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2.4.4 Kesimpulan Studi Banding 

Tabel 2.6: Kesimpulan Studi Banding 

Aspek Perpustakaan UI Perpustakaan Pusat ITB Perpustakaan Pusat UGM 

Rekomendasi  

Perpustakaan Pusat 

Universitas Diponegoro 

Luas 30.000 m2 9.000 m2 Rencana total 17.000 m2  >9.000 m2 

Lokasi 

Di bagian tengah kampus UI 

(terletak di sekitar danau), 

berada di dekat gedung 

Rektorat, Masjid UI, dan 

Balairung 

Di sebelah utara (atau di 

bagian belakang), di area 

tempat ‘persinggungan’ 

dengan sumbu imajiner 

kampus Institut Teknologi 

Bandung 

Di bagian tengah kampus 

UGM berada di antara gedung 

Rektorat dan Ghra Sabha 

Pramana 

Di bagian tengah kampus, atau 

berada di dekat pusat kegiatan 

mahasiswa (lokasi yang 

mudah dijangkau oleh 

mahasiswa) 

Orientasi 

bangunan 

Orientasi ke selatan (ke arah 

danau), pintu masuk utama 

berada di sisi hadap danau, 

membelakangi jalan utama 

Orientasi bangunan 

memanjang dari utara ke 

selatan, pintu masuk di barat, 

tidak menghadap jalan utama 

Terdapat 2 orientasi. 

Bangunan lama ke arah 

rektorat, dan bangunan baru 

ke arah Ghra Sabha Pramana, 

menghadap kedua jalan 

utama 

Dapat dibuat 2 orientasi 

menghadap kedua jalan 

utama 

Ketinggian dan 

massa bangunan 

8 lantai (perpustakaan hingga 

lantai ke 4), bangunan tunggal 

berbentuk bukit dengan 4 

tower. 

4 lantai, bangunan tunggal 

berbentuk seperti rak buku 

Di tahun 2015, 1 bangunan 

(L1) 5 lantai, 3 bangunan 

(L5,L6,L7) 3 lantai. Dalam 

perencanaan terdapat 7 

massa bangunan, gedung lama 

sebagai pusat dan gedung 

baru mengelilingi dan 

disatukan oleh koridor. 

5-8 lantai, massa bangunan 

tunggal 
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Peranan 

Perpustakaan bagi 

Universitas 

Prinsip utama Perpustakaan UI 

adalah bahwa perpustakaan 

merupakan ruang publik yang 

paling terbuka dan demokratis 

bagi seluruh warga UI, tempat 

menggali pengetahuan dan 

menambang ilmu. 

Perpustakaan UI adalah 

sarana pendukung utama 

untuk olah pikir, olah rasa, dan 

olah raga. Penyediaan sarana 

dan fasilitas sebagai meeting 

point dan learning commons 

bagi seluruh pengguna. 

Sebagai unit pendukung 

kegiatan akademik di ITB, 

untuk menyediakan dan 

senantiasa meningkatkan 

kualitas penyediaan berbagai 

ragam informasi/pustaka yang 

berhubungan dengan kegiatan 

akademik sivitas akademika 

ITB dan pustaka yang bersifat 

memperkaya khazanah 

pengetahuan secara umum 

Sebagai pusat informasi dan  

pembelajaran, meningkatkan 

dan mengembangkan sumber 

daya manusia, layanan 

perpustakaan, koleksi bahan 

pustaka, dan ketersediaan 

teknologi informasi 

Sebagai sarana pendukung 

utama kegiatan mahasiswa 

untuk mencapai visi 

Universitas Diponegoro 

sebagai universitas riset, 

sebagai pusat meeting point 

dan learning commons 

sekaligus ruang publik bagi 

seluruh mahasiswa Universitas 

Diponegoro dan masyarakat 

sekitar. 

