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BAB VI 

KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

6.1 Tujuan Perencanaan 

Tujuan Perencanaan Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di Kota Yogyakarta 

adalah merencanakan sebuah perpustakaan baru dengan konsep edutainment sehingga lebih 

menarik minat baca masyarakat Kota Yogyakarta khusunya para pelajar. Perpustakaan ini 

menyediakan kelengkapan sarana dan fasilitas yang mendukung dalam dunia perbukuan 

sehingga dapat melayani dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta akan 

fasilitas pendidikan. Perpustakaan diharapkan dapat menjadi ikon perpustakaan baru yang lebih 

modern dan dinamis. 

6.2 Konsep Dasar Perencanaan 

6.2.1 Pelaku Kegiatan 

Pengguna bangunan pada Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di Kota 

Yogyakarta ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu : 

a. Pengelola 

Kelompok pelaku yang tergabung dalam organisasi bertugas mengelola, mengatur dan 

mengorganisir Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di Kota Yogyakarta ini 

agar berjalan dengan baik. Dibagi menjadi 3 yakni : 

1. Bagian Pengelola utama yaitu Kepala Perpustakaan dan Wakil Kepala Perpustakaan 

2. Pustakawan yang terdiri dari : 

- Bagian Tata Usaha 

- Bagian Layanan Bahan Pustaka 

- Bagian Pengembangan Bahan Pustaka 

- Bagian Deposit dan Penerbitan  

- Bagian Pengembangan Perpustakaan 

3. Bagian Servis 

 

b. Pengunjung 

Semua orang (masyarakat umum) dari usia anak sampai dewasa dari tingkat pendidikan 

apapun yang memanfaatkan fasilitas yang ada pada Perpustakaan Umum dengan 

Konsep Edutainment di Kota Yogyakarta. 

c. Pelayanan/servis 

Merupakan kelompok yang melaksanakan kegiatan operasional yaitu :  

1. Petugas keamanan 

2. Petugas kebersihan 

3. Petugas parkir 



 

Gilang Ayu Azzahra - 21020111140179 | 119   
 

 
Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di Yogyakarta 

Penekanan Desain Arsitektur Organik 

 

 

6.2.2 Kelompok Kegiatan 

Kegiatan dalam Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di Kota Yogyakarta ini 

dapat dibagi menjadi 4 Kelompok, yaitu: 

A. Kegiatan Kegiatan Utama 

Meliputi kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung, yaitu : 

- Layanan Utama (Cetak): membaca, belajar, mendengar cerita, bermain 

- Layanan Utama (Non – Cetak) : menonton koleksi audio visual, browsing, 

mendengar koleksi audio. 

B. Kelompok Kegiatan pengelola 

Merupakan aktifitas pengelola dalam masing – masing bidang. 

C. Kelompok Kegiatan penunjang 

Merupakan aktifitas yang menunjang aktivitas utama perpustakaan, yaitu kounter buku, 

ruang eksebisi, kafe buku, dan wifi corner. 

D. Kelompok Kegiatan servis 

Meliputi ruang fotokopi, mushola, lavatory, parkir, keamanan, perawatan gedung, dan 

lain – lain. 

 

6.2.3 Sirkulasi 

Pendekatan sirkulasi perpustakaan dibagi berdasarkan beberapa faktor, antara lain: 

1. Berdasarkan jenis pelaku aktifitas 

 Sirkulasi bahan pustaka, (pengadaan, pengolahan, perawatan, dan pelestarian bahan 

pustaka 

 Sirkulasi manusia, (sirkulasi pengunjung umum, tamu dan pengelola) 

 Sirkulasi kendaraan, (kendaraan pengunjung, dan pengelola) 

2. Berdasarkan arah sirkulasi 

 Sirkulasi vertikal, (ramp, booklift, dan tangga). 

 Sirkulasi horizontal, (hall, koridor, selasar dan pedestrian way) 

 

6.2.4 Jenis Koleksi 

Jenis koleksi pada Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di  Kota 

Yogyakarta, yaitu : 

1. Layanan utama Cetak 

a. Koleksi umum  

b. Koleksi referensi atau rujukan 

c. Koleksi sirkulasi 

d. Koleksi khusus 

e. Koleksi Terbitan Berkala 

f. Koleksi Anak Dan Remaja 
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g. Koleksi Terbitan Pemerintah 

2. Layanan utama non Cetak 

Layanan utama non Cetak merupakan hasil karya rekam yaitu koleksi audiovisual dan 

buku dalam format elektronik atau e-book. 

