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P E N D A H U L U A N    
 

I.  JUDUL:  

Rumah Baca di Surakarta  

Konsep Sinergi antara Fungsi Perpustakaan dan Fungsi Toko Buku 

 

PENGERTIAN  

§ Perpustakaan artinya suatu ruang dimana koleksi buku-buku, rekaman dan berbagai 

macam catatan berita disimpan untuk dibaca, dipelajari, dipinjam oleh orang-orang.1 

§ Toko Buku adalah bangunan rumah atau ruang tempat penjualan buku.2  

§ Sinergi dari bahasa Inggris. Synergy: Additional energy that is produced by two people 

combining their energy and ideas. Dalam rujukan yang lebih pragmatis, konsep sinergi 

tidak hanya berlaku personifikatif, tetapi juga berlaku untuk kebendaan (things). Benda 

                                                 
1 OXFORD Advance Learner’s dictionary- terjemahan dari library 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1064 

1 
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juga mengacu pada sesuatu yang mempunyai karakter dan sifat-sifat. Oleh karena itu, 

sinergi bisa juga diartikan perpaduan karakteristik dua macam hal atau benda yang 

mempunyai perbedaan untuk menghasilkan satu kombinan yang mempunyai ciri-ciri 

kedua tersebut.    

Rumah Baca di Surakarta merupakan sebuah media distribusi pustaka yang menjadi 

alternatif bagi masyarakat Surakarta untuk mendapatkan informasi melalui media pustaka, 

dengan konsep sinergi antara fungsi perpustakaan dan fungsi toko buku. 

 

II.  LATAR BELAKANG 

Kebutuhan masyarakat masa kini berkembang sejalan dengan perubahan masa yang 

sedang mengalami transisi dari era industri ke era informasi (dalam bahasa Alvin Toffler 

yang terkenal, disebut "Third Wave"). Informasi bagi masyarakat masa kini sudah menjadi 

semacam kebutuhan wajib. Cara untuk memenuhi kebutuhan akan informasipun makin 

beragam seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Keberadaan pustaka 

sebagai salah satu media dan sumber informasi sangat dibutuhkan dimana pustaka 

menjadi sarana untuk memberikan pertukaran informasi yang paling efektif dan 

menjangkau semua lapisan sosial. Selama ini, perpustakaan dan toko buku (konvensional) 

menjadi media distribusi pustaka yang dikenal masyarakat, namun sekarang tersedia 

jaringan internet yang menyediakan bermacam referensi pustaka dalam format e-book. 

Di sisi lain, produsen referensi pustaka, yang selanjutnya akan digeneralisasikan 

dengan istilah buku, mengalami peningkatan permintaan dari masyarakat. Untuk itu 

dibutuhkan suatu media distribusi. Media distribusi pustaka, dalam bentuk yang kita kenal 

di antaranya adalah toko buku sebagai lahan komersialisasi pustaka, dan juga 

perpustakaan yang lebih berorientasi ke pelayanan atau fungsi katalog pustaka. Beberapa 

perpustakaan juga berfungsi sebagai pusat komunitas (community center).  

Seiring dengan semakin dibutuhkannya informasi melalui buku, maka jumlah buku 

yang masuk ke pasaran makin meningkat. Hal ini membuat masyarakat makin selektif 

terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Sementara kebutuhan lain sebagai wujud 

perubahan pola sosial dalam era informasi mulai muncul, seperti media aktualisasi atau 

interaksi antar komunitas pustaka. Oleh karena itu, media distribusi seperti perpustakaan 

sebenarnya sangat sesuai dengan aspek perilaku konsumen seperti ini. Tetapi 

perpustakaan tidak mengendalikan fungsi pertukaran dalam bentuk komersialisasi (baca: 
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transaksi) bagi masyarakat yang ingin memiliki buku. Oleh karena itu perlu dipikirkan suatu 

media alternatif untuk mengangkat kedua isu di atas.  

Hal ini sejalan dengan apa telah banyak berkembang di kota-kota besar baik di 

Indonesia maupun di dunia. Sebagai studi banding, di Negara Belanda toko buku telah 

menjadi tempat yang mengerasankan bagi para penggemar buku, bahkan acara seperti 

Festival Sastra Winternachten juga diselenggarakan di toko buku. Karena toko buku telah 

dikelola menjadi pusat jaringan intelektual, tempat bertemu para pengarang, penerbit, 

orang-orang media massa, pengamat, dan penggemar sastra atau pengunjung biasa yang 

sekadar ingin melihat-lihat suasana. Toko buku telah memerankan dirinya secara elegan, 

bukan sekedar sebagai distributor, apalagi toko kelontong.3 

Gagasan-gagasan di seputar globalisasi dan konsekuensi-konsekuensi di masa 

transisi antara masyarakat industri ke masyarakat informasi (atau disebut sebagai masa 

post-industri ini) juga terjadi dalam dunia sastra Indoneisa. Pada tahun-tahun sebelumnya 

kalangan sastra sibuk memperbincangkan mengenai menurunnya minat baca, dengan 

konsekuensi berikut langkanya karya-karya berbobot dari generasi pengarang baru. Tiba-

tiba saja-seperti tak ada presedennya-muncul pengarang Ayu Utami dengan Saman 

(1998) yang disusul karya berikut yang muncul tahun ini, Larung. Lingkungan material 

kebudayaan macam apakah yang melahirkan Ayu Utami, yang tiba-tiba membuat karya-

karya sastra yang ada sebelumnya lalu-maaf-tampak "kuno" belaka? Begitu pula dengan 

Dewi Lestari, yang menghasilkan Supernova (2001), yang juga seolah tanpa preseden (dia 

mengaku tak pernah membaca sastra, tak bergaul dengan kalangan sastra)?4  

Merits mereka itu jangan-jangan hanya bisa diraba sebagai hasil perubahan 

lingkungan material kebudayaan yang disebabkan oleh globalisasi. Mereka tak perlu 

berurusan dengan sejarah sastra di sini. Mereka lahir dan akrab dengan pergaulan dari 

toko buku ke toko buku yang telah menjadi bagian gaya hidup masyarakat kontemporer, di 

mana buku, toko buku, bukan hanya menjual "pengetahuan" melainkan juga gaya hidup. 

Itulah yang bisa disebut dengan misalnya QB World Books, Kinokuniya, Aksara, Tobucil 

dan lain sebagainya yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia, yang mengikuti teladan 

yang telah ada di kota-kota besar lainnya di dunia. Tempatnya nyaman, ada kafenya, dan 

di situ buku dari segala penjuru dunia digelar.5 

                                                 
3 vision.net.id 
4 www.kompas.com 
5 ibid 
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Berangkat dari pengalaman diatas, maka masyarakat kontemporer di era informasi ini 

jelas membutuhkan sebuah wadah yang lebih berfungsi optimal sebagai media informasi 

dan juga tempat aktualisasi diri. Hal ini dapat diwujudkan dalam sebuah Rumah Baca yang 

hadir dengan konsep sinergi antara dua fungsi yaitu perpustakaan dan toko buku.  

 

Rumah Baca sebagai Media Informasi 

Rumah baca yang merupakan perpaduan konsep perpustakaan dan toko buku, 

menjadi sebuah media distribusi pustaka alternatif untuk mendapatkan informasi melalui 

media pustaka. Masyarakat yang datang ke tempat ini tidak lagi disuguhkan pada layaknya 

toko buku konvensional yang lebih berkompromi pada komersialisme, namun informasi 

yang dijual lebih bersifat selektif. Dan masyarakat dapat menikmati layanan senyaman di 

perpustakaan. Sehingga di tempat ini masyarakat bisa membaca buku tanpa harus 

dibebani kewajiban membeli, seperti halnya di perpustakaan. Tetapi ketika ada buku yang 

diminati, maka masyarakat dapat membelinya seperti halnya di toko buku. Rumah-rumah 

baca akan segera menjadi alternatif bagi kebutuhan membaca dan membeli buku. 

 

Rumah Baca sebagai Media Aktualisasi dan Interaksi  

Dunia yang makin terhubungkan (connected) di lain pihak akan membikin kita makin 

terputus hubungan (disconnected). Di negara-negara maju ini sudah terjadi. Sebagai 

contoh, seorang pekerja pada sebuah firma mengeluh setelah komunikasi bisa dilakukan 

di mana saja, sehingga dia tak perlu lagi ke kantor (dan kantor memang dibubarkan), ada 

yang tiba-tiba terasa hilang. Dulu, kalau dia punya problem, tinggal jalan ke tempat minum 

dan di situ ia bertemu temannya, Bill, yang bisa memberi bermacam nasihat. Sekarang, di 

mana semua itu?6 Kemudahan-kemudahan yang didapat masyarakat pada era informasi 

melalui kecanggihan teknologi yang semakin berkembang, memang tidak melepas 

kebutuhan setiap individu untuk mengaktualisasikan dirinya. 

Rumah Baca sendiri merupakan sejenis toko buku yang bersinergi dengan 

konsumennya, sebagai wahana untuk mendapatkan informasi tentang buku, dan 

beraktualisasi soal pustaka. Jadi bukan semata berorientasi komersil seperti layaknya 

general book store seperti Gramedia, Gunung Agung, dan sebagainya. Presedennya 

                                                 
6 ibid 
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adalah toko-toko buku dan rumah baca yang sekarang banyak bermunculan sebagai 

wujud kebutuhan informasi pada masyarakat generasi baru.  

Konsep rumah baca sebenarnya hampir serupa dengan konsep perencanaan 

perpustakaan. Intinya adalah menghasilkan suatu sirkulasi kegiatan perpustakaan, hanya 

mempunyai output yang berbeda. Jika pada perpustakaan outputnya ada pada kegiatan 

pinjam atau menyewa, maka untuk rumah baca ini outputnya adalah transaksi buku. Tetapi 

inti kegiatan dan sirkulasi di dalam toko buku adalah sama saja. Orang membaca, 

berdiskusi, menikmati ruang dan sebagainya. Sehingga wadah-wadah sejenis rumah baca 

ini selain memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, juga dapat difungsikan 

sebagai pusat komunitas bagi orang-orang yang butuh aktualisasi diri. 

 

Rumah Baca dan Surakarta 

Pengaruh globalisasi terhadap kegiatan investasi pembangunan di kotamadya Surakarta 

antara lain pada kegiatan industri, perdagangan, transportasi, telekomunikasi dan sistem 

informasi.7 Informasi bagi masyarakat kota ini memang sudah menjadi kebutuhan. Terlebih 

lagi kota Surakarta telah berkembang menjadi kota besar di Jawa Tengah dengan salah 

satu fungsi umum kota Surakarta yaitu pada pengembangan sektor pendidikan. Terbukti 

dengan banyaknya fasilitas pendidikan formal dari tingkat TK hingga SMU di kota 

Surakarta. Begitu juga dengan fasilitas pendidikan berupa perguruan tinggi, di mana 

terdapat 2 perguruan tinggi negeri dan 24 perguruan tinggi swasta di kota ini.8  

Tabel Jumlah Fasilitas Pendidikan TK, SD, SMP, dan SMU di Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 RUTRK Surakarta 1993-2013 
8 www.surakarta.go.id 

Kecamatan TK SD SMP SMU 

Laweyan 44 59 19 13 

Serengan 17 31 12 2 

PS Kliwon 20 58 12 5 

Jebres 29 59 19 6 

Banjarsari 48 85 23 20 

Jumlah 158 292 85 46 

Th 2000/2001 263 312 80 47 

Sumber: Surakarta dalam angka tahun 2000, BPS kota Surakarta 
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Keberadaan pendidikan tinggi tersebut menunjukkan bahwa Kota Surakarta telah memiliki 

lembaga pendidikan tinggi yang relatif lengkap, sehingga cukup layak untuk disebut 

sebagai kota pendidikan juga. Aset tersebut merupakan sarana dan prasarana yang 

penting bagi penyediaan sumber daya manusia terdidik di Surakarta.  

 

Namun, media distribusi pustaka di kota ini masih belum mencukupi kebutuhan 

masyarakat kontemporer yang sadar akan pentingnya informasi sejalan dengan kehadiran 

era informasi. Hanya terdapat beberapa perpustakaan dan toko buku seperti toko buku 

Gramedia, juga pasar buku bekas seperti di belakang Sriwedari atau di Gladak, maupun 

Perpustakaan Umum Surakarta yang masih terasa belum memadai untuk masyarakat 

penggemar buku, atau setidaknya mengakrabkan masyarakat pada betapa pentingnya 

informasi yang didapat dari buku. Padahal antusiasme masyarakat terhadap buku melalui 

keberadaan perpustakaan cukup tinggi. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel Peningkatan jumlah peminjaman Perpustakaan Umum Kota Surakarta 

Tahun 
Golongan Buku 

1999 2000 2001 

Karya umum 

Filsafat 

Agama 

Ilmu Sosial 

Bahasa 

Ilmu Murni 

Ilmu Terapan 

Seni dan Olahraga 

Kesusasteraan 

Sejarah 

Fiksi 

396 

266 

388 

657 

167 

118 

706 

236 

406 

308 

2.436 

358 

467 

484 

1.026 

116 

191 

1.165 

206 

486 

328 

3.716 

264 

390 

584 

1.154 

187 

333 

1.786 

254 

570 

387 

6.668 

Jumlah 6.084 8.543 12.977 

Sumber: Laporan tahunan Perpustakaan Umum Kota Surakarta 

 

Tabel menunjukkan terjadi peningkatan minat baca masyarakat Kota Surakarta dari tahun 

ke tahun. Terlihat pada tahun 2001 peningkatan peminjam Perpustakaan Umum Surakarta 
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meningkat secara signifikan. Namun perpustakaan itu sendiri yang seharusnya bisa 

menjadi media informasi dan interaksi bagi masyarakat, masih belum bisa mewadahi 

fungsinya secara maksimal. Dapat terlihat dari tabel rata-rata pengunjung setiap harinya di 

Perpustakaan Umum Kota Surakarta berikut ini: 

 

Tabel Rata-rata pengunjung per hari di Perpustakaan Umum Kota Surakarta 

Tahun Rata-rata pengunjung per hari 

1999 

2000 

2001 

157 

152 

100 

Sumber: Laporan tahunan pengelolaan Perpustakaan Umum Kota Surakarta 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa pengunjung Perpustakaan Kota Surakarta dari tahun ke 

tahun mengalami penurunan, terutama pada tahun 2001. Pengunjung yang dimaksud 

adalah pengunjung yang membaca di tempat, dan bukan sebagai bukan sebagai 

peminjam. Menurut hasil pengamatan, pengunjung lebih senang meminjam buku daripada 

membacanya di perpustakaan. Hal ini disebabkan karena faktor ketidaknyamanan dari 

perpustakaan itu sendiri sehingga menyebabkan orang tidak betah untuk berlama-lama di 

dalamnya. Padahal jumlah pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan informasi, mulai 

dari sekolah hingga Perguruan Tinggi di kota ini cukup banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan 

media distribusi alternatif yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat Surakarta 

di era informasi ini. Hal ini dapat diwujudkan dalam Rumah Baca di Surakarta. 

 

III.  PERMASALAHAN 

Bagaimana mensinergikan Perpustakaan yang mengutamakan privacy dalam konsep 

layanannya dengan fungsi komersial dari Toko Buku yang berorientasi pada publik? 

 

IV. TUJUAN  

Pembahasan ini bertujuan untuk mengungkapkan perencanaan dan perancangan 

desain rumah baca sebagai media distribusi pustaka dengan representasi desain 

mencakup sisi komersial, layanan, aktualisasi, dan interaksi 
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V. SASARAN 

Dari uraian di atas, maka sasaran pembahasan ini adalah dengan mengungkapkan 

pendekatan pada : 

§ Gabungan antara konsep layanan dari perpustakaan dengan fungsi komersial dari 

toko buku. 

§ Konsep pola tata ruang dan tata massa. 

 

V.  METODE 

Metode yang digunakan dalam penyusunan konsep dasar perencanaan dan perancangan 

Rumah Baca di Surakarta ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pelaksanaan studi dilaksanakan menjadi beberapa tahap, yaitu: 

1. Identifikasi permasalahan 

2. Pengumpulan data  

Data 

Untuk dapat mensinergikan konsep layanan dari perpustakaan dengan fungsi 

komersial dari toko buku, dalam perancangan sebuah Rumah Baca, dibutuhkan data-

data yang mampu menampilkan karakteristik dari keduanya. Data-data yang dimaksud 

yaitu fungsi dari Perpustakaan juga Toko Buku  dengan sirkulasinya masing-masing, 

baik positif maupun negatif untuk disinergikan menjadi fungsi dan sirkulasi baru yang 

positif dari sebuah Rumah Baca dengan memiliki karakteristik dari keduanya untuk 

memecahkan/menyelesaikan permasalahan yang ada.    

Reduksi data 

Penyimpulan 

pengumpulan data 

Sajian data 

Bagan Metode Interaktif 
(Sumber: H.B. Sutopo, 1993) 
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Teknik Pengumpulan Data 

§ Studi banding Perpustakaan, Toko Buku, dan Rumah Baca yang sudah ada. 

§ Studi Literatur. 

 

3. Reduksi data 

Yang dimaksud reduksi data adalah pola pemenggalan dan penyederhanaan sebagian 

data atau informasi agar dalam pembahasan untuk dianalisis lebih efisien. 

 

4. Sajian data 

Menyajikan data-data yang berkaitan dengan permasalahan, seperti:  

§ data mengenai perpustakaan 

§ data mengenai toko buku 

§ data mengenai rumah baca yang sudah ada sebagai studi kasus 

§ data lokasi site (Surakarta secara umum, dan secara khususnya adalah site 

terpilih) 

 

5. Analisa 

Melakukan analisa dari data-data yang ada berdasarkan prediksi perencanaan yang 

dihubungkan dengan tujuan, sasaran dan faktor-faktor lain yang berpengaruh, lalu 

dibahas dan permasalahan yang ada diselesaikan dengan menggunakan: 

§ Metode kualitatif 

Digunakan  untuk permasalahan yang tidak dapat diukur dan dideskripsikan 

secara verbal (kata-kata). 

