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ABSTRAK 

PERPUSTAKAAN HIBRIDA DAN ART SPACE DI KABUPATEN PURWOREJO  
(Dengan Pendekatan Arsitektur Tropis) 

Oleh : Diyan Nurindasari 
Dosen Pembimbing : Ir. Didik Nopianto A.N, M.T. 

Prodi S1 Teknik Arsitektur, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Semarang 

 
Perkembangan perpustakaan di Indonesia ini telah berkembang sedemikian 

pesatnya. Dalam beberapa tahun ini perkembangan perpustakaan sudah banyak 

dipengaruhi oleh teknologi informasi dalam hal penggunaan internet dan pemanfaatannya 

yang telah merambah ke dalam berbagai bidang. Perkembangan perpustakaan ini 

memunculkan adanya istilah “Digital Library”, yaitu perpustakaan yang memanfaatkan 

teknologi informasi dan terhubung dengan jaringan komputer. Namun sayangnya hal 

tersebut tidak diimbangi dengan minat baca masyarakat Indonesia yang rendah begitupun 

yang terjadi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Perpustakaan Daerah Kabupaten 

Purworejo sendiri dianggap kurang memanfaatkan teknologi informasi yang telah 

berkembang saat ini, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan keperpustakaan juga masih 

belum maksimal.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan bangunan perpustakaan yang 

menarik minat pengunjung dan disertai dengan fasilitas tambahan. Konsep Perpustakaan 

hibrida ini merupakan bentuk perpaduan antara perpustakaan tradisional dan perpustakaan 

digital/elektronik. Sedangkan Art space adalah sebuah galeri kesenian yang dinilai mampu 

menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Menurut Natasya (dalam 

Almuhaimin, dkk, 2017) Art space merupakan galeri seni non-profit sebagai wadah bagi para 

pelaku seni dalam menuangkan karya seni kontemporer kepada masyarakat sekaligus 

memelihara karya-karya tersebut serta sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai 

perkembangan seni. Dalam perancangan ini Art Space yang dimaksud merupakan galeri 

seni lukis yang mewadahi karya para pelaku seni lokal dengan ruang semi terbuka sehingga 

dapat lebih mudah dicapai oleh pengunjung di Kabupaten Purworejo.  

Dalam merencanakan bangunan perpustakaan yang merupakan bangunan fasilitas 

pelayanan pendidikan di tengah kota juga memiliki kendala yaitu masalah penghawaan pada 

iklim daerah tropis. Oleh karena itu, untuk mendapatkan bangunan Perpustakaan Umum dan 

Art Space yang baik, nyaman dan estetis, maka  digunakan tampilan bangunan Arsitektur 

Tropis. Konsep Arsitektur Tropis merupakan sebuah konsep desain yang dapat beradaptasi 

dengan lingkungan atau iklim tropis dan memiliki respon positif dari efek iklim tropis tersebut. 
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Jadi melalui pendekatan ini, bangunan dapat beradaptasi dengan baik saat musim kemarau 

maupun musim penghujan serta tidak merugikan lingkungan sekitarnya.  

Kata kunci: Perpustakaan, Perpustakaan Hibrida, Art Space, Kabupaten Purworejo, 

Arsitektur Tropis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Perkembangan perpustakaan di Indonesia ini telah berkembang sedemikian 

pesatnya. Dalam beberapa tahun ini perkembangan perpustakaan sudah banyak 

dipengaruhi oleh teknologi informasi dalam hal penggunaan internet dan 

pemanfaatannya yang telah merambah ke dalam berbagai bidang. Perkembangan 

perpustakaan ini memunculkan adanya istilah “Digital Library”, yaitu perpustakaan yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan terhubung dengan jaringan komputer. 

Perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan informasi yang bersifat ilmu 

pengetahuan, hiburan, rekreasi dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. 

Perpustakaan selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi 

dan pengetahuan, dapat juga untuk menjadi tempat berbagai kegiatan pelatihan dan 

keterampilan berbasis literasi. Saat ini dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat 

pesat, diharapkan perpustakaan bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mempercepat 

proses penyebaran ilmu pengetahuan dan meningkatkan literasi masyarakat Indonesia.  

Kabupaten Purworejo merupakan sebuah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Di 

Kabupaten Purworejo sendiri hanya memiliki satu Perspustakaan Umum Daerah yang 

terletak di Kecamatan Purworejo. Masyarakat Kabupaten Purworejo juga memiliki minat 

baca yang rendah, masyarakat saat ini baik dari anak-anak, pelajar/mahasiswa hingga 

orang dewasa lebih menyukai gadget, dan ditambah dengan fasilitas-fasilitas 

Perpustakaan yang dirasa kurang memenuhi kebutuhan buku untuk masyarakatnya 

sehingga hal tersebut semakin membuat generasi sekarang semakin malas untuk 

berkunjung ke perpustakaan. Pelajar/mahasiwa umumnya membaca buku hanya 

sekedar untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah/kuliah saja dan hanya sebagian kecil 

masyarakat yang menjadikan membaca buku sebagai hobi. Dinas Arsip dan 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo sendiri memiliki program untuk 

meningkatkan minat baca masyarakatnya yang rendah dengan menyediakan 

perpustakaan keliling sebagai fasilitas pelayanan pendidikan di daerah yang jauh 

dengan kota dan mengadakan program untuk mendirikan perpustakaan di setiap desa. 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo ini dianggap kurang memanfaatkan 

teknologi informasi yang telah berkembang saat ini, sehingga kegiatan yang berkaitan 

dengan keperpustakaan juga masih belum maksimal. Jumlah pengunjung Perpustakaan 
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Daerah Kabupaten Purworejo ini mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga 

tahun 2015. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten 

Purworejo akan membaca saat ini akan semakin rendah apabila tidak ada upaya 

program penambahan perpustakaan yang menarik. (www.sorotpurworejo.com, 2017) 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, dibutuhkan bangunan perpustakaan 

yang menarik minat pengunjung yang disertai dengan fasilitas tambahan. Dengan 

perkembangan teknologi yang ada pada saat ini munculah istilah Perpustakaan Hibrida. 

Menurut Angelina Hutton (dalam Ismawan, 2014)  “A hybrid library is a library where 

'new' electronic information resources and 'traditional' hardcopy resources co-exist and 

are brought together in an integrated information service, accessed via electronic 

gateways available both on-site, like a traditional library, and remotely via the Internet or 

local computer networks.”. Konsep Perpustakaan hibrida merupakan bentuk perpaduan 

antara perpustakaan tradisional dan perpustakaan digital/elektronik. Jadi di dalam 

perpustakaan hibrida ini, pengguna dapat memanfaatkan koleksi buku-buku yang 

tercetak maupun yang dapat diakses secara digital/elektronik, baik melalui jaringan lokal 

maupun internet.  

Untuk meningkatkan minat baca pada generasi millenial yang sangat bergantung 

dengan gadget, koleksi buku non cetak atau e-book sangat membantu dengan adanya 

fasilitas elektronik /digital yang seperti komputer, tablet dan sebagainya namun, koleksi 

buku-buku cetak tidak dapat ditinggalkan begitu saja karena koleksi buku non cetak atau 

e-book dianggap masih memiliki beberapa kekurangan. Di sisi lain tidak semua 

pengguna mampu mengoperasikan alat elektronik/digital dan pembaca masih 

membutuhkan koleksi tercetak untuk memenuhi keperluan mereka. Oleh karena itu, 

Perpustakaan hibrida ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk 

segala usia. Berdasarkan pernyataan diatas, didukung oleh penelitian Husna, (2018), 

yang menyatakan bahwa dalam konsep perpustakaan hibrida terdapat prinsip untuk 

mempertahankan keberadaan perpustakaan dengan koleksi tercetak, sebab pada 

dasarnya pemakai jasa masih memerlukan koleksi tersebut. Selain itu, buku dan jurnal 

yang tercetak tidak dapat digantikan oleh buku maupun jurnal digital. Meskipun koleksi 

buku dan jurnal digital mengubah cara orang menggunakan buku dan jurnal tercetak. 

Tidak hanya masalah minat baca masyarakat Kabupaten Purworejo yang 

rendah, melainkan kurangnya wadah atau tempat yang dapat menampung karya-karya 

dari seniman lokal. Hal tersebut dapat dilihat ketika Kabupaten Purworejo 
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menyelenggarakan pameran seni rupa pada hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan 

RI, Hari Pahlawan maupun acara tahunan Dewan Kesenian Purworejo. Menurut 

KRJogja, (2017) 200  karya lukis dari 25 seniman Purworejo dan seniman luar 

Kabupaten Purworejo dipamerkan di Gedung Indoor Sasana Krida Tanjung Kompleks 

SMAN 7 Purworejo. Seiring dengan berjalannya waktu karya-karya tersebut hingga saat 

ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pameran dianggap dapat 

membangkitkan kembali seni rupa Purworejo yang selama ini tersembunyi dan menjadi 

destinasi wisata baru yang rekreatif serta edukatif di Kabupaten Purworejo. 

Seiring meningkatnya jumlah karya yang dihasilkan, meningkat pula kebutuhan 

akan tempat sebagai sarana untuk mempublikasikan karya seni yang seimbang. 

Namun, di Kabupaten Purworejo tempat untuk mempublikasikan karya seni berupa 

Galeri Seni atau Art Space belum terpenuhi. Keberadaan galeri seni atau Art Space 

sebagai tempat untuk mempublikasi karya seni dan pusat data serta dokumentasi yang 

diperlukan para seniman lokal. Art space adalah sebuah galeri kesenian yang dinilai 

mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Menurut Natasya 

(dalam Almuhaimin, dkk, 2017) Art space merupakan galeri seni non-profit sebagai 

wadah bagi para pelaku seni dalam menuangkan karya seni kontemporer kepada 

masyarakat sekaligus memelihara karya-karya tersebut serta sebagai sarana edukasi 

masyarakat mengenai perkembangan seni. Dalam perancangan ini Art Space yang 

dimaksud merupakan galeri seni lukis yang mewadahi karya para pelaku seni dan 

terdapat fasilitas pusat data dan dokumentasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses 

oleh masyarakat umum dan menjadi daya tarik bagi masyarakat di Kabupaten 

Purworejo. 

Konsep digabungkannya Perpustakaan Hibrida dan Art Space ini yaitu 

memberikan sebuah tempat untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan 

konsep yang baru sebagai fasilitas umum yang menunjang sarana pendidikan. Selain 

itu, memberikan sebuah tempat untuk berkumpulnya para seniman lokal dalam 

mempublikasikan karya-karyanya sebagai fasilitas penunjang yang dilengkapi data-data 

dan dokumentasi yang terdapat didalam perpustakaan. Berdasarkan pernyataan diatas,  

didukung oleh penelitian Noor, (2017) yang menyatakan bahwa kebutuhan akan 

perpustakaan yang dapat digunakan masyarakat umum sebagai sebuah sarana 

penunjang pendidikan dan peningkatan minat baca yang kemudian diselaraskan dengan 

kebutuhan akan ruang seni sebagai tempat berkumpulnya seniman dan masyarakat 

untuk mengapresiasi karya seni lokal. Perpustakaan Hibrida dan Art Space ini 
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merupakan salah satu solusi untuk menggantikan Perpustakaan Umum Daerah di 

Kabupaten Purworejo dengan konsep baru yang menarik, serta menyediakan tempat 

untuk mendukung seniman lokal dalam memamerkan karyanya dan dapat 

diperjulbelikan. 

Dalam merencanakan bangunan perpustakaan yang merupakan bangunan 

fasilitas pelayanan pendidikan di tengah kota juga memiliki kendala. Mengingat Indonesia 

memiliki iklim tropis, salah satu kendalanya seperti masalah penghawaan pada 

bangunan tersebut. Masalah penghawaaan ini disebabkan oleh panas matahari pada 

siang hari yang akan diterima dan dipancarkan oleh  dinding ekstrior/fasad bangunan itu 

sendiri, sehingga menurunkan kualitas pada lingkungan kawasan di sekitarnya. Oleh 

karena itu, untuk mendapatkan bangunan Perpustakaan Umum dan Art Space yang baik, 

nyaman dan estetis, maka  digunakan tampilan bangunan Arsitektur Tropis. Konsep 

Arsitektur Tropis merupakan sebuah konsep desain yang dapat beradaptasi dengan 

lingkungan atau iklim tropis dan memiliki respon positif dari efek iklim tropis tersebut. Jadi 

melalui pendekatan ini, bangunan dapat beradaptasi dengan baik saat musim kemarau 

maupun musim penghujan serta tidak merugikan lingkungan sekitarnya.  