 

6.3 Konsep Dasar Perancangan 

6.3.1 Program Ruang 

 

 

Jenis Ruang Luas Total (m2) 

AKTIVITAS PENERIMA 

Hall/Lobby, dan R.duduk 64,5 

Front Desk 45,5 

Loker 156 

Total Luas Akivitas Penerima 226 

AKTIVITAS PENGELOLA 

Ruang Kepala Perpustakaan 17,63 

Ruang Wakil Kepala Perpustakaan 7,1 

R. Tata Usaha 182,1 

R.  Rapat 114,24 

R. Pengembangan Perpustakaan 117,95 

R. Layanan Bahan Pustaka 213,85 

R. Pengembangan dan Pelestarian Bahan 

Pustaka 
131,68 

R. Deposit dan Penerbitan 114,87 

Gudang Koleksi dan Data 26 

Lavatory 19,2 

Total Luas Akivitas Pengelola 944,62 

AKTIVITAS UTAMA 

Perpustakaan Umum 

Ruang Baca Perpustakaan Indoor 650,72 

Tabel 6.1 
 Program Ruang Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di Yogyakarta 
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Ruang Koleksi 1636,08 

Ruang Baca Perpustakaan Outdoor 381,13 

Audiovisual 95,04 

Perpustakaan Anak 

Ruang Baca Perpustakaan Anak 304.25 

Ruang Koleksi 55,7 

Area Bermain  81 

Total dengan sirkulasi 30% 573,24 

Perpustakaan Digital 

Ruang Komputer 286,56 

R. Data Storage & Server 9 

Total dengan sirkulasi 30% 384,23 

Ruang Manuskrip dan Buku Kuno  

Ruang Koleksi 35 

Ruang Baca Manuskrip dan Buku Kuno 106 

Ruang Restorasi 20 

Ruang Digitalisasi 1 

Total dengan sirkulasi 30% 210,6 

Total Luas Aktivitas Utama 3931,04 

AKTIVITAS PENUNJANG 

Kounter Buku 

Ruang Display 184,15 

Ruang Penyimpanan Barang 24 

Kasir 5,76 

Lavatory 9,6 

Ruang Eksebisi 

Ruang Pamer 53 

Stage 60 
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Gudang 20 

Ruang Kontrol 18,5 

Lavatory 20 

Total dengan sirkulasi 50% 417,15 

Kafe Buku 

Ruang Makan 66,64 

Counter Kafe 2,44 

Area Baca dan Rak Buku 26 

Dapur 20,54 

Ruang Cuci 3,1 

Gudang Penyimpanan Bahan Makanan 2,5 

Lavatory 9,6 

Wifi Corner 

Area Wifi Corner 137,8 

Total Luas Aktivitas Pendukung 909,28 

AKTIVITAS SERVIS 

Ruang makan pegawai 43,75 

Dapur Pegawai 13,125 

Ruang istirahat karyawan 40 

Ruang Fotokopi 27,3 

Mushola : 

Ruang shalat 

Ruang wudlu 

 

52,5 

7,87 

Total dengan sirkulasi 30% 239,9 

Lavatory : 

KM/WC 

Urinoir 

Wastafel 

 

17 

2 

1,2 

Total dengan sirkulasi 20% 24,24 
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Area Bongkar Muat: 

Ruang Control 

Ruang Parkir Mobil Angkut 

Ruang Bongkar Muat 

 

9 

48 

 

24 

Ruang Genset 12 

Gudang Peralatan & Janitor 24 

Ruang Monitor CCTV 
9 

Ruang Mesin AC 10 

Ruang Pompa 
3 

Pos Satpam 
8 

Pembuangan Sampah 9 

Total dengan sirkulasi 50% 234 

Total Luas Aktivtas Servis 498,14 

Jumlah Seluruh Aktivitas 6549,08 

Luas Seluruh Aktivitas Ruang 

(+sirkulasi10% antar ruangan) 