§ Metode kuantitatif 

Merupakan asumsi proyeksi untuk menghasilkan variabel-variabel pasti dari objek 

 

6.  Perumusan Konsep 

Penyusunan hasil analisa ke dalam suatu konsep yang merupakan korelasi antara 

komponen pembahasan dimana hasilnya nanti merupakan bahan dan dasar 

perancangan fisik pada bangunan Rumah Baca di Surakarta. 
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VI.  SISTIMATIKA 

Tahap I 

Mengungkapkan masalah dari latar belakang untuk mendapatkan tujuan dan sasaran 

yang akan dicapai, kemudian mengklasifikasikan metode yang digunakan, lingkup dan 

batasan perencanaan dan perancangan serta sistematika perencanaan dan 

perancangan. 

Tahap II 

Meninjau rumah baca serta media distribusi pustaka yang ada (Perpustakaan dan 

Toko Buku).  

Tahap III  

Meninjau kota Surakarta sebagai gambaran tentang kondisi dan potensi yang dapat 

mendukung terhadap perencanaan dan perancangan Rumah Baca di Surakarta. 

Tahap IV 

Memaparkan Rumah Baca di Surakarta yang direncanakan sebagai Media Distribusi 

Alternatif dalam konsep sinergi antara fungsi Perpustakaan dan Toko Buku. 

Tahap V 

Merumuskan analisa desain perancangan Rumah Baca di Surakarta. 

Tahap VI 

Merumuskan konsep desain perancangan Rumah Baca di Surakarta. 

Tahap VII 

Transformasi Desain 

Tahap VIII 

Gambar Desain 
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T I N J A U A N 
  R U M A H   B A C A   &  M E D I A   

D I S T R I B U S I   P U S T A K A 
 

 

I.  PENGERTIAN RUMAH BACA 

Apa yang dimaksud dengan rumah baca? Dalam lingkup bahasan pragmatis, rumah 

baca adalah merujuk pada model toko buku yang mulai berkembang pada akhir-akhir ini. 

Sebagai bagian dari masyarakat kontemporer yang haus akan informasi, rumah baca 

menjadi alternatif untuk beraktualisasi dan mendapatkan informasi tentang pustaka. 

Rumah baca merupakan wadah bagi masyarakat untuk beraktualisasi dan mendapatkan 

informasi mengenai pustaka dimana di dalamnya mensinergikan antara fungsi toko buku 

dan fungsi perpustakaan sekaligus pusat komunitas.  

 

II.  PUSTAKA 

 Secara harfiah pustaka berarti kitab atau buku.9 Pustaka mengandung informasi yang 

merupakan rekaman pengetahuan dan pikiran manusia, sebagai ungkapan kehidupan 

intelektual dan budaya pada suatu masa dan tempat tertentu, yang dapat dijadikan sumber 

ilmu pengetahuan yang sangat diperlukan dan bermanfaat bagi peningkatan kemampuan 

masyarakat. Sebagai informasi yang semakin dibutuhkan masyarakat sekarang ini, 

pustaka hadir tidak hanya berwujud buku, namun sekarang juga mulai dikenal electronic 

book atau e-book sebagai wujud lain dari buku yang berupa file komputer. 

 

                                                 
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 802 
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III.  MEDIA DISTRIBUSI PUSTAKA  

1. Perpustakaan 

Perpustakaan artinya suatu ruang dimana koleksi buku-buku, rekaman dan berbagai 

macam catatan berita disimpan untuk dibaca, dipelajari, dipinjam oleh orang-orang.10 

 

Perpustakaan memiliki beberapa fungsi pokok11, yaitu: 

1. Fungsi pendidikan (edukatif) 

Perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan merupakan sarana 

pendidikan informal dalam arti perpustakaan merupakan tempat belajar di luar 

bangku sekolah maupun tempat belajar dalam lingkungan pendidikan sekolah. 

Dalam hal ini yang berkaitan dengan pendidikan non formal adalah perpustakaan 

umum, sedangkan yang berkaitan dengan pendidikan formal adalah perpustakaan 

sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi. Bagi mereka yang sudah 

meninggalkan bangku sekolah, maka perpustakaan merupakan tempat belajar 

yang praktis, berkesinambungan, serta murah. 

2. Fungsi kultural 

Perpustakaan sebagai tempat pemeliharaan karya-karya yang bernilai tinggi hasil 

budaya manusia dan merupakan tempat untuk mendidik dan mengembangkan 

apresiasi budaya manusia dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan 

pameran naskah-naskah kuno, ceramah, bedah buku, pertunjukkan film, atau 

bahkan pembacaan cerita untuk anak-anak, sehingga dengan demikian 

masyarakat dapat lebih mengenal budayanya. 

3. Fungsi rekreasi 

Perpustakaan sebagai sarana penyediaan buku-buku bacaan bagi masyarakat. 

Fungsi rekreasi ini tampak nyata pada perpustakaan umum, dimana perpustakaan 

melayani setiap orang yang memiliki hobi membaca tanpa memandang perbedaan 

jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama, warna kulit ataupun status sosial. 

4. Fungsi dokumentasi 

Perpustakaan sebagai tempat penyimpanan dan pemeliharaan hasil karya 

manusia dari jaman dahulu sampai sekarang, baik berupa karya cetak, seperti 

                                                 
10 OXFORD Advance Learner’s dictionary- terjemahan dari library 
11 Sulistyo Basuki, Periodisasi Perpustakaan Indonesia 
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buku, majalah, surat kabar, dll. Maupun karya-karya dalam bentuk media 

elektronik separti slide, CD, kaset, dll yang terjaga kelestariannya. 

 

Perpustakaan secara umum bertujuan untuk memberikan layanan informasi literer 

kepada masyarakat. Tujuan khusus dibedakan oleh jenis perpustakaan karena setiap 

perpustakaan melayani kelompok masyarakat yang berbeda satu dengan yang lain. 

Tujuan tersebut adalah: 12 

1. Perpustakaan umum melayani seluruh masyarakat 

2. Perpustakaan khusus melayani suatu kelompok masyarakat homogen yang 

mempunyai minat dan kebutuhan informasi khusus. 

3. Perpustakaan sekolah melayani khusus suatu sekolah. 

4. Perpustakaan perguruan tinggi melayani masyarakat khusus perguruan tinggi 

5. Perpustakaan nasional disamping melayani masyarakat, juga mempunyai fungsi lain 

yaitu sebagai perpustakaan deposit (melestarikan koleksi nasional) 

 

Kegiatan Pelayanan sirkulasi, termasuk di dalamnya adalah kegiatan: 

§ Membuat peraturan peminjaman 

§ Membuat pengumuman mengenai tata cara pendaftaran anggota 

§ Melayani pendaftaran anggota baru 

§ Memproses keanggotaan perpustakaan (membuat kartu anggota, kartu arsip, 

menyimpan data, dll) 

§ Melayani peminjaman bahan koleksi yang dapat beredar/ dipinjam oleh anggota 

perpustakaan. 

§ Menyimpan semua kartu peminjaman dengan sistematis. 

§ Memberikan peringatan bagi anggota yang belum mengembalikan buku sampai pada 

batas waktu yang telah ditentukan. 

§ Melakukan transaksi seperti pembayaran denda, ganti rugi/ buku, uang pendaftaran 

dll, serta membuat administrasinya. 

§ Melayani kepentingan surat menyurat. 

§ Membuat laporan tertulis secara berkala. 

                                                 
12 ibid 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 I_14 

rumah baca  
di Surakarta 

Masuk Pergi Parkir 

Masuk area 
perpustakaan 

Penitipan 
Barang 

Meminjam buku 

 

Perpustakaan umum yang salah satu fungsinya melayani masyarakat umum yang  

berdasarkan jenis perpustakaannya menurut Godfrey Thompson identifikasi kegiatan akan 

diuraikan menurut unsur dan macam kegiatannya:13 

§ Unsur kegiatannya 

Ada 3 unsur kegiatan dalam perpustakaan, yaitu bahan bacaan, pembaca dan 

pegawai perpustakaan. Ketiga unsur tersebut  berhubungan dengan cara yang 

berbeda-beda tergantung pada kebijakan organisasi perpustakaan. 

§ Macam kegiatan, kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam suatu perpustakaan, ada dua 

kelompok menurut Geodfrey Thompson, yaitu: 

- Kegiatan pelayanan bagi pengguna 

Kegiatan-kegiatan bagi pengguna, kuantitasnya, frekuensinya dan waktunya 

(kegiatan ekstern). Kegiatan ekstern ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

kegiatan ekstern umum (mendaftar, meminjam dan mengembalikan buku, 

membaca dan belajar) serta kegiatan ekstern khusus yaitu seperti penelitian  dan 

melihat koleksi audio visual 

- Kegiatan staf dalam melayani pengguna 

Pelayanan teknik yaitu kegiatan staf melengkapi kerangka kerja dan materi untuk 

melayani pengguna (kegiatan intern). Kegiatan intern dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: pelayanan teknis, pelayaann bagi masyarakat, pelayanan 

administrasi dan pelayanan khusus.  

§ Program kegiatan spesifik 

Dalam suatu perpustakaan, program kegiatan yang ditekankan adalah pada kegiatan 

belajar dan membaca oleh pengunjung itu sendiri. Sehingga ruang yang mewadahi 

kegiatan tersebut harus memberi keleluasaan kepada pengunjung, tetapi dengan tidak 

mengabaikan aspek pengawasan. 

 

Sirkulasi pada perpustakaan dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

                                                 
13 Thompson goedfrey, Planning and Design of Library Buildings 
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Wadah Kegiatan Perpustakaan  

Yang dimaksud ruang (space) Perpustakaan adalah tempat atau bagian tertentu dalam 

suatu gedung perpustakaan yang dipakai untuk meletakkan suatu barang atau yang 

mempunyai fungsi tertentu. Antara satu ruang dengan ruang yang lain dibatasi oleh alat 

pemisah atau penyekat. 

 

Ruang merupakan nilai utama dalam pemenuhan fungsi perpustakaan sebagai wadah 

kegiatan usernya, berikut merupakan tinjauan mengenai ruang:  

a. Kebutuhan ruang 

Kebutuhan ruang dalam suatu perpustakaan umum sesuai dengan kegiatan-

kegiatan yang diwadahi. Sesuai dengan kelompok kegiatan yang ada, maka ruang 

yang dibutuhkan pun dapat dikelompokkan sebagai berikut:14 

§ Ruang untuk kegiatan ekstern 

§ Ruang untuk kegiatan intern 

§ Ruang-ruang penunjang, seperti lavatory, gudang, tempat parkir dan sebagainya 

                                                 
14Thompson goedfrey, Planning and Design of Library Buildings 
 

Bagan sirkulasi pada perpustakaan 
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library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 I_16 

rumah baca  
di Surakarta 

Jenis dan macam ruang dalam tiap kelompok sesuai dengan kebutuhan 

berdasarkan jangkauan pelayanannya. 

b. Persyaratan ruang 

Yang akan dibahas merupakan ruang-ruang penting saja, seperti ruang untuk buku, 

ruang untuk pembaca, ruang pengelola, ruang pertemuan dan ruang untuk 

mekanikal. Persyaratan ruang-ruang tersebut adalah sebagai berikut: 

§ Ruang untuk buku 

Kebutuhan buku untuk perpustakaan adalah 3 buku/kapita  untuk komunitas 

terkecil sampai 1-1,5 buku/kapita untuk jangkauan layanan terbesar. Yang perlu 

diperhatikan dalam merencanakan ruang buku ialah jenis buku, pembacanya 

dan tuntunan teknis buku tersebut. Buku-buku tersebut biasanya ditempatkan 

pada rak-rak buku dengan lay out tertentu sesuai sistemnya, terbuka (open 

stack) atau tertutup (closed stack). Ukuran rak itu sendiri juga harus 

memperhitungkan pemakainya, anak-anak, remaja, atau dewasa.  

§ Ruang untuk pembaca 

Hal prinsip yang harus diperhatikan ialah prediksi kebutuhan yang direncanakan 

berdasarkan kondisi yang ada saat ini. Luasan mencakup ruang untuk pembaca, 

kursi, meja sirkulasi dan meja servis. 

§ Ruang pengelola 

Idealnya satu orang pengelola (selain pekerja perawatan/mekanikal) yang 

bekerja penuh melayani 2500 orang dalam skala pelayanannya. Luasan 

mencakup meja, kursi, buku-buku, dan peralatannya. Ruang untuk pengelola 

mencakup kantor administrasi, ruang kerja dan ruang istirahat. 

§ Ruang pertemuan/seminar 

Ruang-ruang pertemuan yang dibutuhkan antara lain ialah auditorium kecil dan 

beberapa ruang konferensi. Ruang-ruang ini selain dapat mewadahi kegiatan 

yang ada, pada akhirnya nanti juga dapat menambah daya tarik kepada 

perpustakaan tersebut. 

§ Ruang kegiatan mekanikal 

Yang termasuk dalam ruang ini adalah hall, tangga, toilet, elevator, lift, pipa 

udara, AHU, kloset. Luas yang dibutuhkan ialah 20% dari luas fungsional. 
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c. Hubungan ruang dan pelayanan 

Secara khusus fleksibilitas hubungan ruang mencerminkan kesuksesan dan 

keawetan bangunan. Suatu area yang sama dapat digunakan untuk fungsi yang 

berbeda di lain waktu, tanpa mengubah strukturnya. Lay out mebel dan peralatannya 

juga fleksibel, idealnya semua pelayanan masyarakat seharusnya terletak pada 

lantai yang sama dalam perpustakaan, demi untuk menarik dan memudahkan 

pengunjung, segi ekonomis, dan penyederhanaan kegiatan.  

 

Ruangan perpustakaan berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan pustaka, tempat 

melaksanakan kegiatan layanan perpustakaan dan tempat bekerja petugas perpustakaan. 

Suatu ruangan perpustakaan sebaiknya dirancang dan dibangun sesuai dengan fungsi 

perpustakaan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan ruangan 

perpustakaan adalah: 

a. jumlah koleksi dan perkembangannya dimasa yang akan datang 

b. jumlah pemakai atau masyarakat yang dilayani oleh perpustakaan 

c. jumlah bentuk layanan perpustakaan yang disajikan 

d. jumlah petugas atau karyawan yang menggunakan ruangan.   

 

Faktor-faktor tersebut akan menentukan jenis dan luas ruangan yang dibutuhkan oleh 

suatu perpustakaan. Pada dasarnya setiap perpustakaan harus memiliki sejumlah ruangan 

yang mempunyai fungsi yang berlainan. 

Jumlah minimal ruangan yang diperlukan terdapat pada perpustakaan adalah sebagai 

berikut:15 

1. Ruang Koleksi 

Ruang koleksi berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi perpustakaan. Ruangan 

koleksi dapat terdiri dari satu ruang atau beberapa ruang, misalnya ruang koleksi buku, 

ruang koleksi majalah, ruang koleksi referensi, ruang koleksi audio visual, dan lain-lain.  

2. Ruang baca 

Ruang baca adalah ruang yang dipergunakan untuk membaca bahan pustaka. Ruang 

baca terdiri dari ruang baca untuk dewasa/ remaja dan ruang baca untuk anak-anak. 

                                                 
15 Pedoman Perlengkapan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Nasional RI, 1991  
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Namun memungkinkan pengadaan ruang baca dengan fungsi khusus, seperti ruang 

baca referensi, ruang baca audio visual dan sebagainya.  

3. Ruang pelayanan 

ruang pelayanan berfungsi sebagai tempat peminjaman dan pengembalian buku, 

meminta keterangan kepada petugas, menitipkan barang atau tas, mencari informasi 

dan buku yang diperlukan melalui katalog.  

4. Ruang Kerja Teknis Administrasi 

ruang kerja teknis dan administrasi adalah ruangan yang diperlukan untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. pemrosessan bahan pustaka mulai dari pengadaan sampai bahan pustaka 

tersebut siap untuk disajikan kepada pemakai perputakaan 

b. ruang tata usaha untuk kepala perpustakaan dan stafnya 

c. ruang untuk memperbaiki bahan pustaka yang rusak 

5. Ruang khusus 

Yang dimaksud dengan ruang khusus ini adalah ruang yang terdiri dari diskusi/ 

pertemuan, ruang bercerita untuk anak-anak dan ruang lain untuk kantin. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa perpustakaan lebih bersifat 

sebagai layanan, di mana pengunjung perpustakaan lebih mudah mendapatkan informasi 

yang dibutuhkannya hanya dengan datang dan membaca buku yang dicari pada ruang-

ruang yang sengaja disediakan. Buku-buku yang disediakanpun cukup beragam, sehingga 

masyarakat dapat menyeleksi buku-buku yang memang dibutuhkan. Namun, bagi 

masyarakat kontemporer yang haus akan informasi dan ingin memiliki buku yang 

dibutuhkan tersebut, layanan perpustakaan masih belum memenuhinya. Sehingga fungsi 

ini dapat disinergikan dengan fungsi dari toko buku yang memang ‘tempat’nya menjual 

buku.     

 

2. Toko Buku  

Toko Buku adalah bangunan rumah atau ruang tempat penjualan buku.16 Fungsi 

toko buku sebagai media yang memberikan layanan pada masyarakat berupa 

                                                 
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1064 
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penjualan buku-buku, dimana masyarakat sekarang ini sangat membutuhkan informasi 

dalam bentuk apapun, termasuk buku. Kini semakin banyak jenis buku yang 

ditawarkan pada masyarakat, menjawab meningkatnya kebutuhan masyarakat akan 

informasi. Dengan meningkatnya buku yang masuk ke pasaran, harus diimbangi 

dengan suatu proses seleksi. Namun, yang ada sekarang banyak toko buku yang 

kurang menggunakan proses seleksi produk pustaka karena kondisi yang ditawarkan 

lebih berkompromi terhadap komersialisme. 