1.2. Permasalahan 

1.2.1. Permasalahan Umum 
Bagaimana merencanakan dan merancang suatu bangunan perpustakaan 

dan art space yang dapat memenuhi fungsi utama sebagai fasilitas pendidikan dan 

pusat pembelajaran yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya yaitu art 

space agar dapat memenuhi kebutuhan dan diterima oleh masyarakat sekitar.  

1.2.2. Permasalahan Khusus 
a. Bagaimana memasukan unsur Arsitektur Tropis ke dalam bangunan yang 

akan direncanakan sehingga mampu mengatasi kendala dalam bangunan 

ditengah perkotaan yang sesuai dengan iklim daerah setempat. 

b. Bagaimana menghubungkan Perpustakaan Hibrida dan Art Space baik 

secara fisik maupun non fisik. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud 
Merencanakan sebuah bangunan yang menyediakan fasilitas pendidikan/ 

pusat pembelajaran untuk masyarakat dari semua umur dengan fasilitas-fasilitas 
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penunjang yang mendukung didalamnya agar dapat diterima oleh masyarakat 

Kabupaten Purworejo zaman sekarang. 

1.3.2. Tujuan 
Mewujudkan konsep rancangan Perpustakaan Hibrida dan Art Space di 

Purworejo sebagai suatu bangunan fasilitas pelayanan pendidikan yang 

menerapkan konsep Arsitektur Tropis, yaitu suatu bangunan yang sesuai dengan 

keadaan iklim daerah setempat yang mana nantinya dapat diterima oleh masyarakat 

Kabupaten Purworejo. 

1.4. Manfaat 
Sebagai landasan perencanaan dan perancangan Perpustakaan Hibrida dan Art 

Space yang dapat menjadi sarana masyarakat di Kabupaten Purworejo yang 

membutuhkan fasilitas pelayanan pendidikan yang lengkap, nyaman dan ramah 

lingkungan. 

1.5. Lingkup Pembahasan 

1.5.1. Ruang Lingkup Substansial 
Lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang 

arsitektur dan bidang lain yang dibahas secukupnya. 

1.5.2. Ruang Lingkup Spasial 
Lingkup pembahasan meliputi karakter lokasi Perpustakaan Hibrida dan Art 

Space yang terletak di Kabupaten Purworejo yang merupakan kawasan padat 

penduduk. 

1.6. Metode Pembahasan 
Metode pembahasan dalam Landasan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(LP3A) dengan judul Perpustakaan Hibrida dan Art Space adalah metode deskriptif. 

Metode ini memaparkan, menguraikan, dan menjelaskan mengenai design requirement 

(persyaratan desain) dan design determinant (ketentuan desain) terhadap perencanaan 

dan perancangan Perpustakaan Hibrida dan Art Space. 

Berdasarkan design requirement dan design determinant inilah nantinya akan 

ditelusuri data yang diperlukan. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisa lebih 

mendalam sesuai dengan kriteria yang akan dibahas. Dari hasil penganalisaan inilah 

nantinya akan didapat suatu kesimpulan, batasan, dan anggapan secara jelas mengenai 

perencanaan dan perancangan pusat pendidikan dan rekreasi. 
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Hasil kesimpulan keseluruhan merupakan konsep dasar yang digunakan dalam 

perencanaan dan perancangan perpustakaan hibrida dan art space sebagai landasan 

dalam desain grafis arsitektur. 

Dalam pengumpulan data, akan diperoleh data yang bisa dikelompokan menjadi 

dua, terbagi atas: 

 

a. Data Primer 

1) Observasi 

Pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai 

faktor dalam pelaksanaan untuk mendapatkan data yang aktual mengenai 

Perpustakaan dan Art Space. 

2) Wawancara  

Pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya 

jawab langsung antara penulis dan narasumber mengenai Perpustakaan 

dan Art Space.  

b. Data Sekunder 

1) Studi Literatur 

Mencari berbagai literatur yang menerangkan landasan teori yang 

berhubungan dengan Perpustakaan Hibrida dan Art Space. Pada 

umumnya serta literatur tentang pengolahan tata ruang luar dan tata 

ruang dalam terutama untuk penerapannya pada Perpustakaan Hibrida 

dan Art Space. 

2) Studi Kasus 

Mencari data dan melakukan perbandingan baik langsung maupun 

melalui buku dan internet terhadap Perpustakaan Hibrida dan Art Space, 

serta bangunan atau lokasi lain yang memiliki kesamaan fungsi. 

3) Analisis 

Analisis dengan mengurai dan mengkaji hasil data-data yang 

didapatkan, kemudian dibandingkan dengan studi literatur. Setelah itu 

diambil prinsip-prinsip, persyaratan bangunan, standar-standar dan 

simpulan. 

4) Sintetis 

Menggabungkan data dan informasi yang telah diperoleh dari 

proses pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan mengulas 

dan mengkaji data tersebut kemudian diolah menjadi rumusan konsep 
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perencanaan dan perancangan Perpustakaan Hibrida dan Art Space 

sesuai sasaran yang diharapkan. 

 

5) Simpulan 

Menghasilkan rumusan konsep perencanaan dan perancangan 

sebagai pemecahan terhadap permasalahan yang ada dalam pokok 

bahasan. 

Berikut ini design requrement dan design determinant yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan Perpustakaan Hibrida dan Art Space: 

a. Pemilihan Lokasi dan Tapak 

Pemilihan lokasi yang berada di Kabupaten Purworejo yang sesuai 

peruntukkannya sebagai tempat pelayanan umum serta penetuan tapak yang 

layak sebagai perencanaan dan perancangan perpustakaan hibrida dan art 

space, adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1) Data tata guna lahan/peruntukan lahan pada wilayah perencanaan dan 

perancanagan perpustakaan hibrida dan art space yang berada pada 

Kabupaten Purworejo. 

2) Data potensi fisik geografis, topografi, iklim, persyaratan bangunan yang 

dimiliki oleh Kabupaten Purworejo dan tapak itu sendiri dan juga terhadap 

perencanaan dan perancangan sebuah perpustakaan hibrida dan art space.  

Setelah memperoleh data dari beberapa alternatif tapak, kemudian 

dianalisa dengan menggunakan nilai bobot terhadap krieteria lokasi dan tapak 

yang telah ditentukan untuk pemberian scoring terhadap kriteria dikalikan nilai 

bobot, dan tapak terpilih diambil dari nilai terbesar. 

b. Program Ruang 

Pembahasan mengenai program ruang dilakukan dengan terlebih dahulu 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan 

perpustakaan hibrida dan art space, yaitu dilakukan dengan pengumpulan data 

mengenai pelaku ruang dan kegiatannya. Dilakukan dengan observasi lapangan 

baik studi kasus maupun dengan studi banding, serta dengan standar atau 

literatur perencanaan dan perancangan perpustakaan hibrida dan art space. 

Persyaratan ruang didapat melalui studi banding dengan standar 

perencanaan dan perancangan perpustakaan hibrida dan art space, sehingga 

dari hasil analisa terhadap kebutuhan dan persyaratan ruang akan diperoleh 
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program ruang yang akan digunakan pada perencanaan dan perancangan 

perpustakaan hibrida dan art space. 

c. Penekanan Desain Arsitektur Tropis 

Pembahasan mengenai penekanan desain arsitektur tropis dilakukan 

dengan mengamati kondisi eksisting dari tapak/site yang harus mengatasi 

masalah yang ada serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar itu sendiri. Untuk 

itu dirasa sangat tepat dengan menggunakan penekanan desain arsitektur tropis 

yang dianggap dapat mengatasi problematika ilkim lingkungan sekitar. Dengan 

adanya perpustakaan hibrida dan art space di purworejo diharapkan dapat 

menjadi salah satu sarana pelayanan umum yang edukatif serta rekreatif bagi 

masyarakat Kabupaten Purworejo. 

Observasi lapangan melalui studi banding pada perpustakaan hibrida dan 

art space di tempat lain serta dengan standar atau literatur mengenai 

perencanaan dan perancangan yang kaitannya dengan persyaratan pada 

perpustakaan hibrida dan art space. 

1.7. Keaslian Penulis 
Dalam menjamin keaslian penelitian baik dari segi tema, objek, wilayah studi 

ataupun aspek-aspek lain yang terkandung di dalam penelitian perluu adanya komparasi 

keaslian yakni proses pembandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, berikut merupakan tabel keaslian 

penelitian yang memuat beberapa beberapa penelitian dengan tema dan metode yang 

berbeda yaitu: 

Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Lokasi dan 
Tahun 

Penelitian 
Materi Penelitian 

Teknik 
Analisis 

Hasil Penelitian 

Gumelar 
Rachmat R. 

Perpustakaan 
Hibrida di Kota 
Bogor dengan 
Penekanan 
Desain 
Arsitektur 
Ekspresionis 

Kota Bogor, 
2014 

Suatu perpustakaan 
yang memiliki konsep 
baru yang dirancang 
dengan tujuan rekreatif 
sekaligus edukatif. 

Deskriptif 
kualitatif 

Wujud rancangan 
bangunan 
Perpustakaan Hibrida 
di Kota Bogor dengan 
Penekanan Desain 
Arsitektur 
Ekspresionis 

Itok 
Noviyanto 

Surakarta 
Contemporary 
Art Space 

Surakarta, 
2015 

Suatu wadah 
kreatifitas dan galeri 
seni untuk 
memamerkan dan juga 
menjual karya-karya 
masa kini atau modern 
dari seniman lokal 
Kota Surakarta 

Deskriptif 
kualitatif 

Wujud rancangan 
bangunan Surakarta 
Contemporary Art 
Space 

Ahmad Rifqi 
Rahyan Noor 

Perpustakaan 
Umum 

Tangerang, 
2017 

Suatu perpustakaan 
umum untuk 

Deskriptif 
kualitatif 

Wujud rancangan 
bangunan 
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Tangerang 
Selatan dan 
Ora Art Space 
dengan 
Konsep 
Pendekatan 
Arsitektur 
Betawi 
Kontemporer. 

meningkatkan minat 
baca masyarakat serta 
ruang seni sebagai 
wadah berkumpulnya 
seniman lokal dalam 
memperkenal-kan 
karya-karya seninya di 
dalam satu kawasan di 
Kota Tangerang 
Selatan 

Perpustakaan Umum 
Tangerang Selatan 
dan Ora Art Space 
dengan Konsep 
Pendekatan 
Arsitektur Betawi 
Kontemporer. 

Tabel 1.1. Keaslian Penulis 
Sumber: Analisa Penulis, 2019 

LP3A Perpustakaan Hibrida dan Art Space ini memberikan solusi sebagai upaya 

meningkatkan minat baca masyarakat serta memberikan ruang seni bagi seniman lokal, 

sehingga dibutuhkan sebuah wadah yang tepat dengan konsep yang baru serta 

memberikan tempat yang layak untuk karya-karya seniman lokal dengan pendekatan 

yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Perpustakaan ini diharapkan menjadi sarana 

yang edukatif serta rekreatif bagi masyarakat Kabupaten Purworejo. 

1.8. Sistematika Pembahasan 
Bab 1 Pendahuluan 

Menguraikan secara garis besar hal-hal yang menjadi tema dalam penyusunan 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur yang disusun. Uraian 

tersebut meliputi Latar Belakang, Permasalahan, Maksud dan Tujuan, Manfaat, Lingkup 

Pembahasan, Keaslian Penulis, Sistematika Pembahasan, dan Alur Pikir. 

BAB 2 Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang uraian umum mengenai Perpustakaan Hibrida dan Art Space, kaitannya 

dengan pengertian, peraturan perundangan, klasifikasi, system pengelolaan dan 

persyaratan teknis. Selain itu, juga mengenai tinjauan Arsitektur Tropis dan studi 

banding. 

BAB 3 Tinjauan Lokasi Kabupaten Purworejo 

Berisi tentang uraian tentang Kabupaten Purworejo dan uraian-uraian lain tentang site 

berupa fisik dan non fisik, potesi dan kebijakan tata ruang Kabupaten Purworejo, 

gambaran khusus berupa data tentang batas wilayah, karakteriskrik, serta gambaran 

umum di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dan tapak terpilih. 