7203,99 ≈ 7204 

  

 

Jenis Luas (m2) 

Ruang Parkir Pengelola 

Mobil 330 

Motor 105 

Mobil Perpustakaan Keliling 150 

Ruang Parkir Pengunjung 

Mobil 510 

Motor 300 

Minibus 308 

Jumlah dengan sirkulasi 100% 1703 

sirkulasi 30% (antar ruang) 510,9 

TOTAL 2213,9 

 

Tabel 6.2 
Kebutuhan Luas Ruang Luar 
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Total luas bangunan  : 

 Kegiatan penerima =            266   m² 

 Kegiatan utama  =         3.931,04   m² 

 Kegiatan pengelola = 944,62 m² 

 Kegiatan penunjang =           909,28m² 

 Kegiatan servis  =   498,14 m²  + 

Jumlah   =                               6549,08 m² 

+Sirkulasi antar ruang 10% =       7204 m2 

 Parkir    = 2213,9 m²   + 

Total    =                                9.417,9 m² 

 

6.3.2 Persyaratan Ruang 

1) Pencahayaan 

Pencahayaan dalam Perpustakaan adalah salah satu hal yang perlu di perhatikan. 

Karena di dalamnya terdapat kegiatan membaca yang memerlukan Penerangan dengan 

intensitas yang tepat.  

Menurut Thompson (1989), Karena manusia tidak dapat mengontrol pencahayaan 

alami yang dapat menyebabkan silau dan merusak bahan pustaka, maka sistem 

penerangan buatan diaplikasikan pada perpustakaan khusunya pada ruang koleksi buku.  

Sistem pencahayaan ini tidak boleh menimbulkan silau, baik yang langsung dari 

sumbernya maupun sebagai pantulan dari permukaan tempat bekerja. 

 

 

Ruang Kekuatan Penerangan ( Lux ) 

1.Ruang Baca ( Majalah dan Surat kabar ) 

2.Meja Baca ( Koleksi umum ) 

3..Meja Baca ( Koleksi refrensi ) 

4.Counter 

5. Koleksi terjilid 

6.Katalog, penyortiran, tempat penyimpanan 

200 

400 

600 

600 

600 

400 

 

 

2) Penghawaan 

Sistem penghawaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

 Sistem Penghawaan alami 

Sebagai negara tropis Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di Kota 

Yogyakarta ini sebaiknya tetap memanfaatkan Sistem Penghawaan alami. Sistem ini 

digunakan pada ruang-ruang yang tidak membutuhkan tingkat kenyamanan yang tidak 

terlalu tinggi. Misalnya pada ruang-ruang publik, ruang penunjang dan ruang servis. 

 Sistem Penghawaan buatan (kelembaban dan pengkondisian udara) 

Pengaturan kelembaban dan pengkondisian udara, selain berfungsi untuk 

menciptakan kenyamanan bagi pengguna perpustakaan, juga berfungsi untuk menjaga 

Tabel 6.3 

Rekomendasi Kekuatan Penerangan 

Sumber : Planning and Design of Library Building 
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kondisi bahan pustaka. Sistem ini digunakan pada ruang-ruang yang membutuhkan 

tingkat kenyamanan yang tinggi dan pada ruang untuk kegiatan utama. 

 

 

 

Ruang Kelembaban Temperatur 

1.Ruang Baca (dan Ruang Koleksi ) 

2.Koleksi Microform 

3.Koleksi Arsip, Manuskrip 

4.Koleksi Magnetic tape 

30 % 

30 – 40 % 

45 – 55  % 

48 – 52  % 

20 – 21o C ( 68 – 70 o F) 

15 – 25o C ( 59 – 76 o F) 

18 – 20o C ( 63 – 68 o F) 

20 – 21o C ( 63 – 68o F) 

 

Untuk mencapai tingkat temperatur yang seimbang, selain menggunakan bantuan 

AC, juga dapat menggunakan kaca filter ultraviolet yang dapat menangkal panas yang 

masuk ke dalam ruangan. 