Orientasi pada sisi komersil ini yang akhirnya membatasi layanan pada 

masyarakat akan sebuah toko buku, dimana pengunjung hanya dapat datang membeli 

lalu pergi, tidak banyak buku yang dapat masyarakat seleksi sendiri untuk dibelinya, 

karena kebanyakan masih dalam kondisi disegel. Dalam kondisi seperti ini, toko buku 

sulit untuk bersinergi dengan konsumennya yang mengharapkan informasi mengenai 

buku, terlebih untuk beraktualisasi mengenai buku, dimana tidak ada interaksi antara 

penulis, pembeli buku, penggemar buku atau hanya masyarakat yang ingin mengenal 

buku.     

 

Berikut sirkulasi pada toko buku:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan sirkulasi tersebut, dilihat fungsi toko buku sebagai tempat menjual buku. 

Dan fungsi menjual buku ini pula yang akan diambil untuk disinergikan dengan 

perpustakaan menjadi sebuah rumah baca yang lebih bersifat selektif dengan layanan 

sebaik perpustakaan, namun memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin 

Masuk Pergi Parkir 

Masuk area toko 
buku 

Penitipan 
Barang 

Melihat-lihat buku Beli Buku 

Membayar 

Melihat 

Bagan sirkulasi pada toko buku 
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memiliki buku yang dibutuhkannya dengan membeli buku tersebut, layaknya di sebuah 

toko buku.   

 

Desain Komersial pada Toko Buku 

Dalam bidang commercial design banyak hal yang harus menjadi pertimbangan dalam 

perancangan. Terutama permainan bentuk eksterior maupun bentuk ruang dalam yang 

diciptakan agar lebih memberi kesan yang diinginkan dari sisi desain maupun ”bisnis”.  

Dari sisi desain, dalam perancangan biasanya ada maksud dan tujuan yang akan 

disampaikan. Di sini dapat dilihat bagaimana suatu konsep dan tema yang akan 

disampaikan dapat menciptakan ”rasa”, suasana, dan kenikmatan dalam bentuk ruang. Hal 

itu mencakup beberapa aspek, seperti pencahayaan, musik dan tata suara, pawarnaan, 

pemilihan material, dan sirkulasi pengunjung yang akan kita giring. Ini merupakan 

kelompok besar yang mewakili suasana yang akan diciptakan.17 

Toko buku sebagai bangunan komersial juga memperhatikan hal-hal di atas sebagai 

elemen desainnya. Seperti terlihat pada bagan sirkulasi, sebelum masuk ke dalam toko 

buku, orang dibuat terpancing dengan memperlihatkan bangunan yang menarik dan 

membawa mereka masuk ke dalam ruang.  

Etalase depan atau muka dari sebuah toko, harus menggambarkan karakter produk 

yang dijual. Faktor ini akan menjadi elemen penunjang untuk menarik perhatian orang 

pada produk yang dijual, dalam hal ini adalah buku. Dan dengan penggunaan logo 

(signage), juga mampu memberi gambaran dan kesan tersendiri pada sebuah toko. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Erwanto, Ir, M.T., Perancangan pada Arsitektur dan Interior Toko Ritel, Kompas, 16 Mei 2004 
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Untuk interiornya, penataan ruang didesain dengan kenyamanan sirkulasi pengunjung 

yang digiring saat melalui rak-rak buku yang ditata apik, dengan penambahan alunan 

musik, pencahayaan ruang yang menarik, serta pewarnaan untuk lebih memperkuat 

suasana dalam toko buku.  

Display untuk memamerkan produk apa yang akan ditonjolkan, biasanya berupa buku 

baru, menjadi bagian penting untuk kepentingan komersial. Sehingga bagian ini harus 

menarik, dari segi visual rancangannya mampu menarik perhatian orang (eye cathing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RUMAH BACA SEBAGAI MEDIA DISTRIBUSI ALTERNATIF  

(Konsep Rumah Baca sebagai Sinergi antara Perpustakaan dan Toko Buku) 

 

Masyarakat kontemporer lebih menyukai pergi ke perpustakaan atau browsing internet 

daripada membeli di toko buku konvensional. Informasi yang disediakan oleh 

perpustakaan atau internet memang menawarkan banyak alternatif sehingga bisa menjadi 

lahan aktualisasi dan media informasi bagi masyarakat. Toko buku konvensional memang 

identik dengan komersialisasinya daripada fungsi sebagai media informasi dan aktualisasi. 

Gambar 1. Tampilan toko buku yang mengundang 
(sumber: spicys.com) 

Gambar 2. Interior toko buku 
(sumber: gramediaonline.com) 
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Oleh karena itu muncullah rumah-rumah baca yang merupakan perpaduan konsep 

perpustakaan dan toko buku. Masyarakat bisa membaca buku di rumah-rumah baca tanpa 

harus dibebani kewajiban membeli, seperti halnya perpustakaan. Tetapi ketika ada buku 

yang dinikmati, maka masyarakat dapat membelinya seperti halnya di toko buku. Rumah-

rumah baca akan segera menjadi alternatif bagi kebutuhan membaca dan membeli buku. 

Rumah Baca sendiri merupakan sejenis toko buku yang bersinergi dengan 

konsumennya, sebagai wahana untuk mendapatkan informasi tentang buku, dan 

beraktualisasi soal pustaka. Konsep rumah baca sebenarnya hampir serupa dengan 

konsep perencanaan perpustakaan. Intinya adalah menghasilkan suatu sirkulasi kegiatan 

perpustakaan, hanya mempunyai output yang berbeda. Jika pada perpustakaan outputnya 

ada pada kegiatan pinjam atau menyewa, maka untuk rumah baca ini outputnya adalah 

transaksi buku. Tetapi inti kegiatan dan sirkulasi di dalam toko buku adalah sama saja. 

Orang membaca, berdiskusi, menikmati ruang dan sebagainya.   

Konsep rumah baca sebenarnya hampir serupa dengan konsep perencanaan 

perpustakaan. Intinya adalah menghasilkan suatu sirkulasi kegiatan perpustakaan, hanya 

mempunyai output yang berbeda. Jika pada perpustakaan outputnya ada pada kegiatan 

pinjam atau menyewa, maka untuk rumah baca ini outputnya adalah transaksi buku. Tetapi 

inti kegiatan dan sirkulasi di dalam toko buku adalah sama saja. Orang membaca, 

berdiskusi, menikmati ruang dan sebagainya.  

Rumah baca ini selain memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, juga dapat 

difungsikan sebagai pusat komunitas bagi orang-orang yang butuh aktualisasi diri. 

Sehingga rumah baca menjadi wadah bagi masyarakat untuk beraktualisasi dan 

mendapatkan informasi mengenai pustaka dimana di dalamnya mensinergikan antara 

fungsi toko buku dan fungsi perpustakaan sekaligus pusat komunitas.  

 

Studi Banding dengan Rumah Baca (yang sudah ada)  

 

 

 

 

 

ak. sa. ra  di Jakarta 
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Bangunan yang terletak di Jl Kemang Raya no 8B Jakarta Selatan itu bergaya 

kontemporer. Berbeda dengan kebanyakan toko buku, Aksara menyediakan sofa untuk 

tempat duduk para pengunjungnya. Masyarakat lebih merasa berada di perpustakaan 

ketimbang berada di toko buku. Ditambah, suara musik yang menambah kenyamanan 

membaca. Buku apapun dapat dibaca. Pihak toko pun memberikan rekomendasi pada 

pengunjung tentang buku yang bagus untuk dibaca. Toko seluas 150 meter persegi itu 

menonjolkan tiga konsep utama: melayani, terseleksi, dan tempat aktivitas ilmu 

pengetahuan.18  

Interior Aksara didesain dengan gaya seminimal mungkin. Nyaris tanpa sekat. 

Bangunan yang didesain arsitek Andra Matin tersebut memanfaatkan pencahayaan sinar 

matahari sedemikian rupa, sehingga menambah kenyamanan ruangan. Berbagai buku 

diatur berdasarkan temanya. Ada bagian yang berisi buku anak, bagian khusus majalah, 

hingga buku impor.  

 

 

 

                                                 
18 pantau.or.id 

Gambar 4.  Aksara 
(Sumber: Dok. Pribadi) 
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4 

Desain minim sekat membuat ruangan pada bangunan ini bisa digunakan untuk 

keperluan lain. Aksara memang rutin menggelar diskusi. Tidak hanya diskusi bedah buku, 

melainkan pembahasan tema yang sedang aktual.19 

Namun pertimbangan privasi pengunjung Aksara masih terasa kurang diangkat. 

Padahal nilai sebuah privasi pada saat membaca adalah sangat penting. Belajar dari hal 

ini, rumah baca yang direncanakan di Surakarta mencoba meberikan nilai yang hilang 

tersebut. Hadir dengan konsep sinergi antara fungsi toko buku dan fungsi perpustakaan, 

rumah baca selain menjual, juga menyediakan space berupa ruang baca atau taman baca 

yang memberi kesempatan pada pengunjung untuk berinteraksi secara berkelompok, dan 

juga tersedia space khusus untuk pembaca yang menginginkan tingkat privasi lebih.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R U M A H   B A C A    
                                                 
19 republika.co.id 
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d i   S U R A K A R T A 
 
 
I.  RUMAH BACA 

Berdasarkan hasil dari kajian mengenai perpustakaan dan toko buku pada bagian 

sebelumnya, didapatkan Rumah Baca di Surakarta dengan konsep sinergi antara kedua 

fungsi tersebut, yaitu perpustakaan dan toko buku sebagai media distribusi alternatif, 

menjadi wadah yang menjual informasi dalam bentuk pustaka yang telah terseleksi baik 

dalam format buku maupun e-book, sehingga tidak lagi hanya berkompromi pada 

komersialisme layaknya toko buku konvensional. Dan masyarakat dapat menikmati 

layanan senyaman di perpustakaan, termasuk kebutuhan akan aktualisasi diri.  

Tempat yang disediakanpun nyaman, ada kafenya, serta menyediakan fasilitas-

fasilitas untuk pertemuan maupun diskusi. Hal ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat 

kontemporer di Surakarta yang memiliki jumlah pelajar maupun mahasiswa dari mulai 

sekolah sampai Perguruan Tinggi  yang cukup banyak.  

 

II.  FUNGSI  

Fungsi baru dari rumah baca yang direncanakan adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi edukatif 

Berbagai informasi dengan mudah didapatkan di rumah baca melalui media pustaka 

yang telah terseleksi, sehingga pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada 

pendidikan informal masyarakat.  

2. Fungsi kultural 

Nilai budaya yang dimunculkan pada rumah baca lebih pada budaya gemar membaca 

bagi masyarakat kita. 

3. Fungsi rekreatif 

Sebagai wadah bagi masyarakat untuk beraktualisasi dan mendapatkan informasi, 

rumah baca dapat menjadi tempat berinteraksinya masyarakat. Serta ketersediaan 

banyak buku dengan suasana tempat yang nyaman bagi penggemar buku maupun 

pengunjung yang hanya ingin melihat-lihat menjadikan fungsi rekreatif yang didapat 

pada rumah baca. 

4. Fungsi komersial 
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Datang Pergi Parkir 

Masuk area rumah 
baca 

Penitipan 
Barang 

Melihat-lihat buku Baca Buku/ 
diskusi  Beli buku 

Membayar 

Melihat 

Sebagai output rumah baca memberikan layanan berupa transaksi jual beli bagi 

pengunjung yang ingin memiliki buku.  

 

III. SIRKULASI 

Berdasarkan fungsinya, rumah baca hadir dengan sirkulasi, sebagai berikut:  

 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. WADAH KEGIATAN RUMAH BACA 

Ruang-ruang yang dibutuhkan guna mewadahi berbagai kegiatan pada rumah baca, 

antara lain: 

Kegiatan Informasi dan Pustaka 

1. Ruang Buku Umum 

a. R. Stack buku umum 

Ruang buku umum merupakan ruang utama pada rumah baca. Ruang ini dibagi 

menjadi beberapa bagian sesuai dengan tema masing-masing buku. Misalnya 

buku-buku arsitektur, buku-buku sastra atau tema lainnya yang diletakkan sesuai 

dengan spotnya masing-masing pada stack buku umum. Desain yang fleksibel 

sangat nyaman untuk ruangan ini, sehingga mudah pada proses bongkar pasang 

lay out stack buku. 

b. R. Baca buku umum 

Bagan sirkulasi pada rumah baca 
(sumber: analisa penulis) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 I_27 

rumah baca  
di Surakarta 

Disetiap sudut bagian ruang stack buku disediakan sofa-sofa untuk membaca. 

Suasana nyaman didapat dari furniture yang nyaman, pencahayaan alami maupun 

artificial lighting, serta suara lembut dari alunan musik.  

 

2. Ruang Buku Anak 

a. R. Stack buku anak 

Penggunaan warna-warna yang ceria maupun desain-desain yang menarik 

memancing anak untuk berfikir serta menampilkan kesan ceria sesuai dengan 

dunia anak-anak yang penuh warna.  

b. R. Baca buku anak 

Seperti halnya pada ruang buku umum, ruang buku anak juga disediakan space 

untuk anak membaca. Peletakkan kursi anak disudut-sudut ruang untuk 

kenyamanan membaca, dan didesain dengan pencahayaan yang optimal untuk 

mendapatkan suasana nyaman saat anak membaca. 

 

3. Ruang e-book 

Ruang ini berisikan computer-komputer yang dilengkapi e-book atau electronic book 

berupa buku dalam bentuk file.  

 

4. Ruang Display 

Ruang display digunakan untuk memamerkan buku-buku baru. Dari segi visual 

rancangannya harus menarik perhatian orang (eye cathing)  

 

5. Ruang Seminar 

Rumah baca sebagai fungsi wadah aktualisasi dan interaksi menyediakan ruang 

seminar untuk keperluan acara diskusi, seminar dan pertemuan lainnya. Ruang ini 

dirancang dengan kapasitas 300 orang. 

Ruang seminar tidak sepenuhnya tertutup, sebagian sisinya dibiarkan terbuka. Ini 

dimaksudkan agar memberi kesan terbuka dan ‘terasa’ keberadaannya di rumah baca 

bersama ribuan buku. 

   

6. Ruang Video dan Musik 
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Ruang ini menyediakan penjualan video, cd dan kaset. Pada perancangannya ruangan 

ini memperhatikan desain akustik ruang. 

 

 

Kegiatan Penunjang 

1. Bioskop mini 

Rumah baca menyediakan tempat menyaksikan film indie, discovery, dan lainnya 

dalam bioskop mini dengan kapasitas 50 orang. 

 

2. Art Gallery 

Desain ruang ini mempertimbangkan fleksibilitas ruang, dalam rangka menampilkan 

benda-benda seni, dan memudahkan dalam penataan lay outnya.  

 

3. Café 

Suasana nyaman rumah baca dilengkapi dengan tersedianya café beserta stagenya.  

 

4. Exhibition area 

Exhibition area atau ruang pamer, merupakan ruang terbuka (tanpa sekat permanen), 

hanya dibatasi permainan anak tangga. 
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5 

 

 
 
 

 

A N A L I S A    P E R E N C A N A A N     

D A N    P E R A N C A N G A N 

 
 

 

Analisa perencanaan dan perancangan dari rencana dan langkah-langkah disain pada Rumah 

Baca di Surakarta ini dilakukan untuk mencari bentuk dan sistem pengoperasian bangunan 

yang optimal serta menjadikan suatu hasil yang positif dari disinergikannya fungsi 

Perpustakaan dengan fungsi toko buku menjadi sebuah Rumah Baca. 

 

I.  ANALISA PENENTUAN LOKASI DAN SITE 
1. Analisa pemilihan lokasi 

Tuntutan perpustakaan akan sebuah lokasi adalah: 

· Sesuai dengan rencana kota 

· Mudah diakses  

· Lingkungan dengan ketenangan yang tinggi  

Sedangkan tuntutan dari toko buku adalah: 

· Sesuai dengan rencana kota 

· Mudah diakses 

· Menjual (mudah dilihat orang) 

Untuk pemilihan site, rumah baca lebih menekankan pada fungsi komersial, 

sehingga lebih membutuhkan lokasi yang memiliki nilai jual. Sedangkan fungsi layanan 

lebih didapat pada sistem didalamnya, sehingga lingkungan yang tenang juga 

dibutuhkan, namun dengan bobot yang lebih kecil. Dan untuk kesesuaian dengan 
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rencana kota, dalam hal ini adalah Surakarta, lokasi terpilih disesuaikan dengan 

RUTRK Kota Surakarta, dimana wilayah pengembangan Kota Surakarta dibagi dalam 

10 satuan wilayah pengembangan (SWP) yang mengatur dominasi fungsi lahan dalam 

tiap-tiap wilayah pengembangan tersebut. 

Kebijakan orientasi dan dominasi tata guna lahan 
No SWP Orientasi dan tata guna tanah 
1. SWP I Daerah perdagangan dan jalur hijau 
2. SWP II Daerah komersial dan pusat pemerintah 
3. SWP III Daerah perdagangan 
4. SWP IV Daerah fasilitas sosial dan fasilitas pendidikan 
5. SWP V Daerah fasilitas sosial dan fasilitas pendidikan 
6. SWP VI Daerah fasilitas sosial dan fasilitas umum 
7. SWP VII Daerah fasilitas sosial dan perumahan 
8. SWP VIII Daerah fasilitas sosial dan penyangga 
9. SWP IX Daerah fasilitas sosial dan industri 
10. SWP X Daerah fasilitas sosial dan perumahan 

 

 

 

 

 

 

 

Dan kriteria lokasi yang 

dibutuhkan rumah 

baca adalah sebagai 

berikut: 

· Memiliki kesesuaian dengan rencana kota. Lokasi yang dipilih mempunyai 

peruntukan yang sesuai atau mendekati fungsi yang direncanakan dalam hal 

ini adalah fasilitas umum dan pendidikan. 