BAB 4 Pendekatan Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Berisi paparan mengenai essensi Perpustakaan Hibrida dan Art Space, analisis pelaku, 

kegiatan, dan ruang, analisis pemilihan lokasi bangunan, analisis transformasi karakter 
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Perpustakaan Hibrida dan Art Space serta analisis struktur dan konstruksi, utilitas, dan 

analisis perancangan yang terkait dengan pendekatan desain yang digunakan. 

BAB 5 Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dan saran Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur. 
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1.9. Alur Pikir 
 

 

 

Gambar 1.1 Alur Pikir 
Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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Latar Belakang 
Aktualita 

 Pemerintahan Kabupaten Purworejo senantiasa berusaha meningkatkan 
literasi mayarakat Kabupaten Purworejo. 

 Kabupaten Purworejo sudah memiliki Perpustakaan Umum namun belum 
optimal perencanaan dan perancangannya sesuai iklim tropis yang ada. 

 Kabupaten Purworejo belum memiliki wadah untuk berkumpulnya para 
seniman dan mengapresiasi karya seni lokal. 

Urgensi 
Persoalan infrastruktur telah diantisipasi oleh pemerintah setempat 

dan dieksekusi oleh Kabupaten Purworejo. Pembangunan Perpustakaaan 
dan Art Space ini penting mengingat rendahnya minat baca masyarakat 
serta kurangnya wadah untuk mengapresiasi karya seniman lokal 
Kabupaten Purworejo. 

Originalitas  
Perencanaan Perpustakaan Hibrida dan Art Space di Purworejo 

dengan pedekatan Arsitektur Tropis dan fasilitas penunjang yang 
representative yang ditekankan untuk kepentingan kebutuhan dan 
kenyamanan pengunjung. 

Tujuan Pembahasan 
Mengadakan penyusunan data dan menganalisa potensi-potensi 

lingkungan untuk dijadikan landasan konseptual dan program dasar perencanaan 
Perpustakaan Hibrida dan Art Space di Purworejo untuk mewujudkan sebuah 
kawasan fasilitas pendidikan yang menarik. 

Studi Pustaka Studi Site Studi Lapangan 

Analisis 
Analisis antara tinjauan pustaka dan data untuk memperoleh pendekatan 

aspek fungsional, kontekstual, teknis, kinerja dan arsitektural program 
perencanaan dan perancangan Perpustakaan Hibrida dan Art Space di 
Purworejo. 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Perpustakaan 
Hibrida dan Art Space 
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P 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum Perpustakaan Hibrida 

2.1.1. Pengertian Perpustakaan Hibrida 
Menurut Sutarno, (2003) Perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian 

dari gedung/bangunan, atau gedung itu sendiri, yang berisi buku-buku koleksi, 

yang disusun dan diatursedemikian rupa sehingga mudah dicari dan 

dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk pembaca. Sedangkan 

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang 

Perpustakaan, Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya 

cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna 

memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan 

rekreasi para pemustaka. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Perpustakaan adalah 

suatu tempat/gedung/ruangan yang disediakan untuk memelihara koleksi buku, 

majalah, dan bahan pustaka lainnya yang disimpan untuk dibaca, dipelajari, dan 

dibicarakan.  

Dalam proses perkembangan perpustakaan, terdapat masa transisi 

diantara tipe “perpustakaan tradisional” yang berbasis koleksi cetak yang 

berkembang menjadi tipe “perpustakaan baru” yang berbasis informasi 

elektronik. Perpustakaan pada masa transisi dikenal dengan Perpustakaan 

Hibrida (Hybird Library). Istilah Perpustakaan Hibrida (Hybrid Library) 

dipopulerkan oleh UK Electronic Libraries Program (eL.Lib). Menurut Angelina 

Hutton (dalam Ismawan, 2014)  “A hybrid library is a library where 'new' 

electronic information resources and 'traditional' hardcopy resources co-exist 

and are brought together in an integrated information service, accessed via 

electronic gateways available both on-site, like a traditional library, and remotely 

via the Internet or local computer networks.”. Konsep Perpustakaan hibrida 

merupakan bentuk perpaduan antara perpustakaan tradisional dan 

perpustakaan digital/elektronik. Jadi di dalam perpustakaan hibrida ini, 

pengguna dapat memanfaatkan koleksi buku-buku yang tercetak maupun yang 

dapat diakses secara digital/elektronik, baik melalui jaringan lokal maupun 

internet (LAN).
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Menurut Wiji Suwarno dalam buku “Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik 

Pustakawan” mengemukakan bahwa perpustakaan hibrida adalah perpustakaan 

yang memiliki “dua muka”, yaitu merupakan perpaduan koleksi digital dan 

koleksi konvensional, seperti yang dikemukakan oleh Borgmand (2003:87): 

“perpustakaan hibrida didesain untuk mengelola teknologi dari dua sumber yang 

berbeda, yaitu sumber elektronik dan sumber koleksi yang tercetak yang dapat 

diakses melalui jarak dekat juga jarak jauh.” Sedangkan menurut Pendit (Dalam 

Husna, 2018) menyatakan bahwa Hybird Library dapat diartikan sebagai 

contium antara perpustakaan konvensional dan perpustakaan digital, dimana 

informasi yang dikemas dalam media elektronik maupun cetak digunakan 

secara bersamaan. Perpustakaan hibrida  memperluas konsep dan cakupan 

jasa informasi, sehingga penambahan koleksi elektronik dan digital  serta 

penggunaan teknologi komputer tidak dipisahkan dari jasa berbasis koleksi 

cetak. Jasa koleksi tercetak diperluas dan dikelola secara lebih beragam lewat 

bantuan komputer. 

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

Perpustakaan Hibrida merupakan gabungan dari Perpustakaan Konvensional 

dan Perpustakaan Digital secara menyeluruh. Pada Perpustakaan Hibrida ini 

koleksi tercetak kini dimanfaatkan dengan cara yang berbeda dibandingkan 

sebelum ada komputer, begitupun dengan koleksi elektronik/digital yang saat ini 

sangat digemari oleh masyarakat. Perpustakaan Hibrida ini menyediakan 

koleksi tercetak dan koleksi elektronik/digital yang mana perpustakaan tersebut 

juga dilengkapi dengan alat-alat elektronik yang dilengkapi dengan koneksi 

internet. Alat-alat elektronik/digital tersebut dapat digunakan oleh pengunjung. 

Tersedianya koleksi elektronik/digital pada perpustakaan tersebut pengunjung 

juga dapat mengakses informasi dengan menggunakan alat elektronik yang 

mereka miliki dimanapun dan kapanpun. 

2.1.2. Perbedaan Perpustakaan Konvensional, Perpustakaan Digital dan 
Perpustakaan Hibrida 

Perbedaan antara Perpustakaan Konvensional, Perpustakaan Digital 

dan Perpustakaan Hibrida yaitu terletak pada koleksi perpustakaan dan 

cakupan informasi yang ada dalam perpustakaan. Pada Perpustakaan 

konvensional hanya memiliki koleksi tercetak seperti buku, manuskrip, jurnal, 

dan sumber informasi terekam lainnya. Selain itu Perpustakaan konvensional 

memiliki keterbatasan dalam penyimpanan informasi, karena sebagian besar 
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informasi dan hanya dapat diakses manual. Sedangkan pada Perpustakaan 

digital hanya memiliki koleksi elektronik/ digital dan tidak memiliki koleksi 

tercetak sama sekali, karena dianggap bahwa koleksi tercetak sudah tidak 

mewakili sisi modern dan teknologi. Selain itu Perpustakaan digital 

mempersempit cakupan informasi, yang terbatas pada koleksi yang telah 

diubah menjadi digital. 

Adapun  Perpustakaan hibrida masih memiliki koleksi tercetak yang 

dipertahankan dan memiliki koleksi elektronik/digital namun bukan 

menggantikan semuanya dengan koleksi elektronik/digital. Perpustakaan 

hibrida dapat memperluas konsep dan cakupan informasi sehingga 

penambahan koleksi elektronik/digital dan penggunaan teknologi komputer 

tidak dipisahkan dari jasa berbasis koleksi tercetak. Jadi Perpustakaan Hibrida 

dan Art Space di Purworejo ini memiliki konsep yang memadukan perpustakaan 

konvensional dan perpustakaan digital. Sehingga dapat menyajikan koleksi 

tercetak yang ada di perpustakaan konvensional dan koleksi elektronik/digital 

serta memanfaatkan teknologi yang ada di perpustakaan digital. Namun 

dengan menggabungkan keduanya menjadi satu kesatuan dengan pendekatan 

desain Arsitektur Tropis. 

2.1.3. Perkembangan Perpustakaan Hibrida Di Indonesia 
Perkembangan perpustakaan di Indonesia saat ini dinilai masih sangat 

tertinggal dibandingkan dengan perkembangan perpustakaan di negara 

berkembang lainnya. Minimnya perhatian dari pemerintah terhadap 

perpustakaan masih menjadi masalah utama dalam perkembangan 

perpustakaan di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang begitu 

cepat sehingga muncul berbagai informasi dalam bentuk elektronik juga menjadi 

keuntungan tersendiri bagi masyarakat. Perkembangan ilmu informasi ini 

menghasilkan dokumen-dokumen dalam bentuk elektronik yang juga 

dimanfaatkan dalam dunia perpustakaan yaitu salah satunya dengan cara 

pemakaian komputer sebagai alat olah informasi di dalam perpustakaan yang 

digunakan oleh pustakawan maupun pemustaka.  

Pada tahun 1980-an perkembangan perpustakaan di awali dengan 

otamasi perpustakaan yaitu dimana fungsi-fungsi perpustakaan dikerjakan 

dengan bantuan komputer. Kemudian pada tahun 1990-an munculah perangkat 

lunak yang mampu mengotomasi hampir seluruh perpustakaan seperti OPAC 

(Online Public Access Catalogue), kontrol sirkulasi, pengadaan bahan 
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perpustakaan, manajemen koleksi, manajemen keanggotaan dan lain 

sebagainya. Hingga sampai saat ini perpustakaan dan komunikasi dapat 

dilakukan dengan mudah dan lancar dengan adanya perpustakaan digital. 

Namun sebelum adanya Perpustakaan Digital, perkembangan perpustakaan 

mengalami masa peralihan. Masa peralihan tersebut menghasilkan istilah 

Perpustakaan Hibrida sebelum akhirnya muncul Perpustakaan Digital. 

Perpustakaan hibrida mulai dikembangkan di Inggris pada tahun 2011, 

yang menyelenggarakan 5 proyek perpustakaan hibrida masing-masing diberi 

nama BUILDER, AGORA, MALIBU, Headline, dan Hylife. Kelimanya merupakan 

bagian dari proyek besar Elib, masing-masing memiliki ciri tersendiri, namun 

secara bersama-sama mencari cara terbaik mengembangkan jasa 

perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi baru.  

Di Indonesia, perpustakaan hibrida dikenal dengan perpustakaan 

alternatif sehingga muncul istilah kepustakawanan alternatif yang diperkenalkan 

oleh Simanjuntak (Dalam Purwono, 2010), dikatakan bahwa peran pustakawan 

dalam masyarakat adalah memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber 

informasi demi keuntungan masyarakat sendiri. Dengan kata lain, fungsi 

pustakawan adalah menjadi mediator antara masyarakat dan sumber-sumber 

informasi, bukan hanya buku, tetapi termasuk sumber-sumber informasi dalam 

media lain. Tujuan perpustakaan alternatif adalah untuk menghubungkan 

masyarakat dengan pengetahuan terekam (sumber informasi) dengan cara 

yang sebaik mungkin. Saat ini beberapa perpustakaan di Indonesia merupakan 

perpustakaan hibrida. Dalam mengembangkan perpustakaan hibrida ini yang 

harus dilakukan ialah sebagai berikut: 

a. Membangun pangkalan data bibliografi yang dapat dikembangkan dalam 

suatu jaringan yang digunakan oleh pemakai sebagai media penelusuran 

koleksi atau yang lebih dikenal dengan Online Public Access Catalog 

(OPAC) 

b. Mengembangkan sistem peminjaman secara elektronis dengan barcode. 

c. Merancang website perpustakaan yang terintegrasi dengan sistem yang 

telah tersinergi antara koleksi cetak dan digital, artinya konsep tradisional 

dan elektronik kedudukannya saling terintegrasi, melengkapi satu dengan 

lainnya dan tidak terpisah. 