3) Akustik 

Penataan akustik ditujukan untuk memperoleh kondisi yang sesuai dengan cara 

mencegah, mengurangi, maupun meniadakan suara yang tidak diinginkan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menjauhkan sumber suara kebisingan dengan ruang-ruang yang 

membutuhkan tingkat konsentrasi dan ketenangan yang tinggi serta penggunaan bahan 

bangunan yang dapat menyerap suara pada plafon, lantai dan dinding dan pemberian 

vegetasi sebagai penangkal kebisingan. Tidak ada standar pasti untuk akustik pada 

perpustakaan tapi secara umum tingkat kebisingan paada ruang dalam perpustakaan 

adalah 50 dB. 

Aspek akustik yang perlu diperhatikan adalah pada ruang audiovisual yang 

membutuhkan perencanaan akustik yang baik agar ruang dan aktivitas di dalamnya 

dapat bekerja sebagaimana mestinya. Sistem akustik dipertimbangkan pada pemilihan 

bahan dan bentuk ruang untuk memaksimalkan rambatan suara/bunyi dan pengurangan 

gangguan (noise reduction). 

 

4) Sirkulasi 

Hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan adalah kemudahan, kejelasan, dan 

keamanan didalam bangunan terutama bagi bahan pustaka untuk menghindari 

kekacauan kegiatan baik didalam bangunan maupun di luar bangunan, agar tidak terjadi 

crooss circulation antara pengunjung, pengelola dan bahan pustaka. Begitu pula dengan 

sirkulasi di luar bangunan, pencapaian ke tapak harus memperhatikan jalur-jalur yang 

jelas untuk kendaraan maupun pejalan kaki serta penyandang cacat. Sirkulasi harus 

memberi rasa nyaman pada pengunjung, pengunjung tidak boleh merasa diawasi karena 

akan mengganggu kenyamanan. 

 

6.3.3 Utilitas Bangunan 

1) Sistem Pengkondisian Udara 

Tabel 6.4 

 Rekomendasi Penghawaan  

Sumber : Planning and Design of Library Building 



 

Gilang Ayu Azzahra - 21020111140179 | 126   
 

 
Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di Yogyakarta 

Penekanan Desain Arsitektur Organik 

 

Bangunan direncanakan menggunakan penghawaan buatan dan penghawaan alami. 

Penghawaan buatan menggunakan sistem AC sentral pada area publik yang bersifat 

tertutup seperti pada ruang koleksi, gedung serbaguna, dll. Penghawaan buatan dipakai 

demi menjaga keawetan dari buku-buku dan alat-alat yang bekerja serta AC split yang 

digunakan pada ruang- ruang yang lebih kecil seperti ruang manuskrip. Sedangkan sistem 

penghawaan alami bangunan menggunakan sistem silang (cross ventilation), seperti pada 

ruang baca outdoor, wifi corner, lavatory, gudang, dan dapur. Sistem penghawaan dari 

aliran udara yang terjadi secara alamiah (natural ventilation) dengan penerapan bukaan 

pada dinding bangunan dan teknik insulasi juga digunakan. Penerapan double skin facade 

(fasade kaca pintar) dan solar shading dapat mengurangi tingkat panas udara yang masuk 

dalam bangunan. Elemen penyegar dan pendingin udara alami juga digunakan untuk 

mengkondisikan udara yang mengalir, yakni dengan vegetasi dan perairan (pond).   

2) Sistem Pencahayaan 

Salah satu fasilitas dalam Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di Kota 

Yogyakarta adalah koleksi buku di rak yang merupakan wadah bagi koleksi bahan pustaka 

yang memuat buku yang terbuat dari bahan kertas. Dengan mempertimbangkan sifat 

cahaya matahari yang mengandung sinar ultraviolet yang dapat memudarkan warna 

kertas, maka pada area baca buku, pencahayaan yang dipakai adalah pencahayaan buatan 

dengan lampu TL dengan sistem general lighting untuk efektifitas pencahayaan. 

Pencahayaan alami (cahaya matahari) dimaksimalkan sebagai pencahayaan pada area 

terbuka, seperti plaza, ruang baca outdoor dan open dinning cafe. Selain itu, pencahayaan 

alami juga digunakan pada ruang-ruang yang memungkinkan penggunaan cahaya 

matahari dengan pemberian elemen kaca untuk meneruskan cahaya seperti pada koridor 

dan ruang perantara.. Sistem fasade kaca pintar diterapkan untuk mendapatkan cahaya 

maksimal dan menghalau panas yang terjadi karena sinar matahari.  