· Menjual (mudah dilihat orang) 

· Lingkungan yang tenang  

· Akses pencapaian mudah atau lokasinya strategis  

 

2. Analisa pemilihan site 

Berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat 3 alternatif site yang hadir antara lain:   

I 
I

II
V 

V

VII 

VIII 
IX X 

Peta Pembagian SWP 
(Sumber: RUTRK Surakarta 1993-2013) 
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Jl
. p

er
in

tis
 k

em
er

de
ka

an

3 2 1 

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

 

 

 

 

 

 

§ Alternatif Site I, lahan bekas pertokoan SE, Jl. Slamet Riyadi  

Merupakan daerah perdagangan yang terletak pada sumbu kota Solo, bangunan 

yang belum di rekonstruksi ini merupakan bekas dari toko serba ada yang terkena 

bencana kebakaran pada kerusuhan mei 1998 yang lalu. Di kelilingi oleh 

pertokoan dan retail-retail kendaraan, dapat diakses dari mana saja karena bukan 

termasuk one way dari kawasan Slamet Riyadi. 
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§ Alternatif Site II, Jl. Dr. Muwardi, Kota Barat  

Merupakan kawasan heterogen, mulai dari perkantoran, sekolah, bisnis, dll. Lokasi 

ini mudah diakses karena dilalui banyak kendaraan umum. Ramai oleh berbagai 

kendaraan yang melintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Alternatif Site III, Jl. Ir. Sutami 

Terletak di depan Bank BNI. Site ini berada di zone pendidikan di mana lokasinya 

tidak jauh dari kampus UNS. 

 

 

 

 

 

 

Jl. Kenanga 

 

Kantor 

Kecamatan 

SDN 
Mangkubumen 
 

LAP. KOTA 

BARAT Mesjid  

 

Site  
BNI 
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Tabel Analisa Pemilihan Site 

 

 

 

 

 

 

 

3. Site Terpilih 

Berdasarkan ketiga alternatif di atas, yang memiliki kesesuaian dengan pertimbangan 

yang telah direncanakan untuk bangunan Rumah baca di Surakarta adalah alternatif 

kedua, yaitu berlokasi di Jl. Muwardi, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.     

 

EKSISTING SITE 

· Tapak berada di lokasi yang letaknya termasuk pada bagian kota Surakarta  

yang ramai sehingga mudah untuk  dikenali dan diakses 

· Tingkat pencapaian tinggi karena berada dalam trayek beberapa jenis sarana 

transportasi umum seperti bis kota dan angkutan umum. 

· Tapak berada di lingkungan dimana penggunanya cenderung membutuhkan 

banyak informasi mulai dari perkantoran, sekolah, bisnis, dll. 

Kriteria Bobot Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Sesuai dengan RUTRK 2 2 3 1 

Memiliki nilai jual 2 3 3 1 

Lingkungan yang tenang  1 1 2 3 

Akses pencapaian mudah  2 3 3 1 

Jumlah 17 20 9 

Keterangan nilai :  

3 : baik 

2 : cukup 

1 : kurang baik 

Keterangan bobot: 
2 : sangat menentukan  
1 : menentukan  
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II.  ANALISA PENGOLAHAN TAPAK 

1. Analisa pencapaian  

Tujuan: untuk mendapatkan Main Entrance dan Side Entrance  

Dasar pertimbangan: 

Syarat ME: 

§ Terletak dijalan utama 

Gambar 8. Site Terpilih 
(Sumber: Dok. Pribadi) 
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§ Jauh dari titik kemacetan lalu lintas 

§ Arah datang pengunjung dari jalan raya 

§ Mempunyai kemudahan untuk dicapai dan dilihat dari jalur jalan umum. 

Syarat SE: Fungsi sirkulasi dan service  

Pembahasan: 

ME berada pada ruas jalan utama yaitu Jl. Dr. 

Muwardi. Agar mudah diakses para penggunanya. 

SE di tempatkan pada Jl. Kenanga, yang 

merupakan jalan lingkungan. 

  

2. Analisa orientasi bangunan 

Tujuan: Menentukan arah pandang bangunan Rumah Baca terhadap 

lingkungan/kawasan sekitarnya. 

Dasar Pertimbangan: 

a. Eksisting pola jalan 

b. Arah datang/masuk pelaku kegiatan terbanyak 

c. Respon terhadap pelaku kegiatan. 

Pembahasan: 

Guna menarik respon masyarakat 

sebagai pelaku kegiatan terhadap 

bangunan rumah baca sehingga 

tertarik untuk datang/masuk ke 

dalam bangunan, maka orientasi 

massa bangunan diarahkan ke arah 

Jl 
Mu

wa
rd

i

Lalu lintas di area ini cukup  
padat dimana banyak karena 
posisinya yang tepat  pada 
perempatan jalan. Sehingga 
hanya dapat  dimanf aat kan 
s ebagai  j a l an k e l uar

Penggunaan ME di jalan utama, 
yaitu Jl Muwardi dengan 
per t imbangan kemudahan 
pencapaian orientasi bangunan 
sehingga area ini tepat  untuk 
keluar masuknya kendaraan    

Area ini digunakan sebagai 
Servise Ent rance, kar ena 
berbatasan langsung dengan jalan 
lingkungan yang t idak terlalu 
padat kendaraan, sehingga mudah 
untuk keluar masuk  kendaraan
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jalan utama, agar secara visual dapat terekspos.  

 

3. Analisa penentuan penzoningan 

a. Penzoningan horisontal  

Tujuan: menentukan zonifikasi pada site secara tepat 

Dasar pertimbangan: 

§ Potensi dan lingkungan sekitar site terpilih 

§ Pengelompokan kegiatan 

§ Tingkat kebisingan/noise disekitar tapak 

§ Kemudahan pencapaian 

 

 

 

 

 

 

 

b. Penzoningan vertikal 

Tujuan: Menentukan zone kelompok ruang vertikal pada bangunan yang 

direncanakan. 

Dasar pertimbangan: 

§ Kebutuhan ruang yang banyak dengan site terbatas 

§ Perlu adanya magnet pada setiap lantai sehingga kegiatan tidak menumpuk 

pada lantai tertentu 

§ Perlu adanya perencanaan yang matang mengenai sistem utilitas vertikal 

 

 

 

 

 

 

 

Basement

2

4

1

3

Lt. 1 - unt uk kegiatan yang butuh pergerakan cepat, 
spt. ruang-ruang penerimaan, exhibit ion hall 
ditambah dgn ruang buku anak 

Lt. 2 - untuk ruang yang bersifat umum, 
spt. Art  gallery, café, video-CD-casette & ruang buku umum 

Lt. 3 -  untuk ruang e-book, ruang seminar & ruang buku umum  

Lt. 4 -  untuk ruang-ruang pengelola & bioskop mini 

5

Lt. 5 - untuk ruang amphitheater 

Jl M
uw

ard
i

Jl. Kenanga

Bising

Agak 
Bising

Tenang
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III. ANALISA PENDEKATAN KONSEP PERUANGAN 

Analisa konsep penentuan ruang bertujuan menentukan ruang yang sesuai dengan 

kebutuhan, kenyamanan dan hubungan kegiatan yang diwadahi oleh ruangan tersebut. 

Tujuan ini berdasarkan hasil sinergi antara fungsi perpustakaan dengan fungsi toko buku, 

di mana Rumah baca memiliki sirkulasi yang serupa dengan perpustakaan namun juga 

menawarkan fungsi transaksi sebagai outputnya.    

1. Pengertian dan tujuan analisa  

a. Tujuan : 

Untuk menentukan kebutuhan ruang berdasarkan pelaku dan pola kegiatan yang 

terdapat pada perpustakaan juga toko buku untuk kemudian disinergikan sesuai 

dengan pola kegiatan baru pada rumah baca. 

b. Faktor Penentu : 

§ Pelaku kegiatan 

§ Macam kegiatan  

§ Kebutuhan ruang 

 

2. Analisa jenis kegiatan dan ruang yang diperlukan 

Jenis kegiatan dapat dibedakan menjadi dua: 

a. kegiatan user, dan kegiatan staff dalam melayani user. 

b. pelayanan teknis-aktivitas staff dalam menyediakan kerangka batasan untuk 

melayani user. 

 

Berikut analisa jenis kegiatan dan ruang pada perpustakaan dan juga toko buku, yang 

untuk kemudian dapat dipetakan kebutuhan ruang pada rumah baca sebagai hasil 

sinergi antara keduanya.  

 

Analisa jenis kegiatan dan ruang yang diperlukan 

KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG PERPUSTAKAAN TOKO RUMAH 
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BUKU BACA 
KEGIATAN PENERIMAAN 
Datang Koridor  √ √ √ 
Parkir  Tempat Parkir  √ √ √ 
Masuk ruangan Hall √ √ √ 
Informasi Resepsionis √ √ √ 
Pengembalian Counter Pengembalian √ - - 
Penitipan Barang T. Penitipan barang √ √ √ 
Duduk-duduk Lobby  √ - - 
KEGIATAN INFORMASI & PUSTAKA 
Melihat-lihat buku R. Stack buku umum 

R. Stack buku anak 
√ √ √ 

Ruang baca anak 
Ruang baca umum 

√ - √ 

Ruang e-book √ - √ 
Ruang display  √ √ √ 

Baca 

Ruang informasi √ √ √ 
Diskusi Ruang seminar √ √ √ 
Referensi khusus Ruang video dan musik √ √ √ 
KEGIATAN PENUNJANG 

Bioskop mini √ - √ Diskusi Film, 
Musik dan Seni Art Gallery √ √ √ 
Mengikuti seminar Ruang seminar √ √ √ 
Melihat pameran Exhibition area √ √ √ 
Bermain Area bermain - √ - 
Makan minum Kafe - √ √ 
T. Baca Santai Taman √ - √ 
KEGIATAN STAFF 
Pembelian buku Kasir - √ √ 
Peminjaman  Counter peminjaman √ - - 
Distribusi buku  Ruang rak buku baru 

Ruang perawatan buku 
√ √ √ 

Pengetikan, ruang 
kerja administrasi 

Ruang kerja (khusus 
karyawan) 

Ruang arsip 
Ruang rapat 
Ruang informasi 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
 

√ 

Keamanan 
 

Ruang kontrol monitor 
keamanan 

Pos karcis parkir 
Pos Security 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

Santai Staff Lounge √ √ √ 
KEGIATAN SERVICE 
Metabolisme Toilet karyawan 

Toilet Publik 
√ √ √ 

Ibadah Musholla √ √ √ 
Makan-minum Café  

Dapur 
Pantry 

- √ √ 

Penunjang Gudang kursi √ √ √ 
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Gudang peralatan 
Ruang Mekanikal-Elektrikal 

Parkir Tempat Parkir  
Ruang jaga parkir 

√ √ √ 

Mekanikal-
Elektrikal 

Ruang Genset 
Mesin AC 
Ruang kendali telepon 
Shaft 
Ruang pompa dan ground 

reservoir 

√ √ √ 

 
 
Organisasi Ruang 

1. Organisasi ruang makro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A JENIS HUBUNGAN 
1 Hubungan manusia dengan manusia 
2 Hubungan manusia dengan alat 
3 Hubungan alat dengan alat 
B BENTUK HUBUNGAN 
1 Hubungan fisik 
2 Hubungan visual 
3 Hubungan audio 

4 Hubungan audiovisual 
C TIDAK BERHUBUNGAN 

Keg.  
Informasi & 

Pustaka 

Keg. 
Penerimaan 

Keg.  
Penunjang 

Keg. 
Pengelolaan 
rumah baca 

Keg.  
Service 

A1 B1 
A1 B1 

A1 B1 
A1 B1 

A2 B1 
A2 B1 

A3 B1 
A2 B1 

A3 B1 
A2 B1 

A2 B1 
A3 B1 

A2 B1 A2 B1 

A2 B1 A2 B1 
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Keterangan: 

Arah pergerakan 

Frekuensi sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

Berhubungan langsung 

Berhubungan tidak langsung 
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2. Organisasi ruang mikro 

· kelompok ruang kegiatan penerimaan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Kelompok ruang kegiatan informasi dan pustaka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2 B1 Hall Kasir 

Resepsionis 
T. Penitipan 

barang 

T. Parkir 

A1 B1 

A2 B1 
A1 

C 
B1 

A2 B1 

A2 B1 A1 B1 
A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 
A1 B1 C 

A1 B1 

R. baca  
buku umum 

R. stack  
buku umum 

R. stack  
buku anak 

R. baca  
buku anak 

R. display 
koleksi baru 

R. E-book 

R. Pengawas 

R. Video  
& musik 

A2 B1 
A2 B1 

A2 B1 
A2 B1 

A3 B1 
A3 B1 

A3 B1 
A3 B1 

A3 B1 A3 B1 

A2 
B1 

A2 
B1 

A2 B1 
A2 B2 

A2 B1 

A2 B1 A2 
B1 

A2 B2 

A2 B2 A2 
B2 

A2 
B1 

A2 
B2 

A3 B3 

A3 B3 

A3 B3 

A3 B3 

A3 B3 
A3 B4 

A3 B3 

A3 B3 
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· Kelompok ruang kegiatan penunjang 
           
           
     
     
    
    
     
  

 
 

  
   
    
     
     

    
    

      
           
       
 

· Kelompok ruang kegiatan pengelolaan rumah baca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cafe 

Exhibition  
area 

Bioskop  
mini 

Art  
Gallery 

Amphitheater 
 

R. Seminar 
 

A1 B1 A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 
A1 B1 A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 

A1 
B1 

A1 
B4 

A1 B4 A1 B4 

A1 B4 

A3 B1 
A3 B1 

A2 B1 
A2 B1 

A2 B1 
A2 B1 

A1 B1 
A1 B1 

A3 B1 A3 B1 

A2 B1 
A2 B2 

A2 
B1 

A2 
B1 

R. rak buku 
baru 

R. Pengelola 

R. manajer 
informasi 

R. Tamu R. perawatan 
buku 

R. arsip 

R. kontrol  
monitor 

keamanan 

R. staff R. rapat 

A1 B1 
A1 B1 A1 B1 A1 B1 A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 
A1 B1 

A1 B1 A1 B1 
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· Kelompok ruang kegiatan  Service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisa kebutuhan dan besaran ruang 

Dasar pertimbangan: 

- Kapasitas ruang dan jumlah pemakai kegiatan 

- Kebutuhan ruang gerak dan kenyamanan 

- Pengelompokan fungsi ruang 

- Perabot ruangan 

 

KEGIATAN RUANG STANDAR KAPASITAS JML LUAS 
RUANG 

Kegiatan Penerimaan 

Datang Hall 1.5 m2/orang 40 orang 1  60 m2 

Parkir Tempat Parkir  
 

Mobil 20%-2.23x5m/mobil 
Motor 80%-0,8x2m/motor 

250 orang 1 560 m2 
320 m2 

Informasi Resepsionis 4.5 m/orang 2 orang 1 9 m2 

Penitipan barang T. Penitipan Barang asumsi  1 18 m2 

A2 B1 

A3 B1 

R. Genset 

Pos  
Security 

Lavatory R. pompa 

Gudang 
barang 

Mesin AC 
 

R. ground 
reservoir 

R. panel  
listrik 

. Gudang 
maintenance 

A2 C 

A3 B1 
A3 B1 

A3 B1 
A3 C A3 C 

A3 B1 
A3 B1 A3 C 

A3 C 

A3 
B1 

A3 
C 

A3 B1 
A3 B1 
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Pembelian buku Kasir  4.5 m/orang 1 orang 6 27 m2 

Kegiatan Informasi dan Pustaka 

Ruang buku umum 

Melihat-lihat buku R. stack buku 164-200 volume/m2 30.000 volume 3 450 m2 

Baca R. baca umum 0.4-1.8m/orang 30 orang 2 54 m2 

Menjaga R. petugas Ruang kerja: 4.5 m2 4 orang 1 18 m2 

Melihat-lihat 
koleksi baru 

Ruang display 
koleksi baru 

- Display poster, buku 
dan peraga 

2 18 m2 

Ruang buku anak 

Melihat-lihat buku R. stack bacaan  164-200 vol/m2 30.000 vol buku 1 150 m2 

Baca Ruang baca anak 2.32m2/orang  15 orang 1 35 m2 

Menjaga R. petugas Ruang kerja: 4.5 m2 6 orang 1 27 m2 

Melihat-lihat 
koleksi baru 

Ruang display 
koleksi baru 

- Display poster, buku 
dan peraga 

2 18 m2 

Ruang e-book 

Browsing Ruang komputer Komputer + seats: 1.5 m2 40 orang 1 60 m2 

Menjaga R. petugas Ruang kerja: 4.5 m2 6 orang 1 27 m2 

Referensi Khusus 

Melihat-lihat video 
dan musik 

R. video dan musik 200 cd/0.50 m2 
200 kaset /0.50 m2 

50 VHS/0.50 m2 

6.500 cd, 5000 kaset 
audio, 1000 video 

VHS 

1 38.75 m2 

Menjaga R. petugas Ruang kerja: 4.5 m2 2 orang 1 9 m2 

Kegiatan Penunjang 

Ruang seminar Seats 0.64 m2/ orang 
Stadium 25 m2 

300 orang 1 217 m2 Mengikuti seminar, 
diskusi, dsb 

Amphitheater 0.7 m2/orang  
Stage 36 m2  

120 orang 1 150 m2 

Melihat pameran Exhibition area - 100 orang 1 200 m2 

Kursi 0.64 m2/orang  50 orang Menonton film Bioskop mini 

Proyektor stad 19-25 1 

1 50 m2 

Melihat benda seni Art Gallery - 80 orang 1 200 m2 

Santai Kafe - 80 orang 1 400 m2 

Kegiatan Pengelolaan Rumah Baca 

R. pengelola 36 m2 1 orang 1 36 m2 Mengelola rumah 

baca Ruang manajer 
informasi 

Ruang kerja: 4.5 m2/orang 1 orang manajer 1 30 m2 

Menerima tamu R. tamu 1,3 m2/orang 10 orang 1 13 m2 

Penyimpanan arsip Ruang arsip - - 1 20 m2 
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Ruang kerja 

administrasi 

Ruang staff Ruang kerja: 4.5 m2/orang Staff 20 orang 1 90 m2 

Rapat Ruang rapat 2 m2/orang 20 orang 1 40 m2 

Ruang rak buku 
baru 

- 100 volume 1 50 m2 Distribusi buku 

Ruang perawatan 
buku 

- - 1 60 m2 

Ruang kontrol 
monitor keamanan 

Ruang kerja: 4.5 m2/orang 5 orang 1 22.5 m2 Keamanan 

Pos Security Ruang kerja: 4.5 m2/orang 1 orang 1 4.5 m2 

Kegiatan Service 

Metabolisme lavatory  Wastafel 1.5 m2/orang 
WC 2.56 m2/orang 

5 orang 9 67.5 m2 
115.2 m2 

Ibadah Musholla 1,3 m2/orang 20 orang 1 26 m2  

Ruang Genset 54 m2 1 mesin 1 54 m2 

Mesin AC 48 m2 1 mesin 1 48 m2 

Ruang pompa - 4 pompa 1 24 m2 

Ruang ground 
reservoir 

- 1 pompa 1 12 m2 

 