Seperti yang sudah disebutkan tadi muncul perpustakaan digital setelah 

perpustakaan hibrida. Perkembangan Perpustakaan Digital di Indonesia dimulai 
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sejak akhir abad 20. Terdapat dua perpustakaan digital yang dikembangkan 

yaitu oleh Universitas Kristen PETRA, di Surabaya dan Institut Teknologi 

Bandung (ITB), di Bandung. Perpustakaan PETRA mulai mengembangkan 

perpustakaan digital sejak tahun 1997 yang diluncurkan pada bulan Maret 1999 

dengan nama Spektra. Sedangkan Perpustakaan ITB dikembangkan menjadi 

perpustakaan digital sejak tahun 1998 dikenal dengan nama Indonesian Digital 

Library Network (Indonesian DLN), dan baru diluncukan pada bulan Juni 2001. 

Dana untuk mengembangkan perpustakaan ini diperoleh dari lembaga asing. 

Sejak saat itulah teknologi informasi masuk ke dalam perpustakaan sampai 

sekarang. Beberapa alasannya yaitu: 

a. Tuntutan terhadap jumlah dan mutu layanan perpustakaan 

b. Tuntutan terhadap penggunaan koleksi bersama (resource sharing) 

c. Kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia 

d. Tuntutan terhadap  efisiensi waktu 

e. Keragaman informasi yang dikelola 

f. Kebutuhan akan ketepatan layanan informasi 

2.1.4. Koleksi Perpustakaan Hibrida 
Koleksi pada Perpustakaan Hibrida dan Art Space di Purworejo terdiri 

dari 2 jenis, yaitu koleksi tercetak dan koleksi elektronik/digital. Koleksi tercetak 

pada perpustakaan dijelakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2014. Sedangkan untuk koleksi digital, koleksi dalam bentuk 

tercetak akan diubah menjadi file elektronik sehingga dapat diakses melalui alat-

alat elektronik/digital. Namun tidak semua koleksi tercetak dapat diubah menjadi 

koleksi digital seperti jurnal cetak yang tidak dapat digantikan oleh jurnal digital. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 

Tentang Perpustakaan, Standar Koleksi Perpustakaan sebagai berikut : 

1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau 

karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan non fiksi. 

2) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Nasional terdiri atas koleksi Indonesiana, 

bacaan umum, referensi, terbitan berkala, naskah kuno. Koleksi khusus, 

hasil penelitian, dan literatur. 

3) Koleksi nonfiksi Perpustakaan Umum terdiri atas bacaan umum, referensi, 

terbitan berkala, dan muatan lokal. 
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4) Koleksi nonfiksi perpustakaan sekolah/madrasah terdiri atas buku teks 

pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala. 

5) Koleksi nonfiksi perpustakaan perguruan tinggi terdiri atas buku wajib mata 

kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan 

penelitian, dan literatur kelabu. 

6) Koleksi nonfiksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, 

terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu. 

7) Selain koleksi nonfiksi, perpustakaan umum dan perpustakaan 

sekolah/madrasah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau 

permainan. 

2.1.5. Fungsi Perpustakaan 
Menurut Ir. Sri Hartinah, M.Si., (2005) menyatakan bahwa, perpustakaan 

merupakan pusat sumber informasi yang memiliki berbagai fungsi sebagai 

berikut : 

a. Pusat informasi, Sebagai pusat informasi, perpustakaan berfungsi 

menyediakan berbagai informasi dan tempat memperoleh informasi bagi 

masyarakat yang membutuhkan. 

b. Pusat layanan referensi, Sebagai pusat layanan referensi, perpustakaan 

berfungsi menyimpan dan temu kembali referensi yang dibutuhkan 

pengguna. 

c. Pusat penelitian. Sebagai pusat penelitian, perpustakaan berfungsi 

menjadi tempat dan menyediakan informasi dari berbagai bidang ilmu 

pengetahuan yang digunakan sebagai kegiatan penelitian ilmiah oleh 

para peneliti.  

d. Pusat kerja sama antar perpustakaan. Perpustakaan juga berfungsi 

melakukan kerja sama dan saling melengkapi antarperpustakaan dalam 

menyediakan koleksi, informasi, dan jasa perpustakaan lainnya.  

e. Sarana pendidikan (pusat kegiatan belajar mengajar) perpustakaan 

menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk belajar baik di lingkungan 

formal maupun non formal. 

f. Sarana kultural. Fungsi rekreasi, masyarakat dapat menikmati rekreasi 

kultural dengan membaca dan mengakses berbagai sumber informasi 

hiburan seperti novel, cerita rakyat, puisi, dan sebagainya. Perpustakaan 

juga mengembangkan apresiasi budaya masyarakat melalui berbagai 
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aktivitas seperti pameran, pertunjukkan, bedah buku, mendongeng, 

seminar, dan sebagainya.  

g. Tempat Preservasi. Sebagai pusat preservasi, perpustakaan berfungsi 

melakukan pengumpulan, perbaikan, pengawetan, penyimpanan naskah-

naskah kuno atau naskah yang harus dilestarikan keberadaannya untuk 

kepentingan di masa mendatang. 

2.1.6. Jenis-Jenis Perpustakaan 
Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, jenis-jenis 

perpustakaan terdiri atas : 

a. Perpustakaan Nasional 

Perpustakaan Nasional merupakan LPND yang melaksanakan tugas 

pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibukota 

negara.  

b. Perpustakaan Umum 

Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah 

provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat 

diselenggarakan oleh masyarakat. Perpustakaan umum memiliki tugas 

sebagai berikut: koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah 

masih-masing, mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi, memfasilitasi terwujudnya masyarakat 

pembelajar sepanjang hayat, dan melaksanakan layanan perpustakaan 

keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan 

menetap. 

c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah 

Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang 

memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan 

Standar Nasional Pendidikan. 

d. Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi 

standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional 

Pendidikan. 

e. Perpustakaan Khusus 

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan 

kebutuhan pemustaka di lingkungannya. Perpustakaan khusus 

menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka 
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di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada 

pemustaka di luar lingkungannya. 

2.1.7. Tipe-Tipe Perpustakaan 
Menurut buku Husna,(2018), perpustakaan dibagi menjadi beberapa tipe 

yang berbasis pada teknologi seperti: 

a. Perpustakaan Kertas (Paper Library) 

Tipe perpustakaan ini merupakan konsep dimana teknik 

operasional perpustakaan (seperti pembelian, pengolahan, pengkatalogan 

dan sirkulasi) dan bahan pustaka (terutama teks) masing-masing berbasis 

kertas dan karton. Perpustakaan ini juga dikenal dengan perpustakaan 

konvensional.  Perpustakaan ini hanya memiliki koleksi buku, manuskrip, 

jurnal, sumber informasi terekam lainya yang terbatas pada bentuk cetak 

dengan akses manual. Perpustakaan ini memiliki keterbatasan yang 

berkaitan dengan penyimpanan akses informasi. 

b. Perpustakaan Terotomatisasi (Automated Library) 

Tipe perpustakaan ini sudah mulai menerapkan teknologi 

komputer untuk kepentingan operasional perpustakaan, namun bahan 

pustaka masih berbentuk kertas sebagai medianya. Perpustakaan ini 

pertama kali dikembangkan pada tahun 1980-an dan pada saat itu hanya 

perpustakaan - perpustakaan besar yang menerapkan sistem ini. 

Kemudian pada tahun 1990-an muncul perangkat lunak yang mampu 

ngotomasi hampir seluruh perpustakaan seperti OPAC (Online Public 

Access Catalogue), kontrol sirkulasi, pengadaan bahan perpustakaan, 

manajemen koleksi, manajemen keanggotaan dan lain sebagainya. Pada 

masa ini komunikasi antar perpustakaan dapat dilakukan dengan mudah 

dan lancar.  

c. Perpustakaan Elektronik/Digital (Electronic/Digital Library) 

Tipe perpustakaan elektronik baik bahan pustaka maupun teknik 

operasional perpustakaan berubah ke bentuk elektronik. Konsep 

perpustakaan elektronik adalah bahan pustaka yang tersedia dalam 

bentuk terbacakan mesin (machine readable), pemakai akan berminat 

untuk mengakses secara langsung dan kemudahan akses tersedia. 

Perpustakaan ini disebut juga dengan perpustakaan digital. Tipe 

perpustakaan ini sudah memiliki berbagai layanan dan obyek informasi 
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yang mendukung akses obyek informasi tersebut melalui perangkat 

digital. 

Perpustakaan ini memiliki kelebihan seperti dapat diakses 

kapanpun dan dimanapun, akses yang mudah, tidak memerlukan banyak 

biaya, mencegah proses duplikasi dan plagiasi, serta publikasi karua 

secara global dengan bantuan internet. Adapun faktor-faktor yang 

menunjang pengembangan perpustakaan digital antara lain: 

1) Telah tersedianya teknologi komputer dan komunikasi yang 

memungkinkan dilakukannya penciptaan, pengumpulan dan 

manipulasi informasi. 

2) Tersedianya infrastruktur jaringan internasional untuk mendukung 

sambungan dan kemampuan pengoperasian bagi pengguna 

3) Semakin berkembangnya informasi yang berbasis online 

4) Kerangka akses internet telah muncul dimana-mana 

d. Perpustakaan Hibrida (Hybird Library) 

Tipe perpustakaan ini merupakan konsep perpaduan antara 

perpustakaan berbasis informasi elektronik dengan perpustakaan berbasis 

informasi cetak.  

Menurut Suwarno (2010), tipe perpustakaan ini dapat dikatakan 

“dua muka” atau perpustakaan hibrida ini menjadi salah satu bentuk 

kekuatan jasa layanan perpustakaan yang mampu mengakomodasi 

kebutuhan pengguna sekaligus menghargai kemampuan pengguna yang 

berbeda-beda dalam menelusuri  informasi. Perpustakaan ini dirasakan 

lebih humanis, lebih mengerti pengguna dan ada kesan “berorientasi 

kepada pengguna”, bukan “berorientasi pada perpustakaan”. Konsep 

perpustakaan ini sebagai suatu kesatuan antara lingkungan fisik dan 

lingkungan elektronik yang dikelola oleh institusi perpustakaan biasa. 

2.1.8. Sarana dan Prasarana Perpustakaan 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang 

Perpustakaan, Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan sebagai berikut : 

a. Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai 

lahan, gedung, ruang, perabot dan peralatan. 

b. Sarana dan prasarana harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, 

ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas. 
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c. Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana 

akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan. 

d. Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai 

dengan bahan perpustakaan yang dimiliki. 

e. Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan 

sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi. 

f. Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan 

peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan. 

g. Perpustakaan yang telah memiliki sarana dapat melengkapi sarana 

teknologi informasi dan komunikasi untuk: 

1) pengelolaan koleksi; 

2) penyelenggaraan pelayanan; 

3) pengembangan perpustakaan; dan 

4) kerja sama perpustakaan. 

h. Sarana teknologi informasi dan komunikasi disesuaikan dengan 

perkembangan dan kemajuan teknologi. 

2.1.9. Sistem Pelayanan Perpustakaan 
Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 

43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Sistem pelayanan perpustakaan terdiri 

atas: 

a. Sistem pelayanan terbuka (Open Access) 

Dalam sistem pelayanan terbuka perpustakaan memberi kebebasan 

kepada pengguna untuk dapat masuk dan memilih sendiri koleksi yang 

diinginkannya dari rak. Petugas hanya mencatat apabila koleksi tersebut 

akan dipinjam serta dikembalikan. 

b. Sistem pelayanan tertutup (Close Access) 

Dalam sistem pelayanan tertutup, pengunjung tidak boleh masuk ke 

ruang koleksi, tetapi yang dibutuhkannya harus diambilkan oleh petugas. 

Penelusuran/pencarian koleksi harus ditelusuri melalui katalog. Petugas 

selain mencatat peminjaman dan pengembalian, juga mengambilkan 

dan mengembalikan koleksi ke rak. 