 

 

 

 

 

 

 

  
Gambar 6.1. Sistem pencahayaan dalam Perpustakaan 

sumber : LP3A Gumelar Rachmat,2014 
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3) Sistem Instalasi Listrik 

Distribusi listrik berasal dari PLN yang disalurkan ke gardu utama atau trafo. Dari trafo, 

daya listrik dialirkan menuju panel utama, lalu ke beberapa sub panel, untuk diteruskan ke 

semua perangkat listrik yang ada di dalam kompleks bangunan. Tiap sub panel memiliki 

ruang kontrol sendiri untuk memudahkan pengelola mengetahui penggunaan listrik pada 

bangunan. Untuk mengatasi keadaan darurat maka bangunan meyediakan emergency 

power atau generator set yang dilengkapi dengan automatic switch system yang berfungsi 

otomatis (dalam waktu kurang dari 3 detik), langsung menggantikan daya listrik dari PLN 

yang terputus. 

 

4) Sistem Jaringan Air Bersih 

Penyediaan air bersih menggunakan sistem down feed karena lebih efisien dan efektif 

dengan memompakan air ke roof tank dan kemudian mengalirkannya ke jaringan 

pemipaan dengan bantuan gaya gravitasi. 

5) Sistem Pembuangan Air Kotor 

Secara teknis dan ekonomis, sistem yang memungkinkan untuk diterapkan adalah 

sistem terpisah antara air kotor dan air hujan. Air hujan ditampung dari atap, lalu 

disalurkan ke tanah untuk diserap oleh lahan hijau di dalam tapak. Sementara, air kotor 

yang akan diolah dalam bangunan adalah yang berasal dari aktivitas di dalam bangunan. 

Sistem pembuangan air kotor dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Sistem Pembuangan Air Bekas 

Air bekas yang dimaksud adalah air bekas cucian pakaian, cucian piring, atau peralatan 

memasak dan beberapa macam cucian lainnya. Untuk pipa pembuangan digunakan 

pipa-pipa PVC atau pipa beton dengan diameter yang diperhitungkan ukurannya. 

Mengingat panjang PVC 4 m, maka tiap 4 m dibuat sambungan atau dihubungkan 

dengan pipa-pipa lain. Untuk pipa vertikal diusahakan hubungan menggunakan 

sambungan dengan sudut lebih kecil dari 90 derajat sehingga tidak terjadi air balik. 

Pembuangan air bekas ini dapat dialirkan ke saluran lingkungan atau saluran (riol) 

kota. 

b. Sistem Pembuangan Air Limbah 

Air limbah adalah air bekas buangan yang bercampur kotoran. Saluran air limbah di 

tanah atau di dasar bangunan dialirkan pada jarak sependek mungkin dan tidak 

diperbolehkan membuat belokan-belokan tegak lurus, dialirkan dengan kemiringan 

0,5–1% ke dalam penampungan yang disebut septic tank. Untuk bangunan ini 

digunakan septic tank berukuran besar yang sering disebut sebagai  pengolah limbah 

(sewage treatment Plant-STP). 

 

6) Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi utama pada bangunan adalah berupa tangga yang diletakkan di 

tempat–tempat terbuka untuk mempermudah pengunjung dalam mengaksesnya. Selain 
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itu juga terdapat lift dan  ramp  untuk  alternatif  lain  dari  tangga. Penggunaan lift lebih 

dominan agar bangunan dapat dipergunakan oleh semua kalangan terutama untuk kaum 

difable. 

 

7) Sistem Pembuangan Sampah 

Sampah dari masing-masing unit bangunan dipilah berdasarkan jenisnya (organik dan 

anorganik), lalu dikumpulkan pada kantong-kantong sampah untuk kemudian dibuang ke 

tempat penampungan sampah sementara. Setelah itu, sampah-sampah tersebut akan 

dialihkan ke luar tapak oleh Dinas Kebersihan Kota Yogyakarta untuk selanjutnya dibuang 

ke TPA (tempat pembuangan akhir). Sampah organik dan daun-daun kering langsung 

dapat dibakar di tapak menggunakan incenerator. 