Jenis Koleksi 

 

 buku tercetak (Buku 

MPKT, Buku Referensi, 

Buku Teks), 

 Koleksi Khusus (Buku 

Referensi Cina, Buku Teks 

Cina, Buku Referensi 

Korea, Buku Teks Korea, 

Buku Klasik, Naskah, 

microfilm), 

 Koleksi Majalah (Majalah, 

Jurnal, Buletin),  

 Koleksi Nonbuku (berupa 

CDROM, Kaset,  Video,  

Koleksi Utama: 

 Koleksi kerja 

 Koleksi cadang 

 Koleksi khusus 

 Koleksi pandang dengar 

 Koleksi CD ROM 

 Koleksi buku - buku TPB 

 Koleksi E-books dan E-

Articles 

Koleksi Lain: 

 Koleksi British Council,  

 koleksi Prof. Doddy A. 

Tisna Amidjaja,  

Koleksi Utama: 

 Buku Teks/ koleksi umum 

 Buku Referensi 

 Terbitan Berkala 

 Karya Akhir, Skripsi, Tesis, 

dan Disertasi, Karya Ilmiah 

(KKI) 

 Koleksi E-books dan E-

Articles  

 Koleksi digital (Karya 

Akhir, Skripsi, Tesis, 

Disertasi, KKI) 

Koleksi Lain: 

(sesuai dengan koleksi yang 

dimiliki UPT Perpustakaan 

Universitas Diponegoro) 

Koleksi Utama: 

 Koleksi sirkulasi (buku 

teks) 

 Koleksi Buku Tandon 

 Buku Referensi 

 Terbitan Berkala/serial 

 Koleksi Khusus (Karya 

Ilmiah, Jurnal, Tesis, 

Disertasi) 

 Koleksi digital (Skripsi, 
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Bentuk mikro, Bola dunia), 

 Koleksi UI-ana (Skripsi, 

Artikel Jurnal, Disertasi, 

Laporan Penelitian, 

Makalah dan Kertas Kerja, 

Pidato Pengukuhan, 

Prosiding, Tesis, Tugas 

Akhir),  

 Koleksi E-books dan E-

Articles 

Koleksi Lain: 

 Abdurrahman Wahid 

Center 

 koleksi World Bank,  

 koleksi United States 

Geological Survey 

 koleksi NLR 

 Koleksi Nation 

Building (NBC) 

 Koleksi Sampoerna Corner 

 Koleksi Amerika (ASL) 

 Koleksi Nation 

Building (NBC) 

 Koleksi Bank Dunia 

 Koleksi Hatta dan Koleksi 

Langka 

 Koleksi dokumen/arsip 

UGM 

Tesis, Disertasi, E-books 

dan E-Journal) 

Koleksi Lain: 

 Koleksi Sampoerna Corner 

 Koleksi Pojok BNI 

 Koleksi Nation 

Building (NBC) 

 

Sistem Layanan 

Sistem Layanan Terbuka 

(Open Access) untuk koleksi 

Buku Teks, Terbitan Berseri, 

Koleksi Rujukan dan Koleksi 

Tugas Akhir. Sedangkan untuk 

koleksi Naskah menggunakan 

sistem Layanan Tertutup 

(Closed Access) 

Sistem Layanan Terbuka 

(Open Access) untuk koleksi 

Buku Teks (koleksi kerja dan 

koleksi umum). Sedangkan 

untuk koleksi cadangan, 

koleksi khusus, koleksi 

pandang-dengar,koleksi CD-

ROM, dan koleksi TPB 

menggunakan sistem Layanan 

Tertutup (Closed Access) 

Sistem layanan terbuka (Open 

Access) untuk semua koleksi, 

kecuali koleksi Hatta dan 

koleksi langka menggunakan 

sistem layanan tertutup 

(Closed Access) 

Sistem layanan terbuka (Open 

Access) untuk semua koleksi 

Fasilitas/ Ruang 

Pelayanan Utama 

 

 

 Ruang katalog 

 Ruang sirkulasi (Koleksi 

buku teks) 

