsumsi barang 

dagangan tersebut. Mereka mempunyai . tuntutan 

mendapat pelayanan secara baik dan ramah oleh 

pedagang buku tersebut. 

d.·Pelayanan informasi atau petugas informasi 

;: 

Ii 

~_~_ J 
II 
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Yaitu merupakan pihak yang menyediakan tempat atau 

wadBh untuk aktivitas perdagangan buku dan in for

masi buku. 

f.	 Penyewi ruang pameran 

Yaitu merupakan pihak yang akan menyewa ruang 

pameran tersebut untuk kegiatan-kegiatan: seminar 

buku, diskusi buku, pBmeran seni dan lain-lainnYB 

jika ruang pameran tersebut masih bisa dimung

kinkan. 

4. S. '.ripe Kegintan do.lam Pusnt. Perdngnngan Bulm 

Di dalam fard.lib,~'; tempaL penjualan bukll d'3.pat· 

dibedakan menjadi dua hal tentang tipe kegiatan utama, 

yaitu berupa tips kegiatan secara makro dan tipe 

kegiatan secara mikro. 

4.6.1. Tipe	 Kegiatan secara Hakro 

T ipe in i men inj au po 18. hubungall an tar komponen 

kegiatnn ynng menjadi peruJukung !togiatan utama yang 

berhubungnn dengan fihak konsumen seperti 

a.	 Kegiatan juel-beli atau perdagangan buku 

b.	 Kegiatnn informasi buku 

c.	 Kegiatan perkantoran pengusaha buku atau pemesanan
 

d. Kegiatan pameran.
 

Tipe hubungan antar komponen kegiatan perdagangan buku
 

j	 ~ dan informasi buku dapat digambarkan secara skematis 

sebagai berikut : 

II 
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4.8.2. Tipe Aktivitas SBceTe Mikro 

Di sini tipe aktivitas secara mikro dipriori

taskan pada tinjeuan pelayanan langsung a.n tara 

konsumen dengan produk atau barang-barang yang akan 

dibe1i. Dengan adanya aktivitas ini maka akan terjadi 

suatu alur kegiatan yang ditimbu1kan dari adanya 

p(~rgerakan konE:UIrlE:Hl. Pergerakan yang f1eksibel 

tentunya. akan membentuk·suatu sirkulasi yang nyaman 

dalam pencapaian ke unit-unit rua.ng dalam sua.tu· 

bangunan pusst perdagangan buku dan informasi buku. 

Hal terr::~ebut d:i.capni dBn!~al1 c~u:'a sel:."Jagai berikut 

a. Penataan ruang jual buku mudah dijangkau pembe1i. 

b. Ke1eluasaan konsumen buku da1am mencari buku yang 

diper111kan. 

c. Kemlldahan deiam menjangkau buku yang diperlukan. 

d. Hemper1uas jalur sirkulasi kansumen buku. 

Untuk konsurnen bulHl yang aJ.u:m llwlakukan 

aktivitas buku pada pusat perdngangan buku sete1ah 

masuk bangunall make cara mela.kukan kegia.ta.n pembelian 

buku dapat dilakukan sebagai berikut: 

- Langsung he tempat yang dituju, karena suatu 

keperluan yang bener-banar pellting dalam memer1ukan 

buku-buku sehingga dipi1ih jBrak capai yang langsung 

mengarah ke kiDS-kiDS buku, taka-taka buku, dan 108

los buku. Untuk 1ebih je1asnya da.pat dilihat pada 
( 

sketsa ber H:.u t : 
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Sk£!fIa Gubatlirl Ruang JlICIl &1ku 



I 

I·
 

47
 

- Berke1i1ing untuk melihat-lihat SUaSBna ruang jual 

buku sambil membanding-bandingkan harga jual buku 

pada kios-kios buku, toko-toka buku dan los-los 

buku. Untuk itu arah pergerakan konsumen buku dalam 

rnenc8.ri buku yang diperlukan dalam rllang jua1 yang 

berupa kios-kias, toko-toko dan los-los dapat 

dibedakan sebagai berikut : 

I \rj~a~9D \~
 
jalur sirkulasl 

ruang 
jual 

jalu r sir kulasi I 

rUdng 

jual' 

l 

I- jatu t- 5 j'rkLJ 
I • I 

1 i 
G3. It ruang 

jual 

G3.5 

1l 
rUang 
junt 

_______ -_._ --I 
"-"---

. jotur sirkuta~i 
..

ruang 
jUdI 

G/~M3An 7 

I--".-----f '-'L" 
jot urru t1ng 

.,ju.at 

G.3 .. G 

-_... ..~ 

~I 
sid<utdsi .I 

G3.~
 

t. ,-GIUt sitkUIds i 
ju al 

I I I
 

jalur sirkulasi
 

I 

G3·9 

I 

t. 

jUdI 

t: 
•Juot 

I 

jalut sirkutd si;. . 