 

8) Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi pada bangunan menggunakan saluran telepon resmi dari Telkom. 

Sedangkan  untuk  alat-alat  komunikasinya  meliputi pesawat  telepon,  faksimile,  

intercom/Private  Automatic  Branch  Exchange  (PABX), dan paging  yang  akan digunakan 

oleh staff antar ruang maupun tempat lain yang ada di luar bangunan. Fungsi lainnya 

adalah untuk mempermudah komunikasi antara pengelola dengan pengunjung apabila 

terdapat pengumuman-pengumuman penting. 

 

9) Sistem Pengamanan 

a. Alat pendeteksi kebakaran  

 Alat pendeteksi kebakaran yang dipakai meliputi Heat Detector, Smoke Detector, 

Manual Alarm. 

b. Alat pemadam kebakaran  

 Alat pemadam kebakaran utama pada bangunan meliputi Sprinkler dan Fire 

Extinguisher  yang berisi material isolator api yang non-konduktor untuk menghindari 

kerusakan piranti elektronik dan buku-buku yang bermaterial kertas yaitu 

menggunakan gas helium. Terdapat juga Hydrant Box dan Pile sebagai pemadaman 

alternatif jika memang perlu digunakan. 

c. Tangga darurat 

 Tangga darurat difungsikan khusus sebagai jalur penyelamatan jika terjadi bencana 

kebakaran. Tangga darurat berada di posisi yang mudah diakses dan aman serta 

didukung sistem pencahayaan khusus. 

d. CCTV 

 Merupakan kamera dan monitor untuk pemantaun yang dilakukan oleh petugas 

keamanan.  
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10) Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir bangunan menggunakan sistem sangkar Faraday, di mana 

bentuk alatnya berupa batang  runcing  setinggi 30 cm yang terbuat  dari  bahan  cooper 

spit yang dipasang pada atap bangunan dan dihubungkan oleh kabel penghantar menuju 

tanah.  Pemasangan penangkal petir ini ialah setiap 3,5 m pada atap bangunan. 

 

6.3.4 Sistem Struktur  

Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan struktur untuk bangunan 

Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di Kota Yogyakarta ini antara lain :  

a. Bentuk struktur harus fungsional dan ekonomis serta disesuaikan dengan tuntutan ruang 

dan karakter bangunan. 

b. Struktur harus kokoh, aman, dan tahan terhadap kemungkinan gempa, angin, petir dan 

ancaman lain yang mempengaruhi struktur bangunan. 

c. Dari segi keindahan, struktur merupakan suatu pengungkapan bentuk yang indah dan 

logis, serta memberikan citra visual/karakter terhadap bagunan. 

Berdasarkan pada posisi dan fungsinya, sistem struktur dibagi menjadi tiga bagian yakni : 

 Sub structure 

Merupakan bagian struktur terbawah yang berhubungan langsung dengan tanah yang 

berfungsi menahan dan mengalirkan beban ke tanah/bumi. Pemilihan pondasi ditentukan 

sebagai tiang pancang dengan pertimbangan ketinggian bangunan yang direncanakan 3 

lantai. 

 Middle structure 

Merupakan bagian struktur tengah atau penghubung antara upper structure dengan sub 

structure yang berfungsi sebagai penyaluran beban. Sistem rangka dengan grid/modul 

tertentu dapat memudahkan dan mengoptimalkan penyaluran beban secara efektif. 

Pembuatan core (inti bangunan) juga dapat memberikan perkuatan tambahan dalam 

struktur bangunan. 

 Upper structure. 

Merupakan bagian struktur teratas yang berfungsi sebagai peratapan. Sistem yang akan 

dipakai adalah atap datar/ beton, atau shell. 

Sistem konstruksi yang akan digunakan adalah sistem konstruksi beton. Pemilihan   

konstruksi   beton   adalah   karena   mudah   dalam   pelaksanaan   dan bahannya yang tidak 

susah dicari, memiliki kesan kokoh, serta memungkinkan berbagai macam variasi finishing 

dalam mencapai penampilan karakter bangunan yang natural. 