 Ruang koleksi khusus 

 Ruang peminjaman dan 

informasi 

 Ruang katalog  

 Ruang sirkulasi (koleksi 

 Ruang pelayanan 

(infodesk, keanggotaan, 

bebas pustaka) 

 Ruang Katalog 

 Ruang informasi 

 Ruang Katalog 

 Ruang sirkulasi (Koleksi 

buku teks) 
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(naskah kuno) 

 Ruang koleksi UI-ana 

(skripsi/ tesis/ disertasi 

mingguan dan buku 

pegangan mahasiswa) 

 Ruang koleksi (klasifikasi 

000-499) 

 Ruang koleksi (800-900) 

 Ruang koleksi terbitan 

berseri, kliping, dan 

rujukan 

 Ruang koleksi khusus 

 Ruang baca koleksi khusus 

 Ruang audio visual 

 Ruang sirkulasi (Koleksi 

buku teks) 

 Ruang Koleksi Karya 

Khusus 

 Ruang Koleksi Langka 

 Ruang Koleksi Jurnal  

 Ruang Koleksi Referensi 

 Ruang Koleksi Berkala 

 Ruang arsip UGM 

 Ruang Audio visual 

 Ruang Koleksi Buku 

Tandon 

 Ruang Koleksi Referensi 

 Ruang Koleksi Serial 

 Ruang Koleksi Khusus 

 Ruang Koleksi digital 

(Skripsi, Tesis, Disertasi, E-

books dan E-Journal) 

Fasilitas 

Pendukung 

 Ruang baca (menjadi satu 

dengan ruang koleksi) 

 Ruang baca khusus(ruang 

terpisah) 

 Ruang internet,  

 Ruang kubikus 

 Ruang diskusi 

 Ruang penitipan barang 

 Ruang baca (tiap lantai) 

 Ruang diskusi 

 Ruang penitipan barang 

 Ruang baca (menjadi satu 

dengan ruang koleksi) 

 Ruang baca khusus(ruang 

terpisah) 

 Ruang akses internet 

 Ruang belajar  

 Ruang diskusi 

 Ruang Sunyi  (belajar 

mandiri) 

 Ruang penitipan barang 

 Ruang baca (menjadi satu 

dengan ruang koleksi) 

 Ruang baca khusus(ruang 

terpisah) 

 Ruang akses internet 

 Ruang belajar  

 Ruang diskusi 

 Ruang belajar mandiri 

 Ruang penitipan barang 

Ruang Pelayanan 

Ekstra/ corner 

 Abdurrahman Wahid 

Center 

 Korean Center 

 Ruang Koleksi Cina 

 Nation Building Corner,  

 American Corner 

 American Corner  

 IDIS World Bank Corner 

 National Building Corner 

 Hatta Corner  

 Sampoerna Corner 

(Sesuai kerja sama dengan 

UPT Perpustakaan Undip) 

 National Building Corner 

 Sampoerna Corner 

 Pojok BNI 



36 

 

Fasilitas Lainnya 

 Ruang seminar 

 ruang musik dan TV, 

 cinema, 

 ruang multimedia, 

 ruang pertemuan/aula  

 ruang pameran, 

 tenant/retail (toko buku, 

minimarket, restoran dan 

kafe) 

 pusat kebugaran,  

 bank 

 toilet 

 mushola 

 toko buku,  

 ruang serbaguna,  

 ruang pelatihan IT 

 ruang seminar 

 ruang informasi  

 fotocopy 

 toilet 

 mushola 

 Ruang pertemuan 

 Reading Cafe 

 Kantin 

 Fotocopy 

 Toilet 

 Mushola 

 

 Ruang seminar 

 ruang pertemuan/aula  

 ruang pameran, 

 cinema, 

 tenant/retail (toko buku, 

minimarket, restoran dan 

kafe) 

 bank (atm center) 

 toilet 

 mushola 

 Fotocopy 

 

Sumber : analisis 

 

 

 