 

Mekanikal-

Elektrikal 

R. panel listrik - Main panel: 1 ruang 
Distribution panel: 4 

ruang 

5 20 m2 

Gudang barang - - 1 20 m2 Penunjang 
Gudang 
maintenance 

- 1 set peralatan 
kebersihan 

1 3 m2 

 
Rekapitulasi luas ruang yang direncanakan: 

 
Rekapitulasi ruang luar yang direncanakan: 

Area parkir :  
§ kapasitas 30 mobil 

(1 mobil = 2.5 x 5.6 m2 = 14 m2) 

→14 x 30 mobil 

 
 

 

420 m2 

§ Kegiatan penerimaan  

§ Kegiatan informasi dan pustaka 

§ Kegiatan penunjang  

§ Kegiatan pengelolaan rumah baca 

§ Kegiatan service  

Total luas ruang yang direncanakan 

Asumsi luas area sebagai sirkulasi antar ruang 40% 

994 m2 

904.75 m2 

1217 m2 

   366 m2 

389.7 m2 

3408.45 m2 

1363.38 m2 

Total luas bangunan yang direncanakan 5234.83 m2 
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Datang Pergi Parkir 

Masuk area 
rumah baca 

Penitipan 
Barang 

Melihat-lihat 
buku 

Baca Buku/ 
diskusi  Beli buku 

Membayar 

Melihat 

§ kapasitas 200 sepeda motor 

(1 sepeda motor = 0.6 x 1.8 = 1.08 m2) 

→1.08 x 200 motor 

Asumsi area sirkulasi luar (75% luas parkir) 

 

 

 216 m2 

477 m2 
Total area luar yang direncanakan 1113 m2 

 
IV. ANALISA PENDEKATAN KONSEP SINERGI 

Sinergi yang digunakan pada rumah baca ini adalah sinergi antara fungsi 

perpustakaan dengan fungsi toko buku. Dari kedua fungsi yang disinergikan, menghasilkan 

sirkulasi baru yang akan membentuk tata ruang dan gubahan massa bangunan untuk 

menjadikan satu fungsi yang lebih pada sebuah Rumah Baca di Surakarta ini guna 

menjawab kebutuhan informasi bagi masyarakat kontemporer di Surakarta.   

Sesuai dengan konsep tersebut, bangunan rumah baca dituntut untuk mampu 

mewadahi fungsinya sebagai tempat menjual informasi dalam bentuk pustaka dengan 

mengutamakan pelayanan serta tempat berinteraksi, yang tentunya sejalan dengan 

sirkulasi pada rumah baca yaitu: 

  

 

 

 

 

 

 

Untuk memenuhi tuntutan tersebut diperlukan pemikiran sebagai berikut: 

· Berdasarkan fungsi komersialnya, secara visual bangunan rumah baca harus mampu 

menarik perhatian masyarakat, sebelum akhirnya tertarik untuk masuk ke dalamnya.  

· Setelah berada di dalam bangunan, masyarakat tidak hanya disuguhkan dengan 

segudang informasi dari buku untuk dipajang, namun juga mendapatkan layanan 

membaca dengan suasana atau atmosfir baca yang nyaman.   

· Tempat berdiskusi, berinteraksinya masyarakat kontemporer di era informasi ini, juga 

menjadi fungsi layanan yang diberikan rumah baca. Sehingga harus menyediakan 

wadah untuk kegiatan tersebut  
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V. ANALISA PENDEKATAN PERSYARATAN BANGUNAN 

1. Pendekatan Ungkapan Suasana 

a. Pendekatan karakter bangunan dan sifat ruang 

Karakter bangunan yang berusaha ditampilkan adalah bangunan sebagai wadah 

fungsi rumah baca, tempat menjual informasi dalam bentuk pustaka yang telah 

terseleksi baik, dengan mengutamakan pelayanan juga sebagai tempat berinteraksi. 

Jadi bangunan diharapkan bisa menampung kegiatan penggunanya dan sesuai 

dengan sirkulasi pada rumah baca.    

  

b. Pendekatan bentuk bangunan 

Sasaran:  

Mendapatkan desain rumah baca yang menarik secara visual, sehingga memancing 

perhatian masyarakat untuk sejenak berhenti, melihat dan ingin masuk ke dalam.  

Tolok ukur : 

§ Sirkulasi  

§ Karakter bentuk perpustakaan 

§ Karakter bentuk toko buku 

§ Bentuk site  

Pembahasan: 

Bentuk dasar diambil dari bentuk persegi yang rasional, elegan, dan 

memberikan kesan modern pada bangunan. Permainan bentuk persegi pada denah 

mampu mewadahi fungsi di dalamnya secara maksimal.  

alternatif analisa 
alternatif 1 

 

 

 

 

 

· Permainan bentuk persegi yang kreatif 

· Pemanfaatan lahan tidak maksimal, 

karena kurang sesuai dengan bentuk 

site.    

alternatif 2 

 

 

 

 

 

· Efisien, karena sesuai dengan bentuk 

site 

· Terlalu sederhana 

· Pengolahan sirkulasi dalam ruang, 

kurang lancar 

 

 

 

alternatif 3 

 

 

· Efisien, karena sesuai dengan bentuk 

site 

· Bentuk sederhana 

Tabel Alternatif bentuk bangunan 
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 mbahasan : 

           

Berdasarkan analisa di atas, alternatif terpilih adalah alternatif ketiga, karena 

sesuai dengan site yang berbentuk persegi dan memiliki luasan terbatas, sehingga 

efisien dalam pengolahan lahan. Permainan bentuk persegi yang sederhana ini 

dapat diolah secara kreatif pada fasad bangunan. Sehingga akan menampilkan 

sesuatu yang berbeda, menarik, dan mengundang.  

Tampilan bentuk fisik rumah baca berusaha menampilkan karakter hasil 

sinergi dari perpustakaan maupun toko buku. Berikut tampilan beberapa 

perpustakaan dan toko buku yang sudah ada. 

 

 

 

 

 

· Mudah dalam pengolahan sirkulasi 

dalam ruang 
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Bentuk-bentuk persegi untuk ditampilkan pada rumah baca cukup mewakili 

karakter dari perpustakaan yang tenang, diam dan formal. Sedangkan tujuan 

komersialnya lebih membebaskan rumah baca untuk bisa mewujudkan bentuk dasar 

persegi tadi menjadi sesuatu yang menarik, mampu mengundang, sehingga memiliki 

nilai jual.    

Pengolahan bentuk dasar geometris menjadi bentuk-bentuk lain yang beragam, 

menjadi penuh kejutan dan variasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentransformasikan apa yang sudah ada dengan menampilkannya kembali dalam 

sebuah konteks yang berbeda. Misalnya pada bahan bangunan, batu, beton, besi dan 

kayu adalah bahan dasar konstruksi, namun dieksplorasi dengan pemanfaatan yang 

tidak biasa. Kayu yang biasanya menjadi konstruksi, beralih fungsi menjadi penutup 

lantai, atap dan dinding, terasa lebih hangat dan modis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Analisa fasad bangunan 
(Sumber: Dok. pribadi) 

Bentuk-bentuk persegi yang mewakili 
karakter dari perpustakaan   

Bangunan yang 
berani tampil 
diharapkan 
mampu menarik 
perhatian 
masyarakat   

Entrance yang 
diframe 
memperkuat 
kesan 
mengundang    

Permainan 
bentuk persegi, 
menampilkan 
sisi komersial 
rumah baca 
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c. Ungkapan fisik suasana  ruang 

Ungkapan fisik suasana ruang pada rumah baca sesuai dengan sirkulasi yang didapat 

dari hasil sinergi antara fungsi perpustakaan dengan fungsi toko buku, bertujuan untuk 

memperoleh suasana ruang yang cocok untuk kegiatan yang dilingkupinya, dengan 

menciptakan atmosfir baca yang nyaman serta tempat diskusi yang mendukung. Jadi 

antara ruang dan isi saling mendukung persepsi pengguna terhadap ruang. 

Dasar pertimbangan: 

§ Bentuk ruang 

§ Jenis kegiatan yang diwadahi 

§ Penggunaan cahaya, baik cahaya buatan maupun cahaya alami 

§ Warna cat dinding 

§ Tata suara 

 

Pembahasan : 

Ungkapan fisik suasana ruang berhubungan dengan pola penyelarasan antara teknik 

pencahayan, finishing dan fungsi ruang. Perwujudannya adalah ruang yang 

mempunyai dan mendalami karakter fisiknya sebagai ruang itu sendiri. Berikut 

beberapa ide desain ruang yang ada pada rumah baca. 

7. Ruang Buku Umum 

Tujuan:  

Menciptakan ruang buku umum sebagai ruang utama dengan fleksibilitas ruang.  

Dasar pertimbangan: 

· Kemudahan pada proses bongkar pasang lay out stack buku 

· Kenyamanan pengunjung saat melihat-lihat buku 

Pembahasan: 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Ruang stack buku pada 

perpustakaan 
(Sumber: librisdesign.org) 

Gambar 11. Ruang buku dengan 
fasilitas baca pada perpustakaan 

(Sumber: pnri.go.id) 
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Ruang buku pada perrpustakaan berisikan stack (rak) buku dengan dilengkapi 

kursi-kursi untuk membaca. Namun tidak demikian dengan yang ada pada toko 

buku. Toko buku hanya menyediakan buku-buku yang dijual tanpa difasilitasi 

tempat membaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal ini, ruang buku umum pada rumah baca merupakan ruang utama. 

Umum disini mencakup berbagai macam tema buku yang ditawarkan. Ada buku 

arsitektur, buku sastra atau buku-buku dengan tema lain yang diletakkan sesuai 

dengan masing-masing spot pada stack buku umum dengan desain semenarik 

toko buku. Namun tersedia pula space khusus untuk membaca, seperti layanan 

yang didapat pada perpustakaan.  

Penerapannya berupa: 

· Desain yang fleksibel sangat nyaman untuk ruangan ini, sehingga mudah 

pada proses bongkar pasang.  

· Penataan lay out (stack buku, meja display, sofa baca) yang mudah dilihat, 

menarik (tidak monoton) dan mudah diakses. Peletakkan sofa untuk membaca 

ada di setiap spot bacaan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Ruang buku pada toko buku 
(Sumber: gramediaonline.com) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 I_59 

rumah baca  
di Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain sofa untuk tempat membaca, tersedia pula space berupa ruang baca 

atau taman baca yang memberi kesempatan pada pengunjung untuk berinteraksi 

dan juga tersedia space khusus untuk pembaca yang menginginkan tingkat privasi 

lebih.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Untuk ruang Buku umum yang berada pada lantai atas, pengunjung 

Menuju taman belakang  
sebagai ruang baca privat  

Kolam sebagai elemen 
air yang menyejukan 

Sofa 
disediakan 
untuk 
membaca  

Ruangan didesain 
tanpa sekat agar 
fleksibel dalam 
penataan lay our r. 
buku umum   

Menuju ruang 
baca privat  

Gambar 13. Ruang buku umum 
(Sumber: Analisa penulis) 

Gambar 14. Taman baca 
(Sumber: dok. pribadi) 
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disediakan tempat baca privat pada sisi-sisi ruang yang menghadap langsung 

kearah taman di bawahnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

· Lighting: 

- Arificial lighting, dengan penggunaan lampu jenis halogen pada stack buku 

umum dan flourecent (cool light lamp) pada sudut-sudut diletakkannya sofa 

untuk tempat baca. 

- Memanfaatkan pencahayaan alami dengan jendela serta penggunaan sun 

shading. 

· Kesejukan alami buatan 

· Untuk menambah kenyamanan dalam ruang dengan penggunaan kolam 

sebagai elemen air yang menyejukkan disertai suara lembut dari alunan 

musik.  

 

8.  Ruang Buku Anak 

Tujuan: Menarik perhatian anak-anak pada buku 

· Desain ruang buku anak yang unik 

Dasar pertimbangan: 

· Dunia anak yang ceria 

· Kenyamanan anak membaca 

· Ukuran tubuh anak 

Pembahasan: 

Gambar 15. Tempat baca privat pada lantai atas 
(Sumber: dok. penulis, 2005) 
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Anak-anak membutuhkan tempat dimana meraka bisa tumbuh berkembang 

dengan bebas, sambil menyatakan perasaan dan mengembangkan daya kreasi. 

Tuntutan tersebut tumbuh setiap saat, melalui penemuan-penemuan dari sesuatu 

yang mereka lihat, dengar dan rasakan. Desain ruangan yang unik dan menarik 

dirancang guna memancing daya kreasi anak untuk terus berpikir. 

Suasana ceria tetap diciptakan sesuai dengan dunia anak, yang dapat ditampilkan 

dengan desain yang tidak membosankan, sehingga anak merasa nyaman berada 

didunianya dan tertarik untuk membaca. 

Penerapannya berupa:  

· Pemilihan warna-warna yang ceria seperti kuning, merah, biru 

menggambarkan dunia anak yang penuh warna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Peletakan ornamen gambar-gambar yang sedang populer dikalangan anak-

anak atau menjadi idola anak sesuai jamannya.  

· Pencahayaan cukup terang, alami maupun buatan  

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk lingkaran yang 
dinamis memancing 
kreatifitas berpikir anak, 
dan menampilkan kesan 
ceria pada ruang anak    

Kolam sebagai elemen 
air memberi 
ketenangan dalam 
suasana baca. 

T. baca 

Stack 
buku 

Gambar 16. Ruang buku anak  
(Sumber: analisa penulis) 
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Gambar 17. Tempat baca anak 

(Sumber: librisdesign.org) 
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· Tempat membaca yang nyaman sesuai dengan skala anak 

 

 

 

 

· Penggunaan kolam sebagai elemen air yang menyejukkan disertai alunan 

musik  

 

9. Hall 

Tujuan: Menciptakan hall yang mampu membawa pengunjung untuk masuk 

dengan memberi kesan mengundang/ menyambut. 

Dasar pertimbangan: 

· Arah yang jelas ke mana pengunjung bisa masuk 

· Menarik  

Pembahasan: 

· Pencahayaan merata yang cukup sehingga membentuk suasana hangat 

sebelum masuk ke tiap-tiap ruang utama dalam bangunan 

· Penggunaan ornamen bentuk yang mengundang 

· Lantai yang mengarahkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. .Desain ruang 
dengan pandangan yang 
terbuka, baik ke depan 
maupun ke atas, serta 
penggunaan meja 
resepsionis yang melingkar 
membawa nuansa hangat 
dalam hall, sekaligus 
mengarahkan penunjung 
untuk masuk.  
(Sumber: dok. penulis, 
2005) 

Furniture untuk anak dengan 
ketinggian meja 70 cm dan 
ketinggian kursi 41 cm 

Gambar 18.Furniture sesuai dengan skala anak 
(Sumber: librisdesign.org) 
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10. Ruang Seminar 

Tujuan: Menciptakan ruang untuk diskusi yang komunikatif  

Dasar pertimbangan: 

· Kapasitas orang 

· Suasana ruang yang hangat  

  

 Pembahasan: 

· Akustik ruang 

· Pencahayaan yang merata 

· Ruangan dirancang untuk mampu menampung 300 pengunjung 

· Lay out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Cafe 

Tujuan: Menciptakan sebuah ruang publik yang menyediakan makanan dan 

minuman ringan berupa desain cafe yang nyaman sebagai ruang penunjang 

rumah baca. 

Gambar 20. Lay out berbentuk end stage configurasion 
(Sumber: librisdesign.org) 
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Dasar pertimbangan: 

· Suasana yang nyaman sebagai ruang penunjang 
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Pembahasan: 

· Desain cafe outdoor dan indoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Penataan lighting dengan efek pencahayaan yang menciptakan kesan tenang 

dan nyaman, berupa permainan lampu yang menyinarkan baik langsung 

maupun tidak, memberi efek gradasi pada elemen cafe dan menonjolkan 

detail secara sempurna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pendekatan Kenyamanan Bangunan 

a. Pencahayaan  

Tujuan: untuk mengetahui pencahayaan alami dan buatan yang nyaman dan sesuai 

dengan  karakter bangunan 

Tolok ukur : 

Gambar 21. Sketsa café 
(Sumber: Dok. Pribadi) 

Gambar  22. Café outdoor 
(Sumber: Dok. Pribadi) 
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- Pemanfaatan potensi alami sebanyak mungkin serta pertimbangan dengan 

menggunakan pencahayaan buatan. 

- Menghindari elemen yang membuat silau kedalam ruangan. 

Sistem pencahayaan yang digunakan adalah sistem pencahayaan alami dengan 

memanfaatkan sinar matahari yang dipadukan dengan lampu listrik. Lampu listrik  

digunakan pada saat kondisi langit mendung atau pada area-area ruangan yang tingkat 

keterangannya kurang dan juga sebagai penyeimbang sinar matahari yang silau-karena 

pada ruang baca kenyamanan akan pencahayaan adalah mutlak. 

 

Dasar pertimbangan : 

§ Lintasan matahari 

§ Sifat pancaran sinar matahari 

§ Karakteristik dan tuntutan kegiatan 

 

Penerapan pada bangunan : 

Pada bangunan dibuat bukaan–bukaan pencahayaan tak langsung pada ruang–ruang tertentu seperti ruang 

baca, dsb. 