Menurut Himayah, (2013) Terdapat jenis-jenis layanan perpustakaan antara 

lain: 

a. Layanan orientasi perpustakaan adalah layanan yang memberikan 

informasi tentang koleksi perpustakaan, jasa layanan yang disediakan 
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perpustakaan dan cara penelusuran informasi secara umum 

(information literacy). Biasanya rutin dilakukan oleh perpustakaan 

sekolah atau universitas setiap kali tahun ajaran baru, ataupun oleh 

perpustakaan umum secara berkala. 

b. Layanan sirkulasi adalah pelayanan yang menyangkut peredaran 

bahan-bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Pada pelayanan 

sirkulasi ini dilakukan proses peminjaman bahan pustaka yang boleh 

dipinjam, penentuan jangka waktu peminjaman, pengembalian bahan 

pustaka yang dipinjam dan pembuatan statistik peminjaman untuk 

membuat laporan perpustakaan. 

c. Layanan referensi adalah kegiatan pelayanan perpustakaan untuk 

membantu pemakai perpustakaan menemukan informasi dengan cara 

menjawab pertanyaan dengan menggunakan koleksi referensi serta 

memberikan bimbingan untuk menemukan dan memakai koleksi 

referensi. 

d. Layanan deposit adalah layanan yang lebih banyak dilakukan oleh 

perpustakaan umum dalam hal ini merupakan koleksi terbitas 

pemerintah maupun terbitan lain dari hasil terbitan yang diserahkan ke 

perpusnas atau perpusda sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 4 

Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 

Indonesia. 

e. Layanan reserve book atau buku tandon, adalah kumpulan buku atau 

bhan pustaka kopi ke satu, koleksi tidak boleh dibawa pulang dan hanya 

boleh dibaca di tempat. 

f. Layanan koleksi AVA (Audio Visual Aids), merupakan layanan dengan 

koleksi bahan-bahan audio visual. 

g. Layanan khusus merupakan layanan dengan koleksi bahan pustaka 

yang khus, seperti karya ilmiah, skripsi, dan sebagainya untuk 

perpustakaan perguruan tinggi. 

h. Layanan informasi adalah pemberian layanan informasi tentang apa 

saja tidak terlepas dengan bentuk bahan pustaka. 

i. Layanan penelusuran pustaka, dimana layanan ini terbagi dua yaitu 

layanan internet dan layanan CD-ROM. 

j. Layanan fotokopi merupakan layanan menggandakan bahan pustaka 

yang disediakan untuk pengguna yang berkepentingan atas beberapa 
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informasi tertentu tetapi karena bahan pustaka tidak dapat dipinjamkan 

(koleksi referensi). 

k. Layanan untuk orang dengan kondisi Khusus (Disabilitas), merupakan 

layanan yang disediakan untuk orang-orang yang secara fisik memiliki 

kekurangan atau cacat seperti koleksi dengan huruf Braille untuk orang 

tuna netra, dan lain sebagainya. 

l. Layanan kerja sama pinjam antar perpustakaan (kerjasama silang 

layan). 

m. Layanan pembuatan indeks, abstrak, dan bibliografi 

n. Layanan terjemahan 

o. Layanan penyewaan fasilitas 

p. Layanan perpustakaan keliling 

q. Dsb. 

2.1.10. Struktur Organisasi Perpustakaan Umum/Daerah 
Menurut Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota dalam SNP 

003: 2011, struktur organisasi dalam Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota 

sebagai berikut: 

 
Gambar 2.1 Struktur Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota 

Sumber: SNP 003: 2011 

2.2. Tinjauan Umum Art Space 

2.2.1. Pengertian Art Space 
Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, (2015) Galeri berasal dari 

bahasa latin “Galeria” yaitu ruang beratap dengan satu sisi terbuka. Di 
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Indonesia Galeri sering diartikan sebagai ruang atau bangunan tersendiri yang 

digunakan untuk memamerkan karya seni. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), Galeri adalah ruangan atau gedung tempat memamerkan 

benda atau karya seni dan sebagainya. Sedangkan Seni artinya halus. Jadi 

galeri seni adalah suatu ruang dimana berbagai bentukatau karya-karya seni 

yang ditampilkan kepada publik. Menurut Natasya (dalam Almuhaimin, dkk, 

2017) Art space merupakan galeri seni non-profit sebagai wadah bagi para 

pelaku seni dalam menuangkan karya seni kontemporer kepada masyarakat 

sekaligus memelihara karya-karya tersebut serta sebagai sarana edukasi 

masyarakat mengenai perkembangan seni. Berdasarkan beberapa pernyataan 

diatas, dapat disimpulkan bahwa Art Space merupakan galeri seni untuk 

mempublikasikan karya-karya dari seniman sehingga dapat diapresiasi oleh 

masyarakat luas serta memiliki pusat data dan dokumentasi yang bersifat 

edukatif dan rekreatif. 

2.2.2. Fungsi Art Space 
Menurut Noviyanto, (2015) fungsi utama Art space (galeri seni) adalah 

memamerkan hasil-hasil karya seni agar dapat dikenal masyarakat. Dalam 

perkembangannya galeri seni memiliki fungsi lain seperti: 

a. Sebagai tempat mengumpulkan karya seni, yaitu dengan melakukan 

penyimpanan karya seni pada ruang penyimpanan yang pada akhirnya 

dapat di pamerkan kembali. 

b. Sebagai tempat memamerkan hasil karya seni agar dikenal masyarakat, inin 

merupakan fungsi utama sebuah galeri, sehingga pada umumnya ruang 

yang digunakan sebagai tempat memamerkan karya seni memiliki bentuk-

bentuk ruang yang menarik, baik dari segi pencahayaan yang membuat 

karya seni itu hidup. 

c. Sebagai tempat memelihara hasil karya seni agar tidak rusak. Ruang yang 

digunakan untuk memelihara karya seni ini biasa disebut dengan ruang 

restorasi konservasi. 

d. Sebagai tempat mengajak, mendorong, meningkatkan apresiasi masyarakat. 

Dimana pada umumnya karya-karya seni yang dipamerkan tersebut memiliki 

arti yang ingin disampaikan oleh seniman kepada masyarakat, sehingga 

dengan itu masyarakat dapat mengapresiasi karya-karya yang dipamerkan 

tersebut apakah berlebihan atau tidak. Ruang-ruang yang digunakan sudah 
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tentu merupakan ruang pameran itu sendiri dimana karya seniman 

dipamerkan untuk masyarakat.  

e. Sebagai tempat transaksi jual beli untuk merangsang kelangsungan hidup 

seni. 

2.2.3. Macam-macam Art Space 
Menurut Noviyanto, (2015) Art Space (galeri seni) dapat dibedakan 

berdasarkan: 

a. Tempat penyelenggaraan, dibedakan menjadi: 

1) Tradisional art gallery, galeri yang aktivitasnya diselenggarakan 

di selasar atau lorong panjang. 

2) Modern art gallery, galeri dengan perencanaan ruang secara 

modern 

b. Sifat kepemilikan, dibedakan menjadi: 

1) Private Art Gallery, galeri yang dimiliki oleh perseorangan/pribadi 

atau kelompok. 

2) Public Art Gallery, galeri miliki pemerintah dan bersifat terbuka 

untuk umum. 

3) Kombinasi dari kedua galeri diatas. 

c. Isi galeri seni, dibedakan menjadi: 

1) Art Gallery Of Primitif Art, galeri yang menyelenggarakan aktivitas 

di bidang seni primitif. 

2) Art Gallery Of Classical Art, galeri yang menyelenggarakan 

aktivitas di bidang seni klasik. 

3) Art Gallery Of Modern Art, galeri yang menyelenggarakan 

aktivitas di bidang seni modern. 

d. Jenis pameran, dibedakan menjadi: 

1) Pameran tetap, pameran yang diadakan terus-menerus tanpa 

ada batasan waktu, hasil karya seni yang dipamerkan dapat tetap 

maupun bertambah jumlahnya. 

2) Pameran temporer, pameran yang diadakan dengan batas waktu 

tertentu. 

3) Pameran keliling, pameran yang berpindah-pindah dari satu 

tempat ke tempat yang lain. 
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2.2.4. Prinsip Perencanaan Art Space 
Menurut Noviyanto (2015), prinsip-prinsip perancangan pada ruang 

dispaly sebagai berikut: 

a. Desain Ruang-Lantai dan Sirkulasi Pengunjung 

Desain ruang-lantai dan sirkulasi pengunjung Ruang menurut 

konsep teknis dibagi menjadi dua, yakni ruang luar dan ruang dalam, 

masing-masing ruang memiliki penanganan yang khusus, terutama ruang 

dalam. Ruang pamer pada museum/galeri seni harus memiliki kondisi 

visual sekitar yang bersih dan tertata. Hal yang harus diperhatikan dalam 

penanganan ruang dalam adalah luas ruangan, dinding, plafon, lantai, 

kusen, langit-langit, pintu, dan jendela. Pada umumnya, tinggi minimum 

dinding display pada museum/galeri seni adalah 3,7 meter, untuk 

kefleksibelan bagi pameran seni, tinggi yang dibutuhkan hingga plafon 

adalah mencapai 6 meter. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain ruang pamer 

karya yng terkait dengan display, antara lain: 

1) Estetika peletakan 

2) Hubungan antar karya, menjaga jarak, mencari hubungan yang 

khas, seperti aliran, gaya, komposisi warna, dan konsep lainnya. 

3) Penulisan teks dan peletakan label (labelisasi) keterangan karya, 

seperti ukuran, judul, perupa dan lain-lain. 

4) Intensitas kesadaran tentang bahan yang dipakai dalam karya 

seni. 

b. Materi karya 

Materi karya yang dimaksud adalah sejumlah benda (karya seni) 

yang dipamerkan. Pemahaman akan materi karya menjadi sangat penting 

terkait pengetahuan penata ruang, terutama pengetahuan mengenai karya 

seni yang dipamerkan, pasalnya karya seni dapat berupa pemikiran ilmu, 

dokumentasi dan konsep warna, kemudian ruangan seperti apa yang 

akan digunakan atau ditata, maka dari itu penata ruang harus 

memperhatikan prinsip karya seni, seperti:  

1) Bentuk (dimensi),  

2) Jasa (seni murni atau seni terapan),  

3) Fungsi (personal, sosial, fisikal),  

4) Medium (alat, bahan, teknik),  
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5) Desain (komposisi),   

6) Tema (pokok, isi),  

7) Style (gaya),  

8) Aliran 

9) Ukuran karya. 

c. Labelisasi 

Pada memamerkan karya seni rupa 2 dimensi yang perlu di 

labelisasi, karya seni yang dipamerkan merupakan hasil karya dari 

seniman-seniman lokal. Karya-karya seni ini juga diperjualbelikan 

sehingga memerlukan label harga. Pembuatan atau pemberian label 

dalam pameran karya seni ini adalah sebagai berikut: 

1) Penyeragaman label 

Dalam hal ini label berisi keterangan karya seni seperti judul, 

ukuran, seniman, dan lain-lain 

2) Pada art space sebagian karya seni bisa dijual-belikan, penulisan 

harga pada karya seni diletakkan di label yang terdapat dalam 

karya seni tersebut, namun harga tidak dicantumkan dalam label, 

hal ini disebabkan karena harga karya seni tersebut sudah tertera 

dalam daftar harga (price list) yang dibuat oleh pengelola pameran 

tersebut. 

d. Pencahayaan 

Cahaya memegang peranan yang penting dalam suatu 

museum/galeri seni. Pencahayaan yang menarik terhadap karya seni 

yang dipamerkan menjadi point plus tersendiri sehingga dapat 

memberikan daya tarik yang lebih. Cahaya merupakan sebuah bentuk 

radiasi elektromagnetik yang disebut radiasi. Cahaya yang dapat 

ditangkap oleh indera penglihatan manusia adalah cahaya yang berada 

pada panjang gelombang antara 400-700 nanometer (nm), cahaya ini 

biasa disebut visible light, cahaya tampak, sedangkan cahaya yang 

berada pada panjang gelombang dibawah 400 nm disebut cahaya 

ultraviolet dan yang berada diatas 700 nm adalah cahaya infra merah. 