(;3.10 
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Untuk melihat berapa luas dan bagaimana klasifikasi 

dari 

dapa

toke dan kios buku yang 

t diperinci sebagai berikut 

ada di Yogyakarta, 

: 

maka 

Toko buku kelas I 

- Gramedia dengan luaaan 

- Gunung Agung dengan luasan 

± 

± 

1"200 m2 

800 m2 

Jumlah·luasan ± 2000 m2 

Toko buku kelas II : 

- BPK Gunung Mulia dengsn luasan 

- Sari Ilmu dengan luasan 

- Jl. Dr. Wahidin dangan luasan 

200 

100 

180 

ro 2 

m2 

ro 2 

Jumlah lU8.san 

Taka	 buku kalas III: 

- Indira dengan luasan 

- Bursa buku Jl. Solo dengan luasan 

Nirmala clengan luasan
 

- Galia dengan lURsan
 

480 ro 2 

80 roll! 

60 in 2 

eo m2 

60 mll! 

Jumlah lU8.san 280 m2 

Kios buku kelas I : 

- Hermonthe clengan luasan 

Bursa dengan luasan 

40 

40 

m2 

m2 

Jumlah luasan 80 m2 
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Rios buku kelas II 

- Nurcahya dengan luasan 

- TB Baun dengan luasan 

- Kios buku di sasana Triguna dengan luasan 

20 

20 

4 

ttl 2 

m2 

m2 

Jumlah luasan 44 m2 

Tabel Klasifikasi Toko dan Kios Buku di Yogyakarta 

yang ada sekarang 

relas status KC'!1disi KO!1disi Bentu~ Standard Luas Jenis Buku Sistem 
Wadah Bangunan Fisik Warlah .Wadah 1m! I yang dijual Pelayanan 

I l1ilik Permanen Baik Toko BOO - 1200 Lengt.ap Terbuka 
Sendiri seIf&servite 

--
II l1im Permanl'n Balk Tot,o, Los 100 - 200 Agak Tl'rbuka 

Sendiri Ll'ngkap 

III tlilik Permanen Cuhlp Toko 50 - 100 Trade Book Tl'rbuka 
Sendiri I Text Book 

I Sewa Semi Kurang Kios ~.Q m! Trade Book Terbuka 
Permanen Text Book 

II Sewa Non Kurang KiDS 20 Ill! Trade Book Terbub 
Permanen Text Book Tertutup 

Terbatas 

Sumber Perpus Juta UGM. 1993. 
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4.7. Cara atau Sistem Pelayanan Konsumen Buku 

Cara pelayanan dapat'ditinjau clangan berdasar 

pada macam aktivitas yang ada. Aktivitas tersebut 

meliputi : 

4.7.1. Aktivitas Perdagangan Buku atau Jual Beli Buku 

Berdasarkan aktivitas perdagangan buku maka 

sistem pelayanan yang akan diterapkan pada pusst 

perdagangan buku dapat dibedakan menjadi dua macam : 

a.	 Sistem pramuniaga. yaitu sistem pelayanan konsumen/ 

pembeli atau pengunjung yang setelah masuk ruang 

jual langsung dilayani penjual buku dan konsurnen 

buku diberi kesempatan untuk memilih buku sesuai 

yang diinginkan. Sistem ini akan diterapkan pada 

unit kios-kios buku. 

b.	 Sistem swalayan yaitu sistem pelayanan konsumen 

buku yang sistemnya; pembeli/ pengunjung diberi 

kebebasan untuk mencari dan memilih sendiri 

kebn tu htmnya; seda.ngkan penjual buku hanya 

mengawasi, memberi informasi dan melakukan 

transaksi jual-beli setelah konsumen mendapatkan 

bu ku yang d iper lu kan . 

4.7.2. Aktivitas informasi 

Pada aktivitas informasi bukl] sistem 

pelayanannya adalah sebagai berikut : 

a.	 Penjelasan langsung tentang informasi buku yang 

d i tanyaklill kOllsumen buku a.tau pengunjung. ja.d i ada 
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petugas khusus yang melayani konsultasi ten tang 

perbukuan. 

b. Pengadaan diskusi, seminar, rapat-rapat yang 

intinya berhubungan dengan pengadaan perbukuan. 

o. Selain untuk informasi buku juga masih ada 

aktivitas pameran karya seni dan pameran-pameran 

Ia.innya asalkan ruangan tersebut masih bisB 

difungsikan. Jadi ruangan tersebut bisa berfungsi 

ganda. 

4.8. Alternatif Penyajian Buku 

AJ.ternatif penyajian buku sebagai barang 

dagangan yang berhubungan erat dengan sistem pelayanan 

maks penyajia.n harus digu~akan rak~rak buku. 

Keterangan selanjutnya dapat dilihat pada gambar 

berikut ini 

Rak Dinding Rak Bl?ba!: 

Gambar 11. 