Pencahayan buatan digunakan pada semua ruangan  

Kualifikasi: 

§ Penerangan terang sekali  (300lux)  untuk pekerjaan yang halus sekali. 

§ Penerangan terang (200 lux) untuk pekerjaan halus 

§ Penerangan sedang (80 lux) pekerjaan ketelitian sedang  

§ Penerangan redup (40 lux) untuk kegiatan sederhana 

Untuk pencahayaan buatan menggunakan lampu untuk penerangan terutama pada malam hari. 

Kebutuhan jenis lampu : 

Kuat penerangan nominal dan jenis lampu yang digunakan (tinggi ruang antara 3 m–5 m)  

- Gudang = 200 lux = lampu neon biasa 

- Cafetaria, pantry, hall = 200 lux = lampu bahan bercahaya kompak 

- Kantor pengelola = 500 lux = lampu neon biasa 

 

b. Penghawaan 

Tujuan: Menentukan elemen yang digunakan dalam sistem penghawaan ruangan. 

Dasar yang dipakai adalah dengan pemakaian potensi alam sebanyaknya dengan 

pertimbangan kebutuhan kegiatan yang diwadahi. 

§ Penghawaan alami 
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Tolok ukur : 

- Luas ruangan dan kapasitas ruang. 

- Macam ruang dan tuntutan kegiatan. 

- Standart/persyaratan penghawaan alami. 

Syarat–syarat penghawaan alami : 

- Temperatur normal 220 C – 250 C 

- Kelembaban udara 40 % - 55,5 % 

- Kecepatan angin maksimum 0,5 m/det 

- Besaran ruang 1000 ft/orang 

- Udara bersih 30 cc/ft/orang 

Penerapan pada bangunan: 

Mengusahakan sirkulasi udara yang baik dengan mengatur suhu yang relatif rendah, kelembaban cukup 

serta menghindari putaran udara. Sistem ventilasi yang digunakan adalah sistem silang (cross 

ventilation), yang diterapkan pada ruang–ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar dan 

tidak memerlukan persyaratan tertentu (entrance, hall, ruang service). 

 

§ Penghawaan buatan 

Kegiatan yang diselenggarakan di dalam bangunan tidak semuanya dapat dilakukan 

dengan penghawaan yang ada di alam, terlebih dengan kondisi yang terjadi disaat ini 

(pemanasan Global), ruangan-ruang dibuat sedemikian rupa sehingga perkondisian 

udara menjadi senyaman mungkin.  

Sistem yang digunakan : 

§ Sistem AC central  

§ Sistem exhaust fan 

Sistem ini dipergunakan pada ruang service seperti KM/WC dan tangga darurat. 

 

c. Akustik 

Akustik yang dibutuhkan adalah perlindungan dari : 

§ Bising dari luar 

§ Bising dan dengung dari dalam ruangan itu sendiri 

Pengendalian konflik akustikal yang ditimbulkan oleh pertentangan kebutuhan tingkat 

ketenangan antara dalam dan luar ditempuh dengan cara-cara : 

- pembatasan sumber bunyi 

- penghalangan terhadap sumber bunyi 

- perlindungan terhadap objek yang terkena bunyi 
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Pengurangan terhadap bising dapat dipergunakan material akustik pada 

pembatas, sekat-sekat, langit-langit dinding dan lantai. 

Macam-macam skat akustik : 

- bahan busa syntesis syropour 

- bahan lapisan triplek berpori 

- bahan karton berpori 

Macam-macam langit-langit akustik:  

 

 

 

 

 

 

 

- Acoustical perforated-metal deck 

          

          

          

          

          

          

          

           

-    Lay-in acoustical ceiling tile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23.  
Wood slat ceiling  
Sumber: 
librisdesign.org 

Gambar 24.  
Acoustical 
perforated-metal 
deck 
Sumber: 
librisdesign.org 

Gambar 25  
Lay-in acoustical 
ceiling tile. 
Sumber: 
librisdesign.org 
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- Suspended acoustical baffles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PENENTUAN BAHAN BANGUNAN 

§ Lantai  

Lantai di dalam bangunan menggunakan bahan keramik yang memiliki derajat 

pantulan +55 % untuk membantu pencapaian batas minimal pencahayaan di dalam 

ruangan. Lantai keramik juga dipilih karena kemudahan pengadaan dan pengerjaan, 

kedap air, mudah dibersihkan dan menimbulkan kesejukan di siang hari.20 

Untuk lantai di luar bangunan/area parkir menggunakan bahan grass block 

berwarna kelabu sedang untuk mengurangi silau yang diakibatkan pantulan cahaya 

dari permukaan ke dalam bangunan. 

 

§ Dinding 

Bahan utama menggunakan batu bata merah yang diberi lapisan penutup untuk 

mengurangi perambatan panas yang masuk ke dalam ruangan. Dan memasukkan 

unsur tekstur kayu sebagai lapisannya, bersifat netral dan mempengaruhi efek 

pandang secara total.  

                                                 
20 Dipl. Ing. Y.B. Mangunwijaya, Pengantar Fisika Bangunan, hal 332 

Gambar 26.  
Suspended acoustical 
baffles. 
Sumber: 
llibrisdesign.org 
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Dinding kaca, memberi komunikasi sangat penting antara dunia luar. Sebagai 

bahan dinding, kaca dapat menutup dan sekaligus membuka ruang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan pada beberapa bidang menggunakan bahan metal, untuk menampilkan 

karakter bangunan. Bahan metal biasanya tahan lama, kuat terhadap pengaruh cuaca 

dan temperatur ruangan serta tahan terhadap panas dan dingin. Metal adalah 

penghantar panas yang baik, misalnya aluminium. Meskipun permukaannya terasa 

hangat tetapi pemancaran panas sangat sedikit, dan sebagai penutup dinding tahan 

terhadap air dan tidak berkarat, mudah dibersihkan serta tahan terhadap pengaruh 

AC.21 

§ Kaca, menggunakan kaca berlapis penyerap/pantulan panas hijau dengan tebal 6 mm. 

Kaca bening tetap digunakan pada sisi-sisi yang berbatasan dengan view taman.  

§ Pipa saluran, menggunakan pipa saluran yang terbuat dari beton. Meskipun pipa dari 

bahan plastik PVC lebih mudah pengadaan dan pemasangannya namun pipa jenis 

PVC tidak digunakan karena dapat mengganggu kesehatan manusia dan sulit untuk 

didaur ulang.   

 

 

VII. ANALISA SISTEM STRUKTUR 

Tujuan : Menentukan sistem struktur yang mampu menunjang bentuk massa dan 

penampilan bangunan 

 Faktor penentu :  

- Bentuk dan ketinggian bangunan. 

- Kondisi tanah. 

                                                 
21 J. Pamudji Suptandar, Desain Interior, hal. 159 

Gambar 27. Penggunaan kaca sebagai dinding 
(Sumber: glazingvision.com) 
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- Beban yang harus didukung. 

- Pengaruh terhadap kondisi lingkungan sekitar. 

 

 Analisa : 

§ Sub Struktur (Pondasi) 

Ketinggian bangunan 5 lantai ditambah 1 lantai basement dengan jenis tanah yang 

tidak terlalu keras, alternatif sistem pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang 

pancang yang memiliki karakteristik yang sesuai untuk digunakan bangunan bertingkat 

pada jenis tanah yang kerasnya tidak terlalu dalam.  

§ Super Struktur  

Pola peruangan dengan fleksibiltas tinggi tanpa menggunakan pembatas ruang yang 

permanen membutuhkan sistem struktur yang ringan tanpa menggunakan dinding 

masif sebagai pemikul beban. Struktur rangka dengan kolom dan balok sebagai 

pemikul beban yang ringan, cukup elastis dalam menahan beban gempa, ekonomis 

dan fleksibel dalam pembagian ruang merupakan alternatif sistem struktur yang 

digunakan pada bangunan. 

§ Struktur Atap 

Struktur atap rangka baja dan dak beton dengan ketebalan tertentu yang bisa 

mereduksi panas dan mendefisinsikan bentuk bangunan sebagai bangunan yang 

mewadahi rumah baca. 

 

VIII. SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL 

Tujuan : Menggunakan sistem transportasi vertikal yang dapat memenuhi kebutuhan 

seluruh pengguna bangunan. Tersedia lift dan pemberian ramp pada setiap 

perbedaan ketinggian lantai untuk mempermudah akses menuju maupun keluar 

bangunan, terutama bagi pengguna bangunan yang difable. 

Untuk sistem sirkulasi vertikal menggunakan ramp, tangga (biasa dan darurat), escalator 

lift (pengunjung, pengelola dan barang).  

§ Ramp 

Ramp digunakan untuk sirkulasi di dalam dan di luar bangunan. Pertimbangan: ramp 

dapat digunakan oleh para diffable maupun para normal, selain lebih enak untuk 

diakses ramp juga mempermudah distribusi barang ke dalam bangunan. 
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§ Tangga 

Penggunaan tangga untuk sirkulasi vertikal agar lebih terasa perjalanan mengikuti 

setiap ruang dalam bangunan, dengan biaya rendah.  

Prinsip perencanaan : 

Untuk kenyamanan, kelancaran sirkulasi dan effisiensi ruang ditetapkan 

kemiringan tangga tidak kurang dari 35 °. Optreed 15-18 cm. Antreede 30-40 cm. 

Lebar tangga 140-200cm. Balustrade 80-90 cm. 

Sedangkan untuk tangga darurat sudut maksimal 60°. Jarak capai dari tangga 

satu ketangga darurat yang lain maksimal 30m. Optrede 18-25 cm. Antrede 25-30 cm. 

Lebar tangga 90-150 cm. Perletakannya sesuai dengan fungsinya. Pencapaian melalui 

pintu yang tahah api. Tangga terletak pada ruangan yang tahan api, kedap asap dan 

ada ventilasi khusus. 

§ Lift 

Prinsip perencanaan : 

Mudah dicapai. Ada ruang untuk masuk ke shaft, mesin dan ada ruangan untuk 

menunggu lift. Ruangan lift tahan api.  

 

IX. SISTEM SIRKULASI HORISONTAL 

Faktor yang menetukan adalah : 

Adanya orientasi masing-masing ruang kebutuhan hubungan ruang keruangan lain. Sirkulasi 

horisontal pada bangunan adalah diawali dari parkiran kemudian hall kemudian dari hall di 

distribusikan ke tempat yang dituju. Untuk dapat mengakses kegiatan yang lain harus melewati 

hall.  

a. Penentuan sistem mekanikal elektrikal 

1. Sistem Jaringan Listrik 

Sumber tenaga listrik yang digunakan adalah dari PLN dengan generator set sebagai 

sumber listrik cadangan dalam keadaan darurat. Dalam penggunaannya digunakan 

ATS/MF sebagai pengendali otomatis apabila terjadi kematian listrik. Sedangkan 

peletakan Genset di basement bagian belakang agar apabila Genset hidup  suaranya 

tidak mengganggu kegiatan yang ada di atasnya. 
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ATF/MF adalah sebuah panel besar dengan sistem manual dan otomatis, sebagai 

pengendali arus yang masuk kedalam bangunan baik dari Genset maupun PLN. 

EMD adalah pusat pendistribusian berupa panel-panel manual dari ATF/MF kedalam 

bangunan. Perhitungan beban listrik bangunan akan dilaksanakan pada proses 

mendesain. 

 

 

2. Sistem air condition 

Menggunakan AC unit dan AC central. Pendistribusian diletakkan diatas plafond 

berupa ducting.  

b. Sistem pengamanan terhadap kebakaran 

Sistem penanggulangan kebakaran yang dipakai adalah : 

1. Fire alarm 

Berfungsi memperingatkan terjadinya kebakaran pada tahap awal. Cara kerjanya 

otomatis menggunakan smoke detektor (mendeteksi adanya asap) ataupun 

menggunakan thermal kontrol sensor terhadap panas (peningkatan suhu) yang 

berlebihan. 

Asumsi jumlah smoke detektor dan thermal kontrol: setiap detektor melayani area 

seluas 75m².   

2. Hydrant box 

Hydrant box adalah kran pipa air yang besar baik ukuran maupun tekanannya yang 

ditempatkan dititik-titik tertentu. Penggunaannya pada sekitar site diluar bangunan. 

3. Splinker air 

Splinker air digunakan pada ruang service dan ruang basement.  

4. Fire extinguisher 

Fire extenguisher adalah tabung karbondioksida portabel untuk pemadam kebakaran 

secara manual, dengan disemprotkan. Penempataanya di titik-titik yang strategis dan 

mudah dilihat. 

c. Sistem pengamanan bahaya petir 

Tujuan : menentukan sistem pengaman terhadap bahaya petir. 
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Sebagai bangunan berlantai banyak, sistem pengamanan terhadap bahaya petir mutlak 

diperlukan karena : 

§ Penangkal petir mempunyai kemampuan tinggi untuk melindungi gedung dari petir. 

§ Sistem penangkal petir mampu menetralisir petir yang menyambar sehingga efek 

elektrifikasi atau flasover tidak terjadi. 

§ Sistem penangkal petir tidak merusak penampilan bangunan. 

Pembahasan: 

Alternatif penangkal petir yang digunakan adalah : 

§ Sistem franklin, prinsip kerjanya menetralisir petir dengan melepaskan ion-ion keudara.  

§ Sistem farraday, sistem penangkal petir dengan menancapkan tiang-tiang disekeliling 

bangunan. 

Melihat kriteria tersebut, maka sistem yang digunakan adalah sistem farraday yaitu berupa 

tiang dengan tinggi 50 cm yang diletakkan di atap paling tinggi bangunan dan kemudian 

disalurkan ke tanah melalui kabel yang dibungkus karbon tebal. 

d. Sistem komunikasi 

Perangkat telekomunikasi yang digunakan meliputi : 

§ Intern 

Telephone PABX (Private Automatic Branch Exchange) melayani komunikasi 

suara. LAN (local Area Network) melayani komunikasi antar komputer yang terdapat di 

komputer center. 

Musik background yang digunakan sebagai penyegar suasana gedung dan juga 

sebagai sarana informasi dari operator. HT atau CB (tranceiver) digunakan oleh 

keamanan gedung untuk berkomunikasi 

§ Ekstern 

Komunikasi keluar menggunakan fax telephone dan internet. 

e. Sistem keamanan (security system) 

Diperlukan sistem keamanan yang baik untuk memonitor berbagai kegiatan pada 

rumah baca. Pengawasan dengan menggunakan sistem Video Dan Televisi Siaran 

terbatas closed-circuit television (CCTV) dapat bertindak sebagai monitor dan perekam 

keamanan, menghalangi kejahatan, dan memastikan keselamatan. 
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f. Sistem plumbing 

§ Sistem pengadaan air bersih 

Pengadaan air bersih diperoleh dari PDAM. Digunakan untuk pengadaan air bersih 

gedung yang di salurkan melalui pipa tersendiri dipompa yang kemudian ditampung 

dibak tower bangunan (lebih dikenal dengan Down Feed Dumping).  

§ Sistem pengadaan air kotor 

Pembuangan air kotor dalam bangunan dibedakan menjadi:  

1. Air kotor yang berasal dari dalam bangunan, akibat dari aktivitas yang terjadi di 

dalam bangunan. Sistem penyalurannya adalah sebagai berikut: untuk air lemak 

disalurkan ke dalam bak penampungan sedangkan airnya di salurkan ke riol kota. 

Untuk air berat  dimasukkan ke septictank. Untuk air kotor biasa disalurkan 

langsung ke riol kota. 

2. Air kotor yang berasal dari luar bangunan (air hujan).  

Pembuangan air hujan melalui saluran-saluran pembagi maupun tertutup melalui 

saluran pembuangan (riol kota) maupun sumur pereapan. Hal-hal yang di 

perhatikan adalah : 

- kemiringan tanah 

- pengolahan daerah yang terkena jatuhan air hujan 

- perkerasan bangunan yang terkena air. 

Monitor dengan multiple 
image, yang dikontrol oleh 
operator 

Remote kontrol 
camera 

System 
controller 

VCR 

Gambar 28. Diagram komponen dari system CCTV 
(Sumber: librisdesign.org) 
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K O N S E P   P E R E N C A N A A N     

D A N    P E R A N C A N G A N 

 

 
Konsep perencanaan dan perancangan Rumah Baca di Surakarta yang merupakan hasil 

analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Isi konsep ini merupakan dasar dari 

penyusunan gambar rancangan desain bangunan. 