 

6.3.5 Aspek Arsitektural 

1. Konsep Ruang Dalam 
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Kegiatan-kegiatan dalam Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di Kota 

Yogyakarta diwadahi dalam ruang. Dasar perancangan dalam ruang meliputi beberapa hal, 

yaitu : 

a. Kenyamanan (Comfortable) 

Kenyamanan erat kaitannya dengan konsep edutainment yang ingin dimunculkan 

dalam Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di Kota Yogyakarta ini 

sehingga para pengunjung diusahakan untuk mendapatkan kesan yang lebih dari 

sekedar membaca buku. Akan tetapi juga nuansa hiburan yang diberikan dengan 

membaca buku sambil bersantai di perpustakaan ini. 

b. Konsep edukasi dengan hiburan (Edutainment)  

Juga ditunjukkan dengan keterpaduan berbagai fasilitas terkait perbukuan dalam 

satu unit bangunan Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di Kota 

Yogyakarta sehingga pengunjung selain dapat melakukan pencarian bahan pustaka 

juga dapat menonton pameran ataupun bedah buku yang pada event tertentu 

diadakan pada area eksebisi. Bagi pengunjung yang ingin mencari buku keluaran 

terbaru dapat pula membelinya pada kounter buku yang ada pada perpustakaan. 

Selain itu didukung fasilitas penunjang seperti kafe buku dan akses untuk berinternet 

gratis. 

c. Keamanan (Safety) 

Keamanan bagi pengunjung dalam melakukan aktifitasnya dalam ruang 

merupakan suatu aspek yang perlu diperhatikan. Dengan keamanan yang terjamin 

maka pengunjung akan merasa betah dan tidak merasa ketakutan. Keamanan dapat 

tercapai antara lain dengan sistem keamanan bangunan yang maksimal. 

2. Konsep Ruang Luar 

Ruang luar dalam Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di Kota 

Yogyakarta adalah semua area yang berada di luar bangunan utama perpustakaan yang 

masih berada dalam tapak. Beberapa jenis ruang yang termasuk dalam ruang luar antara 

lain  ruang baca outdoor, wifi corner, dan akses untuk tempat bersantai pengunjung.  

Beberapa ruang di atas sengaja diletakkan berada di luar bangunan untuk memberikan 

kemudahan akses dan memberikan kesan bebas dan lebih menyatu dengan alam sekitar 

bagi semua pengunjung. Sebagai contoh adalah pada ruang baca outdoor dimana ruang 

didesain terbuka bagi pengunjung yang ingin membaca buku sembari bersantai dan 

menikmati udara segar dan Wifi Corner yang berada di sekeliling tapak dengan tujuan 

untuk memudahkan akses dan memungkinkan dijadikan ruang bersantai tempat 

pengunjung (khususnya kalangan pelajar) untuk menghabiskan waktu (nongkrong) dengan 

dukungan fitur hot-spot untuk melakukan akses ke global web secara gratis.      

3. Penekanan Desain 

Penekanan desain arsitektur yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan 

Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di Kota Yogyakarta adalah arsitektur 

organik, yang menyatukan bangunan dengan lingkungan sekitarnya. 
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4. Konsep Penekanan Desain 

a. The Earth Line/Horizontalisme 

Kesan-kesan horizontal yang sejajar dengan permukaan tanah menggambarkan 

hubungannya dengan bumi. Penerapan konsep ini adalah dengan menciptakan masa 

bangunan yang mengikuti bentuk topografi tapak sehingga bangunan merespon 

bentuk tapak dengan baik.  

b. The Dextruction of Box 

Merupakan konsep perancangan yang meminimalisir kesan kotak pada bangunan. 

Denah-denahnya menunjukkan kebebasan perancangan dan tidak terikat pada simetri.  

c. Continuity Space 

Perencanaannya memperlihatkan aliran pergerakan yang optimal di dalam struktur 

seperti melewatinya dengan luar, serta memperlihatkan keuntungan mengambil sinar 

matahari, adanya kontinuitas ruang yang menerus tidak dibatasi dinding kecuali pada 

ruang privasi. 

d. Simplicity 

Adalah konsep-konsep dengan adanya bentuk-bentuk yang simetris-asimetrs yang 

seimbang serta pola-pola ornamen horizontal vertikal yang memiliki ritme dan 

proporsi yang sederhana. 