Kerusakan pada hasil karya seni berasal dari ketiga jenis cahaya, sinar 

ultraviolet serta cahaya tampak dapat menyebabkan perubahan stuktur 

kimia materi, sedangkan sinar infra merah dapat menaikkan suhu 

sehingga memiliki efek membakar, dan sinar tampak. 
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Jenis cahaya yang umum ditemukan di museum adalah sinar 

ultraviolet dan cahaya tampak yang berasal dari cahaya matahari 

(sunlight), cahaya siang (daylight) atau pun cahaya buatan (artificial light) 

seperti lampu tabung (fluoresens), lampu pijar atau lampu halogen. 

Cahaya buatan digunakan untuk menerangi pameran, sedangkan sinar 

matahari langsung tidak akan jatuh pada hasil karya seni yang 

dipamerkan setiap saat. 

e. Temperatur 

Temperatur rendah lebih baik untuk hasil karya seni yang 

dipamerkan, yaitu sekitar 20ºC-21ºC. Beberapa art space/galeri seni 

memperbolehkan transisi yang lambat untuk temperatur dan pengaturan 

titik kelembaban, dengan lebih mentolerir variasi temperatur daripada 

variasi kelembaban udara(RH), sehingga temperatur harus diseting lebih 

daripada RH. 

f. Standar Ukuran Kelembaban 

Material dan koleksi karya seni dibuat secara khas dan sangat 

sensitif terhadap perubahan sekecil apapun pada RH, maka dari itu 

kelembaban udara yang konstan diperlukan dalam suatu ruang pamer. 

Kelembaban udara yang direkomendasikan secara konstan, yaitu 50 % 

RH level per tahun. 50 % merupakan standar yang tinggi, dalam 

perancangannya desain harus menggunakan ruang lainnya, seperti 

sirkulasi utama publik dan ruang pada lobi, disamping itu membutuhkan 

perawatan untuk mengurangi atau menghindari tingkat kebocoran volume 

udara single. 

g. Tatanan Sistem HVC 

Fleksibilitas sangat dianjurkan dalam mendesain art space/galeri 

seni, pertimbangan terhadap kemungkinan pengembangan pada masa 

yang akan datang dan penambahan perlatan harus diperhatikan. Ruang 

dan lokasi yang membutuhkan sistem HVAC harus dipertimbangkan 

terlebih dahulu sebelum proses mendesain. Lokasi penempatan unit 

pengatur udara akan berpengaruh pula pada desain. Lokasi pemasok 

udara harus jauh dari tempat bongkar-muat barang, jalanan, exhaust 

restoran, exhaust bangunan, exhaust peralatan dan kimiawi, serta lubang 

angin dari sistem plumbing bangunan. Sistem HVAC harus mempunyai 
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tenaga listrik darurat untuk mengoperasikan pada saat tidak mendapatkan 

pasokan tenaga. 

 

h. Pelapis Eksterior 

Konstruksi dan material dinding dan atap harus mampu 

menghindari dari panas termal. Dinding eksterior, atap dan lantai harus 

memberikan perlingdungan berkelanjutan dari uap air. Jendela dan 

skylight harus dapat mengurangi sinar ultraviolet dan sinar infrared dari 

cahaya matahari, serta terdapat penghalang cahaya yang kurang baik, 

sehingga sinar matahari yang masuk ke setiap ruangan pada 

museum/galeri seni adalah pencahayaan alami yang baik. Jendela yang 

digunakan adalah jendela yang dapat dikendalikan, selain itu area yang 

tidak menampilkan hasil karya seni harus memiliki pencahayaan alami 

dalam jumlah banyak. 

i. Sirkulasi Ruang 

Dalam merencanakan Art Space, terdapat metode yang dapat 

digunakan dalam penataan ruang yang berukuran besar, yaitu mapping 

atau pemetaan. Metode pemetaan bergantung pada fungsi untuk 

mengolah sirkulasi dan perjalanan penonton. Dalam ruang juga diperlukan 

fasilitas lain seperti panel (skesel) atau dinding pembatas bongkar pasang 

(dinding temporary), agar tidak memunculkan ruang-ruang sisa. Luas 

minimal dari pembagian dinding temporary adalah sekitar 12-15 meter. 

Dalam pertimbangan dan penekanan desain pola sirkulasi, dibutuhkan 

dua pintu keluar untuk semua ruang pameran. 
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Gambar 2.2 Alur Sirkulasi Pengunjung 
Sumber : Ernest Neufert, Data Arsitek Jilid 2, 2002 

 
Gambar 2.3 Layout Denah Area Pameran 

Sumber : Ernest Neufert, Data Arsitek Jilid 2, 2002 

 
Gambar 2.4 Standar Alur Sirkulasi Ruang Pameran 
Sumber : Ernest Neufert, Data Arsitek Jilid 2, 2002 

2.3. Tinjauan Standart Ruang 

2.3.1. Ruang Baca dan Koleksi 
a. Ruang Baca 

Pada perencanaan perpustakaan hibrida dan art space ini ruang 

baca dibedakan menjadi dua jenis yaitu ruang baca biasa untuk 

perorangan dan rung baca diskusi untuk kelompok. Ruang baca 

perpustakaan memiliki standart ruang untuk meja perorangan adalah 

berukuran 70 cm x 90 cm membutuhkan ruang gerak pada bagian kursi 

sebesar 75 cm. Standar ini mengacu pada proporsi manusia ketika 

duduk dan pergerakan yang mungkin dilakukan saat membaca. 

Sedangkan untuk standar luas area meja membaca diskusi adalah 

berukuran 140 x 100 cm untuk diskusi 2 orang dan 380 cm x 370 cm 

untuk diskusi kelompok sampai 4 orang. Standar ini mengacu pada 
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proporsi manusia ketika duduk dan pergerakan yang mungkin dilakukan 

saat membaca. 

 
Gambar 2.5 Standar Meja Baca Perseorangan 

Sumber : Ernest Neufert, Data Arsitek Jilid 2, 2002 

 
Gambar 2.6 Standar Meja Baca Perseorangan Berderet 

Sumber : Ernest Neufert, Data Arsitek Jilid 2, 2002 

Selain area meja membaca, pergerakan pengunjung pada ruang 

baca perlu diperhatikan. Dalam memperhitungkan area pergerakan ini 

perlu diperhatikan jarak antar meja baca serta pergerakan antara duduk 

dan berdirinya pengunjung. Ruang gerak minimum di dalam jangkauan 

ruang baca antar meja yaitu 1,35 hingga 1,50 m. Sedangkan ruang 

gerak antar posisi duduk dan berdiri yaitu 1,70 m hingga 1,90 m. 
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Gambar 2.7 Standar Meja Baca Perseorangan Berderet 

Sumber : Ernest Neufert, Data Arsitek Jilid 2, 2002 

Untuk mikrofilm, tempat baca katalog pada meja 60/120 cm 

dengan kaki penopang menja (dengan maksimal 10 vertikal-perubahan 

putaran 180°). Pada meja 75/150 cm dengan kaki penopang meja untuk 

maksimal 15 meja putar atau untuk kaki penopang berputar hingga 

maksimal 50 papan tulis yang digantungkan. Untuk mikrofische, tempat 

baca katalog pada mejanya 75/150 cm untuk 1(-2) kaki penopang 

berputar dengan maksimal 50(-100) papan tulis yang digantungkan (3-70 

m x 3,80 m). 

 
Gambar 2.8 Tempat Baca Katalog 

Sumber : Ernest Neufert, Data Arsitek Jilid 2, 2002 

Pencahayaan untuk ruang baca cahaya alami pada siang hari 

sangat menguntungkan. Serta penghawaan pada ruang baca/ruang 

dengan pencapaian bebas: 20-22°C pada musim panas, 20°C pada 

musim dingin, 50-60% rel kelembaban udara, 6-7 perputaran udara/per 

jam. 

b. Ruang Koleksi 

Koleksi didalam Perpustakaan Umum yang biasanya dapat 

dipinjamkan antara lain berupa buku, koran, majalah, brosurm alat 

peraga dan permainan atau media dalam bentuk perangkat lunak 
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seperti: CD, Video, PC-Software. Pada ruang koleksi luas tempat koleksi 

tertentu tergantung pada jumlah koleksi yang ada, yang jelas setiap 2 

jenis media bisa ditempatkan pada satu rak atau satu tempat. Luas 

minimal 300 m2 untuk setiap 10.000 jilid media/koleksi. 

 
Gambar 2.9 Skema Kebutuhan Tempat Perpustakaan Negara Yang Tergantung 

Pada Jumlah Koleksi 
Sumber : Ernest Neufert, Data Arsitek Jilid 2, 2002 

Setiap rak terdiri dari 5 atau 6 bidang yang disusun ke atas. 

Tinggi rak maksimal 3 1,80 m3. Untuk satu bidang rak bisa memuat 30 

jilid bahan bacaan, 33 jilid bacaan ringan atau bacaan anak-anak. 

Lorong rak maksimal 3 m. Begitu juga dengan relung untuk mengangkut 

koleksi yang menggunakan kereta dong dengan ukuran 92/99/50 cm.  

Pengukuran rak rangkap yang terletak bebas dalam jarak yang sesuai, 

yang harus terletak dalam hubungan dalam jaringan lantai yang modular. 

(panjang rak rangkap 1 m. Tinggi lantai rak 25 cm, tinggi tiang rak 

standar 2,25 m.) 

 

 

Gambar 2.10 Jarak-Jarak Minimal Untuk Lorong/Jalan 
Sumber : Ernest Neufert, Data Arsitek Jilid 2, 2002 

 

Pada bidang koleksi dan membaca untuk kemungkinan orientasi 

dan penglihatan/pandangan yang cukup, bidang-bidang yang “dapat 
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diraih tangan” (Bidang bebas) dengan temoat membaca dan bekerja 

terbentang di maksimal 3 tingkat lantai sehingga pemanfaatan pada 

tangga dimungkinkan. Dari pertengahan ruang, tangga harus dapat 

dicapai dalam jarak 38 m. Jalan utama 2 m, jalan 1,5 m dan lebar jalan 

rak 0,75 m. 

 

Gambar 2.11 Bidang Rak Buku Yang Dapat Dicapai dan Rak Majalah 
Sumber ; Ernest Neufert, Data Arsitek Jilid 2, 2002 

 
Gambar 2.12 Bidang Rak Buku Untuk Orang Dewasa dan Rak Katalog 

Sumber : Ernest Neufert, Data Arsitek Jilid 2, 2002 

2.3.2. Ruang Galeri/Pameran 
Menurut Neufert, (2002) ruang-ruang pameran untuk karya seni dan ilmu 

pengetahuan umum seharusnya seperti: 

a. Terlindung dari gangguan, pencurian kelembaban, kering dan debu 

b. Mendapatkan cahaya yang terang merupakan bagian dari pameran yang 

baik. 

1) Di dalam kuliah lukisan (tembaga, gambar tangan dan lain-lain) 

map disimpan di dalam lemari yang dalamnya 80 cm dan 

tingginya 60 cm. 

2) Suatu yang khusus untuk publik (lukisan-lukisan minyak, lukisan 

dinding pameran yang berubah-ubah). 

c. Dalam penyusunan lukisan-lukisan pada dinding, sudut pandang normal 

adalah 54° atau 27° terdapat pada sisi bagian dinding lukisan yang 

diberikan cahaya yang cukup dari 10 m = 4,9 m. 
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Gambar 2.13 Sudut Pandang dan Jarak Pandang 
Sumber : Ernest Neufert, Data Arsitek Jilid 2, 2002 

d. Dalam luas objek pamer memerlukan ruang dinding yang lebih banyak 

(dalam kaitannya dengan luas lantai) dibandingkan dengan penyediaan 

ruang yang besar. 

 

Gambar 2.14 Standar Luas Objek Pamer 
Sumber : Ernest Neufert, Data Arsitek Jilid 2, 2002 

e. Tempat untuk menggantung lukisan yang menguntungkan adalah antara 

30° dan 60° pada ketinggian ruangan 6,70 m dan 2,13 untuk lukisan 

yang panjangnya 3,04 sampai 3,65 m. 

 
Gambar 2.15 Perletakan Lukisan Pada Dinding 

Sumber : Ernest Neufert, Data Arsitek Jilid 2, 2002 

2.4. Tinjauan Arsitektur Tropis 

2.4.1. Pengertian Arsitektur Tropis 
Indonesia merupakan negara yang letak geografisnya berada di garis 

khatulistiwa sehingga membuat Indonesia memiliki 2 musim yaitu musim 

kemarau dan musim penghujan. Pada saat musim kemarau suhu udara menjadi 
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sangat tinggi sedangkan saat musim penghujan lingkungan akan menjadi 

sangat lembab karena hujan turun hampir setiap hari. Hal tersebut menjadi 

suatu tantangan tersendiri karena bangunan harus menyesuaikan keadaan 

lingkungan sehingga memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Oleh karena 

itu konsep arsitektur tropis sangat cocok diaplikasikan pada wilayah Indonesia 

yang memang memiliki iklim tropis. 