Rak BE'ba~ 
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4.9. Wadah sebngai Sarann Komunika.si Komer-sial 

Dnlam pfmnmpilnnnyn sebngai bnngllnan komunikasi 

komersial khususnya pusat perdagangan buku maka citra 

bangunan harus mampu mewujudkan kesansebagai bangunan 

komersial yaitu kesan terbuka sehingga konsumen buku 

atau pengunjung atari pembeli dapat tertarik dan 

terdarong untuk datang ke fasilitas tersebut dan 

akhirnya akan berbelanja buku yang diinginkan. Maka 

bangunan tersebut berpenampilan menarik, dinamis, 

mengundang dan nyaman. 

4.9.1.	 Hacam Faktor yang Hempengaruhi Penampilan BBngunan 

Pusat Perdagangan Buku di Yogyakarta 

a.	 Skala 

Skala yaitu ukuran sebuah unsur bangunan secal'a 

relatif terhadap dimensi dan pel'bandingan ukul'an 

tubuh manusia. 7 ) 

Besar skala pada sustu bangunan tergantung dari 

tuntutan fungsi kegiatari yang diwadahi. Tuntutan 

tersebut dapat merupakan skala agung atau tuntutan 

berskala yang manusiawi. Untuk bangunan pusat 

perdagangan buku yang berusaha menarik konsumen 

buku sebanyak mungkin, maka skala bangunan harns 

menunjukkan kesan intim dan menel'ima sehingga 

konsumen tidak merasa takut untuk mengunjunginya. 

7 )Fl'ancis D. K. Ching, Arch.i teotl1re From Spare a.nd Order. 
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b.	 ProporE;i 

Yaitu merupakan perbandingan ukuran antara bentuk 

satu dengan bentuk lainnya. 

Untuk bangunan pusat perdagangan buku proporsi 

bangunan harus mencerminkan keseimbangan bentuk. 

c.	 Pattern, Grain, dan Tekstur 

Pattern yaitu merupakan paIa-pola bentuk desain. 8 ) 

r,
.7r~u 

. 
Tl adala.h deraja.d kehalusan atau kekasaran 

sebuah bangu~an. Tekstur a.dalah derajad pe~bauran 

dari alemen yang halus dan yang kasar. 

Untuk bangunan pusnt perdagangan buku pattern 

diterapkan pada pola-pola ruang jual; grain 

diterapkan pada permukaan bangunan dan teksture 

diterapkan pada wujud bangunan. 

d.	 Bahan Bangunan 

Bahan bangunan yang kualitasnya tinggi maka akan 

membentuk citra yang manarik, dan akan tahan lama 

sedang bahan bBngunan yang punya kualitas rendah 

maka trlutunyapun jelek clB.n tida.k ta}uln lama. Untuk 

bangunan ini akan clipakai bahan yang berkuali~a8 

tinggi sehingga tidak cepat rusak. Sifat ciari 

bahan tersebut rnempunyai karakter sebasai berikut: 

Beton bersifat keras, kaku, kasar dan pejal dan 

dinamis. 

- Baja bersifat keras, kaku dan Iiat. 

8)	 Paul D. Spr'eiregEm, AlA, The Archit:ectl.l.re of Tor"ns and 
Ci ties. 
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- Kayu bersifat lunak, alamish dan menyegarkann 

dan din8mis. 

Kaca bersifat dingin, dinarnis, ringan dan 

rin~kih. 

Metal bersifat ringan dan dingin. 

Untuk bangunan pusat perdagangan buku dan 

informasi buku maka bahan bangunan yang di

tarnpilkan harus berkesan dinamis, intim, menerima 

dan tekstur lembut. 

e.	 Warna' 

Worna berpengaruh IBngsung daism membentuk 

GualJnna, peraSH8.n dan keindahan bangunan, untuk 

itu persepsi tentang warna dapat dibedakan ~enjadi 

tiga macam. 

1. Warna gelap memberikan kesan berat. 

2. Wa.rna kontras memberika.n kesan a.gres if , 

meran~san~. 

3. Warna lembut cerahmenimbulkan kesan sejuk, 

nyaman dan kalem. 

Untnk bangunnn pusat perdagangan buku akan 

menerapkBn warna lembut cerah agar menimbulkan 

kesan menarik dan nyaman. 

f.	 Bentuk 

Bentuk bangunan pusst perclagangan buku harus dapat 

mengekspresikan citranya sebagai bangunan komer

sial dan dapat beradaptasi clengan arsitektur 

lingkungannya. 
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4.9.2.	 Karakter Bangunan Pusst Perdagangan Buku 

Karakter bangunan in1 agar dapat mewujudkan 

citranya sebagai pusat perdagangah buku dan 

informasi buku maka karakternya adalah : terbuka 

dan mengundang; hal ini dapat diwujudkan dengsn 

kaca-kaca sebagai dinding pengisi utama dan 

canopi penerlma yang berkesan mengundang. 

-	 Int-1m dan menar:ik, sebagai uSB.ha menarik 

konsumen buku hal ini dapat diujudkan clengan 

skala manusiawi dan permainan elemen garis, 

bidang pada tampak bangunan dengan warna yang 

lembut cerah supaya menarik . 

...
 