e. From Structure Comes Form and Style 

Adalah konsep perancangan dengan bentuk yang dihasilkan merupakan dari bentuk 

struktur dan bahan yang diterapkan dalam bangunan. 

f. Interior Space Come Through 

Tidak ada kesan luar dan dalam sebagai sesuatu yang terpisah. Luar bisa masuk 

menjadi dalam dan sebaliknya. Hal ini bisa diwujudkan dengan adanya taman dalam 

bangunan, dengan menghilangkan sebagian dinding yang memisahkan ruang luar 

dengan ruang dalam, penciptaan derajat ketertutupan dengan menggunakan layar 

yang menutupi atau bentuk yang melingkupi. 

g. Integral Ornament 

Adalah perasaan yang didapat dengan melihat bangunan sebagai satu kesatuan, atau 

pola-pola abstrak struktur yang membentuk keserasian ornamen. Penggunaan pola-

pola ornamen dilakukan pada open space, ruang komunal, plaza, permainan pola 

paving, dan permainan pola ornamen pada eksterior bangunan. 

h. Light 

Pencahayaan menjadi bagian dari bangunan. Cahaya alami dapat dimasukkan ke 

dalam bangunan dan membentuk suatu konfigurasi sebagai penguat kesan bangunan. 

 

6.3.6 Tapak Terpilih 

Besaran tapak diperhitungkan berdasarkan pada peraturan bangunan yang berlaku pada 

tapak yang sudah dipilih pada pendekatan tapak, dalam hal ini mengacu pada RTRW Kota 

Yogyakarta pada Kawasan Jalan Kenari di Kecamatan Gondokusuman yang memang 

dikhususkan sebagai kawasan pengembangan fasilitas pendidikan. 
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Gambar 6.2  Peta Citra Tapak Perpustakaan Hibrida Kota Bogor  
Sumber : www.wikimapia.org 

Gambar 6.3  Tapak Perpustakaan Hibrida Kota Bogor 
Sumber : Peta Digital Kota Yogyakarta 
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Tapak terdapat pada Jl Ganesa yang memiliki luasan 11.000 m². Lokasi tapak ini berada di 

BWK II, dengan peraturan bangunan sebagai berikut: 

a. Tata Guna Lahan            : Perumahan, perdagangan, pendidikan, perkantoran 

dan jasa umum sosial. 

b. KDB : 70 % 

c. KLB :  ≤ 4,0 

d. KDH :  20% 

e. Ketinggian bangunan : 1-3 lantai 

f. GSB : 4,25 (setengah  lebar jalan ditambah 1 meter sesuai 

dengan peraturan pemerintah Kota Yogyakarta). 

Gambar 6.4  Kondisi Eksisting Tapak Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainmentdi Kota 
Yogyakarta 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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6.3.7 Perhitungan Luas Tapak 

Dengan memperhatikan peraturan bangunan seperti KDB, KLB, ketinggian maksimal, dan 

GSB, maka bangunan Perpustakaan Umum dengan Konsep Edutainment di Kota Yogyakarta ini 

akan menggunakan pendekatan terhadap peraturan bangunan setempat sebagai berikut : 

 Luas tapak: 11.000 m2 

 Luas lantai bangunan seluruhnya: 7204 m2 

 Luas lantai maksimal yang boleh dibangun:  

= KLB x luas tapak 

= 4 x 11.000 m2 = 44.000 m2    

   7204 m2  < 44.000 m2 (memenuhi syarat) 

 Jumlah lantai maksimal 3 sesuai dengan peraturan RTRW Kota Yogyakarta untuk 

fasilitas pendidikan. 

 Luas ruang terbuka hijau adalah KDH 20% x 11.000 = 2200 m2. 

 Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah setengah lebar jalan (1/2 x 6,5m) ditambah 

1m yaitu 4,25 m  

Garis Sempadan Samping dan Belakang Bangunan adalah 1 m (sesuai dengan 

peraturan daerah untuk bangunan sampai dengan 3 lantai). 

 Perhitungan total luas lantai dasar yang boleh dibangun pada tapak: 

- Perhitungan menurut KDB = 0,7 x 11000 m2 = 7700 m2 

Jadi, total luas lantai dasar yang boleh dibangun pada tapak adalah 7700 m2 

 