Pengertian secara umum arsitektur tropis adalah sebuah konsep desain 

yang dapat beradaptasi dengan lingkungan atau iklim tropis dan memiliki respon 

positif dari efek iklim tropis tersebut. Menurut Karyono, (2000) Arsitektur tropis 

adalah karya arsitektur yang mencoba memecahkan problematik iklim setempat 

yaitu iklim tropis. Problematik yang ditimbulkan iklim tropis yaitu hujan deras, 

terik matahari, suhu udara tinggi, kelembaban tinggi (untuk tropis lembab) dan 

kecepatan angin rendah, sehingga manusia yang semula tidak nyaman berada 

di alam terbuka, menjadi nyaman ketika berada di dalam bangunan tropis. 

2.4.2. Prinsip Perencanaan Arsitektur Tropis 
Menurut Karyono, (2000) kriteria arsitektur tropis tidak hanya dilihat dari 

estetika bangunan beserta elemen-elemennya, namun lebih kedapa kulitias fisik 

ruang yang ada didalamnya, seperti: suhu ruangan rendah, kelembaban cukup 

rendah, pencahayaan alam cukup, pergerakan udara (angin) memadai, 

terhindar dari hujan, dan terhindar dari terik matahari. 

Menurut Prananingrat, (2017), Kondisi yang berpengaruh dalam 

perancangan bangunan pada iklim tropis lembab adalah, yaitu : 

a. Kenyamanan Thermal 

Usaha untuk mendapatkan kenyamanan thermal terutama adalah 

mengurangi perolehan panas, memberikan aliran udara yang cukup dan 

membawa panas keluar bangunan serta mencegah radiasi panas, baik 

radiasi langsung matahari maupun dari permukaan dalam yang panas.  
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Gambar 2.16 Kenyamanan Thermal 
Sumber : trtb.pemkomedan.go.id, 2019 

Cara untuk memperkecil panas yang masuk antara lain yaitu : 

1) Perolehan panas dapat dikurangi dengan menggunakan bahan 

atau material yang mempunyai tahan panas yang besar, sehingga 

laju aliran panas yang menembus bahan tersebut akan 

terhambat.Permukaan yang paling besar menerima panas adalah 

atap. Sedangkan bahan atap umumnya mempunyai tahanan 

panas dan kapasitas panas yang lebih kecil dari dinding. Untuk 

mempercepat kapasitas panas dari bagian atas agak sulit karena 

akan memperberat atap. Tahan panas dari bagian atas bangunan 

dapat diperbesar dengan beberapa cara, misalnya rongga langit-

langit, penggunaan pemantul panas reflektif juga akan 

memperbesar tahan panas. 

2) Memperkecil luas permukaan yang menghadap ke timur dan barat.  

3) Melindungi dinding dengan alat peneduh seperti kerai atau sun 

shading.  

4) Warna terang mempunyai penyerapan radiasi matahari yang kecil 

sedang warna gelap adalah sebaliknya. Penyerapan panas yang 

besar akan menyebabkan temperatur permukaan naik. Sehingga 

akan jauh lebih besar dari temperatur udara. 

b. Aliran Udara Melalui Bangunan 

perencanaan penghawaan alami pada perencanaan bangunan 

akan lebih efektif apabila merupakan penggabungan antara sistem 

ventilasi horisontal dengan sistem ventilasi vertikal, karena kedua sistem 

tersebut akan saling menunjang. Berdasarkan penelitian, upaya tersebut 
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ternyata bisa menaikkan tingkat keberhasilan 10% dibandingkan apabila 

sistem tersebut diterapkan secara terpisah. 

 

Gambar 2.17 Aliran Udara Bangunan Tropis 
Sumber : trtb.pemkomedan.go.id, 2019 

Kegunaan dari aliran udara atau ventilasi adalah untuk memenuhi 

kebutuhan kesehatan yaitu penyediaan oksigen untuk pernafasan, 

membawa asap dan uap air keluar ruangan, mengurangi konsentrasi gas-

gas dan bakteri serta menghilangkan bau dan untuk memenuhi kebutuhan 

kenyamanan thermal, mengeluarkan panas, membantu mendinginkan 

bagian dalam bangunan. 

Aliran udara terjadi karena adanya gaya thermal yaitu terdapat 

perbedaan temperatur antara udara di dalam dan diluar ruangan dan 

perbedaan tinggi antara lubang ventilasi. Kedua gaya ini dapat 

dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan jumlah aliran udara 

yang dikehendaki. Jumlah aliran udara dapat memenuhi kebutuhan 

kesehatan pada umumnya lebih kecil daripada yang diperlukan untuk 

memenuhi kenyamanan thermal. Untuk yang pertama sebaiknya 

digunakan lubang ventilasi tetap yang selalu terbuka. Untuk memenuhi 

yang kedua, sebaiknya digunakan lubang ventilasi yang bukaannya dapat 

diatur. 

c. Radiasi Panas 

Radiasi panas dapat terjadi oleh sinar matahari yang langsung 

masuk ke dalam bangunan dan dari permukaan yang lebih panas dari 

sekitarnya. Pancaran panas dari suatu permukaan akan memberikan 

ketidaknyamanan thermal bagi penghuni, jika beda temperatur udara 

melebihi 40°C. Hal ini sering kali terjadi pada permukaan bawah dari 

langit-langit atau permukaan bawah dari atap. Cahaya alami siang hari 

yang terdiri dari cahaya matahari langsung dan cahaya matahari difus. Di 

Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya cahaya ini 



39 
 

 
 

untuk penerangan siang hari di dalam bangunan. Tetapi, cahaya matahari 

langsung tidak dikehendaki masuk ke dalam bangunan karena akan 

menimbulkan pemanasan dan penyilauan, kecuali sinar matahari pada 

pagi hari. Sehingga yang perlu dimanfaatkan untuk penerangan adalah 

cahaya langit. Cahaya langit yang sampai pada bidang kerja dapat dibagi 

dalam 3 (tiga) komponen : 

1) Komponen langit. 

2) Komponen refleksi luar 

3) Komponen refleksi dalam 

Untuk mencegah hal tersebut dapat digunakan vegetasi, alat-alat 

peneduh (Sun Shading Device), dan selubung bangunan (Secondary 

Skin). Selubung bangunan (secondary skin) berfungsi untuk menyaring 

sinar matahari yng masuk. Fasad bangunan yang dilindungi oleh 

selubung bangunan (secondary skin) biasanya berupa bidang yang 

memiliki lubang agar dapat menghalau sinar matahari tanpa menghambat 

aliran udara yang masuk. selubung bangunan ini biasanya diaplikasikan 

pada sisi bangunan yang memiliki bukaan-bukaan yang lebar, selain itu 

dapat menurunkan suhu di dalam bangunan serta dapat memberikan efak 

pembayangan yang baik di dalam bangunan. 

 

Gambar 2.18 Vegetasi Bangunan Tropis 
Sumber : trtb.pemkomedan.go.id, 2019 

d. Orientasi Bangunan 

Orientasi bangunan merupakan arah hadap bangunan yang 

berada di suatu tapak. Orientasi bangunan pada daerah beriklim tropis 

umumnya dipengaruhi beberapa faktor seperti matahari dan arah angin. 

Pada daerah beriklim tropis seperti di Indonesia, pencahayaan alami pada 

siang hari sangat berlimpah dan memberikan efek panas pada bangunan. 

Orientasi bangunan ini harus mempertimbangkan arah matahari yaitu 

dengan cara bangunan menghadap ke arah Utara dan Selatan sehingga 

fasad bangunan tidak menerima panas berlebihan. Selain itu penambahan 

vegetasi yang bersifat sebagai peneduh pada sisi Timur dan Barat tapak 
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agar sinar matahari pada siang hari yang masuk ke tapak tidak terlalu 

menyengat.  

 

Gambar 2.19 Orientasi Bangunan Tropis 
Sumber : trtb.pemkomedan.go.id, 2019 

Sedangkan orientasi bangunan terhadap arah angin berpengaruh 

terhadap posisi bukaan/ventilasi silang pada bangunan. Potensi angin 

yang berada pada tapak dapat dimanfaatkan untuk penghawaan alami 

dalam bangunan. Bukaan/ventilasi berukuran lebar pada bangunan juga 

perlu diberikan secondary skin yang berfungsi sebagai pemecah angin. 

Hal tersebut perlu diterapkan agar angin yang masuk kedalam bangunan 

tidak terlalu kencang.  

e. Respon Terhadap Curah Hujan 

Daerah yang beriklim tropis basah memiliki curah hujan yang 

tinggi. Oleh karena itu, bangunan tersebut harus memiliki respon terhadap 

curah hujan. Beberapa elemen arsitektur yang dapat diterapkan pada 

bangunan berkonsep arsitektur tropis yaitu kanopi dan teritisan/overstek. 

Bangunan tersebut harus memiliki teritisan/overstek untuk mengurangi 

efek tempias dari hujan yang disertai angin. Hal tersebut berfungsi 

menahan air hujan agar tidak masuk kedalam bangunan. Selain itu, 

teritisan/overstek berfungsi sebagai peneduh untuk menurunkan suhu di 

dalam bangunan. Sedangkan kanopi yang biasanya terletak pada 

entrance bangunan memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap 

pengguna dari hujan, panas, dan angin kencang. Teritisan/overstek pada 

bangunan di daerah beriklim tropis umumnya memiliki lebar 70 - 90 cm. 
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Gambar 2.20 Respon Terhadap Curah Hujan Bangunan Tropis 
Sumber : trtb.pemkomedan.go.id, 2019 

2.4.3. Penerapan Konsep Arsitektur Tropis Pada Bangunan Modern 
Daerah yang memiliki iklim topis seperti di Indonesia secara mendasar 

terdapat perbedaan antara daerah yang beriklim tropis kering dan daerah 

beriklim tropis basah (lembab). Pada daerah beriklim tropis kering, radiasi 

matahari merupakan masalah utama karena kesialauan yang dipantulkan oleh 

bidang tanah atau bangunan yang terkena cahaya. Sedangkan pada daerah 

beriklim tropis lembab, kelembapan udara yang berakumulasi dalam ruangan 

pada bangunan. Kelembapan udara juga menimbulkan efek kesialauan pada 

langit. Penghijauan lingkungan dianggap dapat menjadi solusi terbaik untuk 

mengatasi kedua jenis masalah radiasi matahari pada daerah tropis. 

Menurut Hardiman, (2012), perkembangan teknologi baik secara 

perlahan maupun sangat cepat sudah mencakup dalam berbagai bidang 

seperti teknik informasi, mekanikal elektrikal sebagai perlengkapan 

banguanan, bahan bangungan, teknik struktur dan konstruksi, aktifitas dan 

tuntutan penghuni, dan lain sebagainya. Sehingga penerapan prinsip dasar 

konsep perencanaan bangunan untuk mengantisipasi iklim tropis juga 

berkembang seiring berjalannya waktu terutama pada bangunan tinggi. 

Perkembangan penerapan prinsip dasar tersebut, contohnya: 

Menurut Suprayitno, Dinata, A. Saraswari, R, (2017) hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam menerapkan konsep arsitektur tropis pada bangunan 

Perpustakaan Hibrida dan Art Space yaitu: 

1) Temperatur dalam ruangan diusahakan tidak lebih tinggi dari temperatur 

luar. Potensi terbesar adalah dengan memaksimalkan shading. 

2) Menggunakan exhaust fan untuk menghilangkan panas dalm ruangan 

3) Menjaga mean radiant temperature serendah mungkin dengan reflective 

roof, separate ceiling, ventilated attic, low emissive roof material, reflective 

foil above ceililng, insulated ceiling. 
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4) Bangunan akan menggunakan bahan lightweight untuk mempercepat 

pendinginan di malam hari 

5) Bukaan dibuat untuk proteksi terhadap matahari, hujan, serangga. 