 

I.  KONSEP TAPAK 

1. Tapak terpilih 

Lokasi di Jl. Muwardi, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Merupakan kawasan heterogen, 

mulai dari perkantoran, sekolah, bisnis, dll. Lokasi ini mudah diakses karena dilalui banyak 

kendaraan umum. Ramai oleh berbagai kendaraan yang melintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

2. Konsep Orientasi Bangunan 

Jl Muwardi

Jl 
Mu

wa
rd

i

60.00

75.00

64.00 
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Guna menarik respon masyarakat sebagai pelaku kegiatan terhadap bangunan rumah 

baca sehingga tertarik untuk datang/masuk ke dalam bangunan, maka orientasi massa 

bangunan diarahkan ke arah jalan utama, agar secara visual dapat terekspos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jl 
Mu

wa
rd

i
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ME
/ in

 ME/
 out

 Sirkulasi melalui basement

 Sirkulasi luar bangunan

/Out

3. Konsep Pencapaian dan Sirkulasi Kendaraan 

ME berada pada ruas jalan utama yaitu Jl. Dr. Muwardi. Agar mudah diakses para 

penggunanya. Dan SE di tempatkan pada Jl. Kenanga, yang merupakan jalan 

lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Konsep Penzoningan 

§ Horizontal 

 

 

 

 

 

 

§ Vertikal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basement

2

4

1

3

Lt. Basement -  untuk t empat parkir  & ruang-ruang mesin 

Lt. 1 - unt uk kegiatan yang butuh pergerakan cepat, 
spt. ruang-ruang penerimaan, exhibit ion hall 
ditambah dgn ruang buku anak 

Lt. 2 - untuk ruang yang bersifat umum, 
spt. Art  gallery, café, video-CD-casette & ruang buku umum 

Lt. 3 -  untuk ruang e-book, ruang seminar & ruang buku umum  

Lt. 4 -  untuk ruang-ruang pengelola & bioskop mini 

5

Lt. 5 - untuk ruang amphitheater 

Jl M
uw

ard
i

Jl. Kenanga

Bising

Agak 
Bising

Tenang
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II. KONSEP PERUANGAN 

Macam Kegiatan dan Kebutuhan Ruang 

RUANG KAPASITAS JML LUAS RUANG 

KEGIATAN PENERIMAAN 
Hall 40 orang 1 60 m2 
Tempat Parkir  
 

250 orang 1 560 m2 
320 m2 

Resepsionis 2 orang 1 9 m2 
T. Penitipan Barang  1 18 m2 

Kasir 1 orang 6 27 m2 

KEGIATAN INFORMASI DAN PUSTAKA 
Ruang buku umum 

R. stack buku 30.000 volume 3 450 m2 
R. baca umum 30 orang 2 54 m2 
R. pengawas 4 orang 1 18 m2 
Ruang display koleksi 
baru 

Display poster, buku dan 
peraga 

2 18 m2 

Ruang buku anak 
R. stack bacaan 30.000 vol buku 1 150 m2 
Ruang baca anak 15 orang 1 35 m2 

R. petugas 6 orang 1 27 m2 
Ruang display koleksi 
baru 

Display poster, buku dan 
peraga 

2 18 m2 

Ruang e-book 
Ruang komputer 1 60 m2 

R. pengawas 1 27 m2 
Ruang video dan musik 

R. stack audio-visual 6.500 cd, 5000 kaset audio, 
1000 video VHS 

1 38.75 m2 

R. pengawas 2 orang 1 9 m2 
KEGIATAN PENUNJANG 

Ruang seminar 300 orang 1 217 m2 

Exhibition area 100 orang 1 200 m2 

Amphitheater 50 orang 1 150 m2 
Bioskop mini 50 orang 1 50 m2 
Art Gallery 80 orang 1 200 m2 

Kafe 80 orang 1 400 m2 
KEGIATAN PENGELOLAAN RUMAH BACA 

R. pengelola 1 orang 1 36 m2 

Ruang manajer  1 orang manajer 1 30 m2 
R. tamu 10 orang 1 13 m2 

Ruang arsip - 1 20 m2 
Ruang staff Staff 20 orang 1 90 m2 
Ruang rapat 20 orang 1 40 m2 

Ruang rak buku baru 100 volume 1 50 m2 

Ruang perawatan buku - 1 60 m2 
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Ruang kontrol monitor 
keamanan 

5 orang 1 22.5 m2 

Pos Security 1 orang 1 4.5 m2 
KEGIATAN SERVICE 
lavatory 5 orang 9 67.5 m2 

115.2 m2 
Musholla 20 orang 1 26 m2  
Ruang Genset 1 mesin 1 54 m2 

Mesin AC 1 mesin 1 48 m2 

Ruang pompa 4 pompa 1 24 m2 

Ruang ground reservoir 1 pompa 1 12 m2 

R. panel listrik Main panel: 1 ruang 
Distribution panel: 4 ruang 

5 20 m2 

Gudang barang - 1 20 m2 

Gudang maintenance 1 set peralatan kebersihan  1 3 m2 

 
 
Rekapitulasi luas ruang yang direncanakan: 

 
 
Rekapitulasi ruang luar yang direncanakan: 

Area parkir :  
§ kapasitas 30 mobil 

(1 mobil = 2.5 x 5.6 m2 = 14 m2) 

→14 x 30 mobil 

§ kapasitas 200 sepeda motor 

(1 sepeda motor = 0.6 x 1.8 = 1.08 m2) 

→1.08 x 200 motor 

Asumsi area sirkulasi luar (75% luas parkir) 

 
 

 

420 m2 

 

 

 216 m2 

477 m2 
Total area luar yang direncanakan 1113 m2 

 
 

§ Kegiatan penerimaan  

§ Kegiatan informasi dan pustaka 

§ Kegiatan penunjang  

§ Kegiatan pengelolaan rumah baca 

§ Kegiatan service  

Total luas ruang yang direncanakan 

Asumsi luas area sebagai sirkulasi antar ruang 40% 

994 m2 

904.75 m2 

1217 m2 

   366 m2 

389.7 m2 

3408.45 m2 

1363.38 m2 

Total luas bangunan yang direncanakan 5234.83 m2 
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Organisasi Ruang 
2. Organisasi ruang makro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           
           
           
            
           

           

A JENIS HUBUNGAN 
1 Hubungan manusia dengan manusia 
2 Hubungan manusia dengan alat 
3 Hubungan alat dengan alat 
B BENTUK HUBUNGAN 
1 Hubungan fisik 
2 Hubungan visual 
3 Hubungan audio 
4 Hubungan audiovisual 
C TIDAK BERHUBUNGAN 

Keterangan: 

Arah pergerakan 

Frekuensi sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

Berhubungan langsung 

Berhubungan tidak langsung 

  

Keg.  
Informasi & 

Pustaka 

Keg. 
Penerimaan 

Keg.  
Penunjang 

Keg. 
Pengelolaan 
rumah baca 

Keg.  
Service 

A1 B1 
A1 B1 

A1 B1 
A1 B1 

A2 B1 
A2 B1 

A3 B1 
A2 B1 

A3 B1 
A2 B1 

A2 B1 
A3 B1 

A2 B1 A2 B1 

A2 B1 A2 B1 
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2. Organisasi ruang mikro 

· kelompok ruang kegiatan penerimaan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Kelompok ruang kegiatan informasi dan pustaka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2 B1 Hall Kasir 

Resepsionis 
T. Penitipan 

barang 

T. Parkir 

A1 B1 

A2 B1 
A1 

C 
B1 

A2 B1 

A2 B1 A1 B1 
A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 
A1 B1 C 

A1 B1 

R. baca  
buku umum 

R. stack  
buku umum 

R. stack  
buku anak 

R. baca  
buku anak 

R. display 
koleksi baru 

R. E-book 

R. Pengawas 

R. Video  
& musik 

A2 B1 
A2 B1 

A2 B1 
A2 B1 

A3 B1 
A3 B1 

A3 B1 
A3 B1 

A3 B1 A3 B1 

A2 
B1 

A2 
B1 

A2 B1 
A2 B2 

A2 B1 

A2 B1 A2 
B1 

A2 B2 

A2 B2 A2 
B2 

A2 
B1 

A2 
B2 

A3 B3 

A3 B3 

A3 B3 

A3 B3 

A3 B3 
A3 B4 

A3 B3 

A3 B3 
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· Kelompok ruang kegiatan penunjang 
           
           
     
     
    
    
     
  

 
 

  
   
    
     
     

    
    

      
           
       
 

· Kelompok ruang kegiatan pengelolaan rumah baca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cafe 

Exhibition  
area 

Bioskop  
mini 

Art  
Gallery 

Amphitheater 
 

R. Seminar 
 

A1 B1 A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 
A1 B1 A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 

A1 
B1 

A1 
B4 

A1 B4 A1 B4 

A1 B4 

A3 B1 
A3 B1 

A2 B1 
A2 B1 

A2 B1 
A2 B1 

A1 B1 
A1 B1 

A3 B1 A3 B1 

A2 B1 
A2 B2 

A2 
B1 

A2 
B1 

R. rak buku 
baru 

R. Pengelola 

R. manajer 
informasi 

R. Tamu R. perawatan 
buku 

R. arsip 

R. kontrol  
monitor 

keamanan 

R. staff R. rapat 

A1 B1 
A1 B1 A1 B1 A1 B1 A1 B1 

A1 B1 

A1 B1 
A1 B1 

A1 B1 A1 B1 
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Datang Pergi Parkir 

Masuk area rumah 
baca 

Penitipan 
Barang 

Melihat-lihat buku Baca Buku/ 
diskusi  Beli buku 

 

Melihat 

· Kelompok ruang kegiatan  Service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. KONSEP SINERGI 

Sinergi yang digunakan pada rumah baca ini adalah sinergi antara fungsi 

perpustakaan dengan fungsi toko buku. Dari kedua fungsi yang disinergikan, menghasilkan 

sirkulasi baru yang akan membentuk tata ruang dan gubahan massa bangunan untuk 

menjadikan satu fungsi yang lebih pada sebuah Rumah Baca di Surakarta ini guna 

menjawab kebutuhan informasi bagi masyarakat kontemporer di Surakarta.   

Sesuai dengan konsep tersebut, bangunan rumah baca dituntut untuk mampu 

mewadahi fungsinya sebagai tempat menjual informasi dalam bentuk pustaka dengan 

mengutamakan pelayanan serta tempat berinteraksi, yang tentunya sejalan dengan 

sirkulasi pada rumah baca yaitu: 

 

 

 

 

 

A2 B1 

A3 B1 

R. Genset 

Pos  
Security 

Lavatory R. pompa 

Gudang 
barang 

Mesin AC 
 

R. ground 
reservoir 

R. panel  
listrik 

. Gudang 
maintenance 

A2 C 

A3 B1 
A3 B1 

A3 B1 
A3 C A3 C 

A3 B1 
A3 B1 A3 C 

A3 C 

A3 
B1 

A3 
C 

A3 B1 
A3 B1 
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Untuk memenuhi tuntutan tersebut diperlukan pemikiran sebagai berikut: 

· Berdasarkan fungsi komersialnya, secara visual bangunan rumah baca harus mampu 

menarik perhatian masyarakat, sebelum akhirnya tertarik untuk masuk ke dalamnya.  

· Setelah berada di dalam bangunan, masyarakat tidak hanya disuguhkan dengan 

segudang informasi dari buku untuk dipajang, namun juga mendapatkan layanan 

membaca dengan suasana atau atmosfir baca yang nyaman.   

· Tempat berdiskusi, berinteraksinya masyarakat kontemporer di era informasi ini, juga 

menjadi fungsi layanan yang diberikan rumah baca. Sehingga harus menyediakan 

wadah untuk kegiatan tersebut  

 

IV. KONSEP PERSYARATAN BANGUNAN 

3. Ungkapan Suasana 

d. Karakter bangunan dan sifat ruang 

Karakter bangunan yang berusaha ditampilkan adalah bangunan sebagai wadah 

fungsi rumah baca, tempat menjual informasi dalam bentuk pustaka yang telah 

terseleksi baik, dengan mengutamakan pelayanan juga sebagai tempat berinteraksi. 

Jadi bangunan diharapkan bisa menampung kegiatan penggunanya dan sesuai 

dengan sirkulasi pada rumah baca.    

  

e. Bentuk bangunan 

Bentuk dasar diambil dari bentuk persegi yang rasional, elegan, dan memberikan 

kesan modern pada bangunan. Permainan bentuk persegi pada denah mampu 

mewadahi fungsi di dalamnya secara maksimal. 

Tampilan bentuk fisik rumah baca berusaha menampilkan karakter hasil sinergi 

dari perpustakaan maupun toko buku. Bentuk-bentuk persegi untuk ditampilkan pada 

rumah baca cukup mewakili karakter dari perpustakaan yang tenang, diam dan formal. 

Sedangkan tujuan komersialnya lebih membebaskan rumah baca untuk bisa 

mewujudkan bentuk dasar persegi tadi menjadi sesuatu yang menarik, mampu 

mengundang, sehingga memiliki nilai jual.    

Pengolahan bentuk dasar geometris menjadi bentuk-bentuk lain yang beragam, 

menjadi penuh kejutan dan variasi. 
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Mentransformasikan apa yang sudah ada dengan menampilkannya kembali dalam 

sebuah konteks yang berbeda. Misalnya pada bahan bangunan, batu, beton, besi dan 

kayu adalah bahan dasar konstruksi, namun dieksplorasi dengan pemanfaatan yang 

tidak biasa. Kayu yang biasanya menjadi konstruksi, beralih fungsi menjadi penutup 

lantai, atap dan dinding, terasa lebih hangat dan modis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Analisa fasad bangunan 
(Sumber: Dok. pribadi) 

Bentuk-bentuk persegi yang mewakili 
karakter dari perpustakaan   

Bangunan yang 
berani tampil 
diharapkan 
mampu menarik 
perhatian 
masyarakat   

Entrance yang 
diframe 
memperkuat 
kesan 
mengundang    

Permainan 
bentuk persegi, 
menampilkan 
sisi komersial 
rumah baca 
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Bentuk ruang disesuaikan dengan tampilan bangunan, dan mempertimbangkan faktor 

fleksibilitas ruang. Fleksibel disini mengacu pada kenyamanan dalam ruang serta 

pemanfaatan ruang secara maksimal.  

 

f. Ungkapan fisik suasana  ruang 

Ungkapan fisik suasana ruang berhubungan dengan pola penyelarasan antara teknik 

pencahayan, finishing dan fungsi ruang. Perwujudannya adalah ruang yang 

mempunyai dan mendalami karakter fisiknya sebagai ruang itu sendiri. Berikut 

beberapa ide desain ruang yang ada pada rumah baca. 

12. Ruang Buku Umum 

Ruang buku umum merupakan ruang utama pada rumah baca. Umum di sini 

mencakup berbagai macam tema buku yang ditawarkan. Ada buku arsitektur, buku 

sastra atau buku-buku dengan tema lain yang diletakkan sesuai dengan masing-

masing spot pada stack buku umum dengan desain semenarik toko buku. Namun 

tersedia pula space khusus untuk membaca, seperti layanan yang didapat pada 

perpustakaan.  

Penerapannya berupa: 

Gambar 30. Konsep bentuk rumah baca 
(Sumber: dok. pribadi) 
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· Desain yang fleksibel sangat nyaman untuk ruangan ini, sehingga mudah 

pada proses bongkar pasang.  

· Penataan lay out (stack buku, meja display, sofa baca) yang mudah dilihat, 

menarik (tidak monoton) dan mudah diakses. Peletakkan sofa untuk membaca 

ada di setiap spot bacaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain sofa untuk tempat membaca, tersedia pula space berupa ruang baca 

atau taman baca yang memberi kesempatan pada pengunjung untuk berinteraksi 

dan juga tersedia space khusus untuk pembaca yang menginginkan tingkat privasi 

lebih.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Menuju taman belakang  
sebagai ruang baca privat  

Kolam sebagai elemen 
air yang menyejukan 

Sofa 
disediakan 
untuk 
membaca  

Ruangan didesain 
tanpa sekat agar 
fleksibel dalam 
penataan lay our r. 
buku umum   

Menuju ruang 
baca privat  

Gambar 31. Ruang buku umum 
(Sumber: Analisa penulis) 

Gambar 32. Taman baca 
(Sumber: dok. pribadi) 
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 Untuk ruang Buku umum yang berada pada lantai atas, pengunjung 

disediakan tempat baca privat pada sisi-sisi ruang yang menghadap langsung 

kearah taman di bawahnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

· Lighting: 

- Arificial lighting, dengan penggunaan lampu jenis halogen pada stack buku 

umum dan flourecent (cool light lamp) pada sudut-sudut diletakkannya sofa 

untuk tempat baca. 

- Memanfaatkan pencahayaan alami dengan jendela serta penggunaan sun 

shading. 

· Kesejukan alami buatan 

· Untuk menambah kenyamanan dalam ruang dengan penggunaan kolam 

sebagai elemen air yang menyejukkan disertai suara lembut dari alunan 

musik.  

 

13.  Ruang Buku Anak 

Anak-anak membutuhkan tempat dimana meraka bisa tumbuh berkembang 

dengan bebas, sambil menyatakan perasaan dan mengembangkan daya kreasi. 

Tuntutan tersebut tumbuh setiap saat, melalui penemuan-penemuan dari sesuatu 

yang mereka lihat, dengar dan rasakan. Desain ruangan yang unik dan menarik 

dirancang guna memancing daya kreasi anak untuk terus berpikir. 

Gambar 33. Tempat baca privat pada lantai atas 
(Sumber: dok. penulis, 2005) 
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Suasana ceria tetap diciptakan sesuai dengan dunia anak, yang dapat ditampilkan 

dengan desain yang tidak membosankan, sehingga anak merasa nyaman berada 

didunianya dan tertarik untuk membaca. 

Penerapannya berupa:  

· Pemilihan warna-warna yang ceria seperti kuning, merah, biru 

menggambarkan dunia anak yang penuh warna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Peletakan ornamen gambar-gambar yang sedang populer dikalangan anak-

anak atau menjadi idola anak sesuai jamannya.  

· Pencahayaan cukup terang, alami maupun buatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk lingkaran yang 
dinamis memancing 
kreatifitas berpikir anak, 
dan menampilkan kesan 
ceria pada ruang anak    

Kolam sebagai elemen 
air memberi 
ketenangan dalam 
suasana baca. 

T. baca 

Stack 
buku 

Gambar 35. Tempat baca anak 
(Sumber: librisdesign.org) 

Gambar 34. Ruang buku anak  
(Sumber: analisa penulis) 
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· Tempat membaca yang nyaman sesuai dengan skala anak 

 

 

 

 

· Penggunaan kolam sebagai elemen air yang menyejukkan disertai alunan 

musik  

14. Hall 

· Pencahayaan merata yang cukup sehingga membentuk suasana hangat 

sebelum masuk ke tiap-tiap ruang utama dalam bangunan 

· Penggunaan ornamen bentuk yang mengundang 

· Lantai yang mengarahkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Ruang Seminar 

· Akustik ruang 

· Pencahayaan yang merata 

· Ruangan dirancang untuk mampu menampung 300 pengunjung 

· Lay out berbentuk end stage configuration 

Gambar.Desain ruang 
dengan pandangan yang 
terbuka, baik ke depan 
maupun ke atas, serta 
penggunaan meja 
resepsionis yang melingkar 
membawa nuansa hangat 
dalam hall, sekaligus 
mengarahkan penunjung 
untuk masuk.  
(Sumber: dok. penulis, 
2005) 

Furniture untuk anak dengan 
ketinggian meja 70 cm dan 
ketinggian kursi 41 cm 

GAmbar 36.Furniture sesuai dengan skala anak 
(Sumber: librisdesign.org) 
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16. Cafe 

Desain cafe outdoor dan indoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penataan lighting dengan efek pencahayaan yang menciptakan kesan tenang dan 

nyaman, berupa permainan lampu yang menyinarkan baik langsung maupun tidak, 

memberi efek gradasi pada elemen cafe dan menonjolkan detail secara sempurna.  

 

 

 

 

 

Gambar. Lay out berbentuk end stage configurasion 
(Sumber: librisdesign.org) 

Gambar. Sketsa café 
(Sumber: Dok. Pribadi) 

Gambar. Café outdoor 
(Sumber: Dok. Pribadi) 
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4. Pendekatan Kenyamanan Bangunan 

d. Pencahayaan  

Sistem pencahayaan yang digunakan adalah sistem pencahayaan alami dengan 

memanfaatkan sinar matahari yang dipadukan dengan lampu listrik. Lampu listrik  

digunakan pada saat kondisi langit mendung atau pada area-area ruangan yang tingkat 

keterangannya kurang dan juga sebagai penyeimbang sinar matahari yang silau-karena 

pada ruang baca kenyamanan akan pencahayaan adalah mutlak. 

 

 

Penerapan pada bangunan : 

Pada bangunan dibuat bukaan–bukaan pencahayaan tak langsung pada ruang–ruang tertentu seperti ruang 

baca, dsb. 

Pencahayan buatan digunakan pada semua ruangan  

Kualifikasi: 

§ Penerangan terang sekali  (300lux)  untuk pekerjaan yang halus sekali. 

§ Penerangan terang (200 lux) untuk pekerjaan halus 

§ Penerangan sedang (80 lux) pekerjaan ketelitian sedang  

§ Penerangan redup (40 lux) untuk kegiatan sederhana 

Untuk pencahayaan buatan menggunakan lampu untuk penerangan terutama pada malam hari. 

Kebutuhan jenis lampu : 

Kuat penerangan nominal dan jenis lampu yang digunakan (tinggi ruang antara 3 m–5 m)  

- Gudang = 200 lux = lampu neon biasa 

- Cafetaria, pantry, hall = 200 lux = lampu bahan bercahaya kompak 

- Kantor pengelola = 500 lux = lampu neon biasa 

 

e. Penghawaan 

§ Penghawaan alami 

Mengusahakan sirkulasi udara yang baik dengan mengatur suhu yang relatif rendah, kelembaban cukup 

serta menghindari putaran udara. Sistem ventilasi yang digunakan adalah sistem silang (cross 
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ventilation), yang diterapkan pada ruang–ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar dan 

tidak memerlukan persyaratan tertentu (entrance, hall, ruang service). 

 

§ Penghawaan buatan 

Kegiatan yang diselenggarakan di dalam bangunan tidak semuanya dapat dilakukan 

dengan penghawaan yang ada di alam, terlebih dengan kondisi yang terjadi disaat ini 

(pemanasan Global), ruangan-ruang dibuat sedemikian rupa sehingga perkondisian 

udara menjadi senyaman mungkin.  

Sistem yang digunakan : 

§ Sistem AC central  

§ Sistem exhaust fan 

Sistem ini dipergunakan pada ruang service seperti KM/WC dan tangga darurat. 

f. Akustik 

Akustik yang dibutuhkan adalah perlindungan dari : 

§ Bising dari luar 

§ Bising dan dengung dari dalam ruangan itu sendiri 

Pengendalian konflik akustikal yang ditimbulkan oleh pertentangan kebutuhan tingkat 

ketenangan antara dalam dan luar ditempuh dengan cara-cara : 

- pembatasan sumber bunyi 

- penghalangan terhadap sumber bunyi 

- perlindungan terhadap objek yang terkena bunyi 

Pengurangan terhadap bising dapat dipergunakan material akustik pada 

pembatas, sekat-sekat, langit-langit dinding dan lantai. 

 

VI. PENENTUAN BAHAN BANGUNAN 

§ Lantai  

Lantai di dalam bangunan menggunakan bahan keramik yang memiliki derajat 

pantulan +55 % untuk membantu pencapaian batas minimal pencahayaan di dalam 

ruangan. Lantai keramik juga dipilih karena kemudahan pengadaan dan pengerjaan, 

kedap air, mudah dibersihkan dan menimbulkan kesejukan di siang hari.22 

                                                 
22 Dipl. Ing. Y.B. Mangunwijaya, Pengantar Fisika Bangunan, hal 332 
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Untuk lantai di luar bangunan/area parkir menggunakan bahan grass block 

berwarna kelabu sedang untuk mengurangi silau yang diakibatkan pantulan cahaya 

dari permukaan ke dalam bangunan. 

 

§ Dinding 

Bahan utama menggunakan batu bata merah yang diberi lapisan penutup untuk 

mengurangi perambatan panas yang masuk ke dalam ruangan. Dan memasukkan 

unsur tekstur kayu sebagai lapisannya, bersifat netral dan mempengaruhi efek 

pandang secara total.  

Dinding kaca, memberi komunikasi sangat penting antara dunia luar. Sebagai 

bahan dinding, kaca dapat menutup dan sekaligus membuka ruang.  

Dan pada beberapa bidang menggunakan bahan metal, untuk menampilkan 

karakter bangunan. Bahan metal biasanya tahan lama, kuat terhadap pengaruh cuaca 

dan temperatur ruangan serta tahan terhadap panas dan dingin. Metal adalah 

penghantar panas yang baik, misalnya aluminium. Meskipun permukaannya terasa 

hangat tetapi pemancaran panas sangat sedikit, dan sebagai penutup dinding tahan 

terhadap air dan tidak berkarat, mudah dibersihkan serta tahan terhadap pengaruh 

AC.23 

§ Kaca, menggunakan kaca berlapis penyerap/pantulan panas hijau dengan tebal 6 mm. 

Kaca bening tetap digunakan pada sisi-sisi yang berbatasan dengan view taman.  

§ Pipa saluran, menggunakan pipa saluran yang terbuat dari beton. Meskipun pipa dari 

bahan plastik PVC lebih mudah pengadaan dan pemasangannya namun pipa jenis 

PVC tidak digunakan karena dapat mengganggu kesehatan manusia dan sulit untuk 

didaur ulang.   

 

 

VII. ANALISA SISTEM STRUKTUR 

Tujuan : Menentukan sistem struktur yang mampu menunjang bentuk massa dan 

penampilan bangunan 

 Faktor penentu :  

- Bentuk dan ketinggian bangunan. 

                                                 
23 J. Pamudji Suptandar, Desain Interior, hal. 159 
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- Kondisi tanah. 

- Beban yang harus didukung. 

- Pengaruh terhadap kondisi lingkungan sekitar. 

 

 Analisa : 

§ Sub Struktur (Pondasi) 

Ketinggian bangunan 5 lantai ditambah 1 lantai basement dengan jenis tanah yang 

tidak terlalu keras, alternatif sistem pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang 

pancang yang memiliki karakteristik yang sesuai untuk digunakan bangunan bertingkat 

pada jenis tanah yang kerasnya tidak terlalu dalam.  

§ Super Struktur  

Pola peruangan dengan fleksibiltas tinggi tanpa menggunakan pembatas ruang yang 

permanen membutuhkan sistem struktur yang ringan tanpa menggunakan dinding 

masif sebagai pemikul beban. Struktur rangka dengan kolom dan balok sebagai 

pemikul beban yang ringan, cukup elastis dalam menahan beban gempa, ekonomis 

dan fleksibel dalam pembagian ruang merupakan alternatif sistem struktur yang 

digunakan pada bangunan. 

§ Struktur Atap 

Struktur atap rangka baja dan dak beton dengan ketebalan tertentu yang bisa 

mereduksi panas dan mendefisinsikan bentuk bangunan sebagai bangunan yang 

mewadahi rumah baca. 

 

 

VIII. SISTEM TRANSPORTASI VERTIKAL 

Tujuan : Menggunakan sistem transportasi vertikal yang dapat memenuhi kebutuhan 

seluruh pengguna bangunan. Tersedia lift dan pemberian ramp pada setiap 

perbedaan ketinggian lantai untuk mempermudah akses menuju maupun keluar 

bangunan, terutama bagi pengguna bangunan yang difable. 

Untuk sistem sirkulasi vertikal menggunakan ramp, tangga (biasa dan darurat), escalator 

lift (pengunjung, pengelola dan barang).  

§ Ramp 
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Ramp digunakan untuk sirkulasi di dalam dan di luar bangunan. Pertimbangan: ramp 

dapat digunakan oleh para diffable maupun para normal, selain lebih enak untuk 

diakses ramp juga mempermudah distribusi barang ke dalam bangunan. 

§ Tangga 

Penggunaan tangga untuk sirkulasi vertikal agar lebih terasa perjalanan mengikuti 

setiap ruang dalam bangunan, dengan biaya rendah.  

Prinsip perencanaan : 

Untuk kenyamanan, kelancaran sirkulasi dan effisiensi ruang ditetapkan 

kemiringan tangga tidak kurang dari 35 °. Optreed 15-18 cm. Antreede 30-40 cm. 

Lebar tangga 140-200cm. Balustrade 80-90 cm. 

Sedangkan untuk tangga darurat sudut maksimal 60°. Jarak capai dari tangga 

satu ketangga darurat yang lain maksimal 30m. Optrede 18-25 cm. Antrede 25-30 cm. 

Lebar tangga 90-150 cm. Perletakannya sesuai dengan fungsinya. Pencapaian melalui 

pintu yang tahah api. Tangga terletak pada ruangan yang tahan api, kedap asap dan 

ada ventilasi khusus. 

§ Lift 

Prinsip perencanaan : 

Mudah dicapai. Ada ruang untuk masuk ke shaft, mesin dan ada ruangan untuk 

menunggu lift. Ruangan lift tahan api.  

 

IX. SISTEM SIRKULASI HORISONTAL 

Faktor yang menetukan adalah : 

Adanya orientasi masing-masing ruang kebutuhan hubungan ruang keruangan lain. Sirkulasi 

horisontal pada bangunan adalah diawali dari parkiran kemudian hall kemudian dari hall di 

distribusikan ke tempat yang dituju. Untuk dapat mengakses kegiatan yang lain harus melewati 

hall.  

g. Penentuan sistem mekanikal elektrikal 

3. Sistem Jaringan Listrik 

Sumber tenaga listrik yang digunakan adalah dari PLN dengan generator set sebagai 

sumber listrik cadangan dalam keadaan darurat. Dalam penggunaannya digunakan 

ATS/MF sebagai pengendali otomatis apabila terjadi kematian listrik. Sedangkan 
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peletakan Genset di basement bagian belakang agar apabila Genset hidup  suaranya 

tidak mengganggu kegiatan yang ada di atasnya. 

ATF/MF adalah sebuah panel besar dengan sistem manual dan otomatis, sebagai 

pengendali arus yang masuk kedalam bangunan baik dari Genset maupun PLN. 

EMD adalah pusat pendistribusian berupa panel-panel manual dari ATF/MF kedalam 

bangunan. Perhitungan beban listrik bangunan akan dilaksanakan pada proses 

mendesain. 

4. Sistem air condition 

Menggunakan AC unit dan AC central. Pendistribusian diletakkan diatas plafond 

berupa ducting.  

h. Sistem pengamanan terhadap kebakaran 

Sistem penanggulangan kebakaran yang dipakai adalah : 

5. Fire alarm 

Berfungsi memperingatkan terjadinya kebakaran pada tahap awal. Cara kerjanya 

otomatis menggunakan smoke detektor (mendeteksi adanya asap) ataupun 

menggunakan thermal kontrol sensor terhadap panas (peningkatan suhu) yang 

berlebihan. 

Asumsi jumlah smoke detektor dan thermal kontrol: setiap detektor melayani area 

seluas 75m².   

6. Hydrant box 

Hydrant box adalah kran pipa air yang besar baik ukuran maupun tekanannya yang 

ditempatkan dititik-titik tertentu. Penggunaannya pada sekitar site diluar bangunan. 

7. Splinker air 

Splinker air digunakan pada ruang service dan ruang basement.  

8. Fire extinguisher 

Fire extenguisher adalah tabung karbondioksida portabel untuk pemadam kebakaran 

secara manual, dengan disemprotkan. Penempataanya di titik-titik yang strategis dan 

mudah dilihat. 

 

i. Sistem pengamanan bahaya petir 

Tujuan : menentukan sistem pengaman terhadap bahaya petir. 
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Sebagai bangunan berlantai banyak, sistem pengamanan terhadap bahaya petir mutlak 

diperlukan karena : 

§ Penangkal petir mempunyai kemampuan tinggi untuk melindungi gedung dari petir. 

§ Sistem penangkal petir mampu menetralisir petir yang menyambar sehingga efek 

elektrifikasi atau flasover tidak terjadi. 

§ Sistem penangkal petir tidak merusak penampilan bangunan. 

Pembahasan: 

Alternatif penangkal petir yang digunakan adalah : 

§ Sistem franklin, prinsip kerjanya menetralisir petir dengan melepaskan ion-ion keudara.  

§ Sistem farraday, sistem penangkal petir dengan menancapkan tiang-tiang disekeliling 

bangunan. 

Melihat kriteria tersebut, maka sistem yang digunakan adalah sistem farraday yaitu berupa 

tiang dengan tinggi 50 cm yang diletakkan di atap paling tinggi bangunan dan kemudian 

disalurkan ke tanah melalui kabel yang dibungkus karbon tebal. 

 

j. Sistem komunikasi 

Perangkat telekomunikasi yang digunakan meliputi : 

§ Intern 

Telephone PABX (Private Automatic Branch Exchange) melayani komunikasi 

suara. LAN (local Area Network) melayani komunikasi antar komputer yang terdapat di 

komputer center. 

Musik background yang digunakan sebagai penyegar suasana gedung dan juga 

sebagai sarana informasi dari operator. HT atau CB (tranceiver) digunakan oleh 

keamanan gedung untuk berkomunikasi 

§ Ekstern 

Komunikasi keluar menggunakan fax telephone dan internet. 

k. Sistem keamanan (security system) 

Diperlukan sistem keamanan yang baik untuk memonitor berbagai kegiatan pada 

rumah baca. Pengawasan dengan menggunakan sistem Video Dan Televisi Siaran 

terbatas closed-circuit television (CCTV) dapat bertindak sebagai monitor dan perekam 

keamanan, menghalangi kejahatan, dan memastikan keselamatan. 
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l. Sistem plumbing 

§ Sistem pengadaan air bersih 

Pengadaan air bersih diperoleh dari PDAM. Digunakan untuk pengadaan air bersih 

gedung yang di salurkan melalui pipa tersendiri dipompa yang kemudian ditampung 

dibak tower bangunan (lebih dikenal dengan Down Feed Dumping).  

§ Sistem pengadaan air kotor 

Pembuangan air kotor dalam bangunan dibedakan menjadi:  

3. Air kotor yang berasal dari dalam bangunan, akibat dari aktivitas yang terjadi di 

dalam bangunan. Sistem penyalurannya adalah sebagai berikut: untuk air lemak 

disalurkan ke dalam bak penampungan sedangkan airnya di salurkan ke riol kota. 

Untuk air berat  dimasukkan ke septictank. Untuk air kotor biasa disalurkan 

langsung ke riol kota. 

4. Air kotor yang berasal dari luar bangunan (air hujan).  

Pembuangan air hujan melalui saluran-saluran pembagi maupun tertutup melalui 

saluran pembuangan (riol kota) maupun sumur pereapan. Hal-hal yang di 

perhatikan adalah : 

- kemiringan tanah 

- pengolahan daerah yang terkena jatuhan air hujan 

- perkerasan bangunan yang terkena air. 

 

jenis bangunan gambar elemen
  

 
New York Publik 
Library karya 
Carrere and 
Hastings 
 

 § Kolom-kolom yang diexpose 
§ suasana monumental 
§ formal 
§ simetris 
§ banyak bukaan (jendela-jendela lebar)
§ menampilkan  bentuk arstektur 

mediterania dengan lengkungan
lengkungan di pintu, jendela, dan 
kolomnya. 
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Exeter Library 
karya Louis I. 
Kahn 

 
 

§ Persegi (secara umum), tampak pada 
fasade, kolom-kolomnya 
§ memunculkan ornamen berben

lingkaran pada dinding interiornya 
sebagai central area 
§ kesan resmi/ formal, tenang 
§ Menonjolkan material-material alami, 

melalui penggunaan kayu pada 
furniture serta bata expose untuk 
dinding dan kolom 
§ memperhatikan pencahayaan dan 

penghawaan alami melalui banyaknya 
bukaan. 

 
 
 
 
 
 
Mount Angel 
Library. Alvar 
Aalto diOregon 

 

 
 
 
 

§ Menampilkan suasana tenang
§ Bentuk umum Persegi, tampak pada 

fasade bangunan 
§ Bentuk lengkung pada interiornya 

(diwujudkan melalui bentuk void yang 
melingkar dan kolom-kolom bulat)
§ Memperhatikan pencahayaan dan 

penghawaan alami 
 

Perpustakaan 
Nasional 
Republik 
Indonesia, di 
DKI Jakarta 

   

 

§  
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Academic 
Bookshop  
karya Alvar Aalto 
at Helsinki, 
Finland 
 

 
 

 
§ Pengunaan skylight untuk pencahayaan 

alami 
§ Pencahayaan buatannya tetap dibuat 

menarik 
§ bentuknya cenderung bebas 
§ suasana ramai ditampilkan pada 

bangunan 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gramedia 
 

 § Banyak ornamen-ornamen penghias, 
tampak pada lantai, kolom, bentuk
bentuk furniture, dsb 
§ pencahayaan buatan dengan bias

menarik 
§ bentuk lengkung, bahkan pada plafon, 

tampak serasi. 
§ sangat ‘menjual’ 

 

Stacey’s 
Bookstore 
 

 
 
 
 
 

§ bentuk persegi (box) 
§ minimalis 
§ tampil seru dengan pencahayaan 

buatannya. 
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