6) Penggunaan shading berupa secondary skin yang bertujuan untuk 

mengurangi panas serta radiasi matahari yang berlebih yang datang dari 

arah timur pada pagi hari dan baratpada sore hari. 

Berikut material-material yang dapat diapikasikan pada bangunan 

dengan konsep arsitektur tropis yaitu: 

1) Material fiber cement board, yang dapat diaplikasikan pada lantai. 

Material ini merupakan material turunan yang terbuat dari semen yang 

dicampur dengan kulit kayu, shingga memiliki tampilan seperti material 

kayu. 

2) Material-material alami seperti kayu, batu-batuan, dan lain sebagainya. 

Salah satu penerapan material alami ini seperti batuan andesit yang biasa 

diaplikasikan pada eksterior bangunan. 

3) Material kaca berteknologi low-e glass yang mampu meredam panas 

matahari. Salah satu contoh material kaca tersebut yaitu tinted glass dan 

tempered glass.  

4) Material daur ulang/ bekas dapat diaplikasikan pada bangunan seperti 

botol berbahan kaca, bak es krim, dan lain sebagainya. 

Pengaruh perkembangan teknologi ini perlu diseimbangkan dengan 

kondisi lingkungan, sehingga hasil yang dicapai dapat menerapkan hal-hal 

positf yang sesuai dengan kondisi iklim tropis. Contohnya pada bangunan 

tinggi yang menerapkan penggunakan penghawaan buatan seperti AC 

sebagai sistem sekunder dan penghawaan alami dengan sistem ventilasi 

silangharus tetap menjadi sistem utama. Bangunan modern di Indonesia 

harus dapat mengantisipasi permasalahan dan memanfaatkan potensi iklim 

tropis, dengan memperhatikan kenyamanan pengguna bangunan, 

penghematan energi, ramah lingkungan, melestarikan alam serta menghemat 

sumber daya alam. 
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2.5. Studi Banding 

2.5.1. Perpustakaan Nasional Korea 

a. Tinjauan Umum Perpustakaan Nasional Korea 

 
Gambar 2.21 Perpustakaan Nasional Korea 

Sumber: www.instagram.com,2019 

Perpustakaan Nasional Korea merupakan perpustakaan nasional 

yang terletak di 201 Banpo-ro di Seocho-gu, Seoul. Perpustakaan ini 

dibuka pada 15 Oktober 1945 sebagi kelanjutan Perpustakaan Gubernur 

Jenderal Korea. Perpustakaan ini awalnya berasa di kawasan Sogong-

dong, Jung-gu, namun dipindah ke kawasan Namsan-dong pada 2 

Desember 1974. Selanjutnya, perpustakaan menempati gedung baru di 

lokasi yang sekarang di Banpo-dong, Seocho-gu sejak 28 Mei 1988. 

Selain Perpustakaan Nasional Korea, pada kawasan ini juga terdapat 

beberapa bangunan perpustakaan yang lain seperti Institut Pelatihan 

Pustakawan, Gedung Deposit, dan  Digital Library. (www.nl.go.kr, 2019) 

Perpustakaan Digital Nasional Korea sendiri dikenal sebagai 

“Dibrary” yang menggabungkan kata “Digital” dan “Library” yang artinya 

perpustakaan yang berbasis digital atau elektronik. Perpustakaan ini 

dibuka pada Mei 2009 setelah tujuh tahun pembangunan yang dimulai 

pada tahun 2002. Luas perpustakaan ini adalah 38.013,39 m2 terdiri dari 

5 lantai bawah tanah dan 3 lantai dasar. (Wikipedia, 2017) 

b. Fasilitas Perpustakaan Nasional Korea 

Perpustakaan Nasional Korea menempati 1 gedung utama dan 2 

gedung paviliun. Gedung utama berlantai 8 termasuk 1 lantai bawah 

tanah, 2 gedung paviliun dipakai sebagai Institut Pelatihan Pustakawan 

dan ruang penyimpanan. Gedung Institut Pelatihan Pustakawan terdiri 

dari 3 lantai berikut 1 lantai bawah tanah, sementara gedung paviliun 
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untuk ruang penyimpanan terdiri dari 6 lantai termasuk 4 lantai bawah 

tanah. Perpustakaan Nasional Korea juga memiliki fasilitas untuk 

pengunjung disabilitas pada lantai pertama yaitu sebagai Ruang Baca. 

  
Gambar 2.22 Ruang Baca Perpustakaan Nasional Korea 

Sumber: www.Instagram.com, 2019 
Koleksi perpustakaan terdiri lebih dari 6,5 juta dokumen, 

termasuk 260 ribu naskah dan peta kuno. Sejumlah 3.171 dokumen dari 

867 volume di antaranya merupakan terbitan dari sebelum abad ke-17. 

Perpustakaan ini juga menyimpan Sipchilsachangogeumtongyo (volume 

17) yang telah ditetapkan sebagai Harta Nasional Korea Selatan 

Klasifikasi Desimal Korea (KDC) edisi 4 dipakai untuk menyusun buku 

terbitan dalam negeri, buku berbahaasa Jepang/Cina, dan bahan non 

buku. Buku dan naskah kuno disusun menurut Klasifikasi Desimal Korea 

versi Park Bong Seok. Sementara itu, bahan pustaka dari Barat menurut 

Klasifikasi Desimal Dewey (DDC) edisi 21.  

  
Gambar 2.23 Koleksi Perpustakaan Nasional Korea 

Sumber: www.instagram.com , 2019 
Sedangkan untuk Perpustakaan Digital, fasilitas-fasiltas yang 

tersedia di Perpustakaan ini memungkinkan akses ke lebih dari 800 

perpustakaan dan lembaga lain di seluruh dunia, termasuk dari 

Perpustakaan Kongres AS, dan total lebih dari 264 juta keping konten. 

Berikut fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk 

mengakses koleksi digital. 
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Gambar 2.24. Perpustakaan Digital Nasional Korea 

Sumber: www.instagram.com, 2019 
 

c. Konsep Bangunan Perpustakaan Nasional Korea 

Perpustakaan Digital Nasional, yang dibangun di alun-alun depan 

Perpustakaan Nasional, adalah simbol perpustakaan nasional sebagai 

portal untuk mengkomunikasikan citra IT Korea kepada dunia. 

Perpustakaan Digital Nasional diciptakan sebagai dunia digital hijau dan 

hangat di mana alam hidup di dalamnya yang terdiri dari "tata letak 

terbuka" yang tidak menghalangi bangunan yang ada, "alam yang luas 

dan hijau" yang tampaknya memiliki karpet hijau menyebar, dan 

"reintegrasi" dari kompleks "melalui fondasi lingkaran besar dan 'koneksi 

yang nyaman' dengan bangunan utama yang ada. Perpustakaan 

Nasional Digital Korea telah memenangkan banyak perhargaan untuk 

arsitekturnya, seperti Korean Green Architecture Award 2012 dan Seoul 

Architecture Award 2009. 
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2.5.2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
a. Tinjauan Umum Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 

 
Gambar 2.25 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) adalah 

lembaga Pemerintah Non Kementrian yang melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai 

perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, 

perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring 

perpustakaan serta berkedudukan di ibukota negara. Perpusnas berada 

di Jalan Medan Merdeka Selatan 11, Jakarta dan berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Presiden. Perpusnas diresmikan pada 

tanggal 14 September 2017 oleh Presiden Jokowi yang merupakan 

Perpustakaan Nasional tertinggi di dunia (126,3 m) dengan 27 lantai 

termasuk 3 lantai parkir bawah tanah (basement). 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kini menjadi 

perpustakaan yang berskala nasional yaitu sebuah lembaga yang tidak 

hanya melayanani anggota suatu perkumpulan ilmu pengetahuan 

tertentu, tetapi juga melayani anggota masyarakat dari semua lapisan 

dan golongan. Walau terbuka untuk umum, koleksinya bersifat tertutup 

dan tidak dipinjamkan untuk dibawa pulang.layanan itu tidak terbatas 

hanya pada layanan untuk upaya pengembangan ilmu pengetahuan 

saja, melainkan pula dalam memenuhi kebutuhan bahan pustaka, 

khususnya bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, guna 

mencerdaskan kehidupan bangsa. (Wikipedia, 2017). 
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b. Fasilitas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 

Perpusnas tidak hanya memiliki koleksi buku namun juga 

memiliki berbagai fasilitas lainnya, seperti ruang teater, layanan audio 

visual, area budaya baca, data center, layanan koleksi buku langka, 

serta menjadi lokasi kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

Berikut fasilitas-fasilitas yang tersedia di Perpusnas, yaitu: 

1) Lobi Utama 

2) Ruang Layanan Keanggotaan  

Perpustakaan dan Ruang 

Teater 

3) Zona Promosi Budaya Baca 

4) Ruang Pameran Koleksi 

Perpustakaan 

5) Ruang Pustakawan 

6) Data Center 

7) Layanan Anak, Lansia dan 

Disabilitas 

8) Layanan Audiovisual 

9) Layanan Naskah Nusantara 

10) Layanan Deposit 

11) Monograf Tertutup 

12) Ruang Baca Pemustaka 

13) Layanan Koleksi Buku Langka 

14) Layanan Referensi  

15) Layanan Koleksi Foto, Peta, 

dan Lukisan 

16) Kantor Akademi Ilmu 

Pengetahuan Alam 

17) Layanan Multimedia 

18) Layanan Koleksi Berkala 

Mutakjir dan Bidang Ilmu 

Perpustakaan 

19) Layanan Monograf Terbuka 

20) Layanan Koleksi Bangsa-

Bangsa Dunia dan Majalah 

Terjilid 

21) Layanan Koleksi Budaya 

Nusantara, Executive Lounge 

dan Ruang Penerimaan 

Tamu Manca Negara. 

Pada Pendopo terdapat smart gate pada pintu masuk maupun 

pintu keluar lobby utama. Didalam lobby utama terdapat maket 

Perpusnas, ruang tunggu VIP, lukisan maupun foto Presiden Republik 

Indonesia sejak tahun 1945, koleksi-koleksi tercetak tentang Presiden 

Republik Indonesia maupun melalui alat-alat elektronik, ruang-ruang 

yang memberikan informasi tentang perpustakaan serta 

mempromosikan tentang budaya membaca baik secara tertulis maupun 

dengan bantuan alat elektronik dan beberapa spot foto berupa ruang 

baca. 
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Gambar 2.26 Koleksi Elektronik 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

 
Gambar 2.27 Spot Foto Berupa Ruang Baca 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019 

Keluar dari pendopo, terdapat ruang terbuka hijau dengan 

bangku dan berbagai bunga menuju kedalam gedung baru. Pada lantai 

pertama, ditengah terdapat lobi utama dengan rak buku yang menjulang 

tinggi hingga lantai keempat dan disertai dengan beberapa furniture 

seperti sofa, meja, globe dan alat-alat elektronik lainnya. Pada lantai 

pertama ini terdapat kafe, bagian informasi, dua ruang loker pengunjung, 

dan toilet. 

  
Gambar 2.28 Lobby Utama 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 

 
Gambar 2.29 Kafe Perpusnas 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 
Pada lantai kedua merupakan Ruang Layanan Keangggotaan 

Perpustakaan dimana pengunjung dapat mendaftarkan diri secara 

mandiri melalui beberapa komputer pada layanan pendaftaran, 

kemudian pengunjung mendapat nomor anteran untuk memproses kartu 
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keanggotaan di konter layanan yang tersedia. Selain itu pada lantai 

kedua ini terdapat konter informasi, ruang auditorium, dan ruang teater. 

  

 
Gambar 2.30 Layanan Keanggotaan Perpusnas 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 
Pada lantai ketiga merupakan Zona Promosi Budaya Gemar 

Membaca. Pada saat observasi berlangsung zona ini tertutup oleh x-

banner ketujuh Presiden Republik Indonesia dan Zona Komunitas 

Pustakawan yang juga tertutup.  

 
 

Gambar 2.31 Zona Promosi Budaya Gemar Membaca 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 

Pada lantai keempat merupakan Ruang Pameran Koleksi yang 

memamerkan buku-buku yang tertata rapi pada etalase yang tertutup 

oleh kaca, terdapat gudang-gudang pameran, kantin, balkon yang dapat 

dikunjungi oleh pengunjung perpusnas secara umum serta toilet. 
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Gambar 2.32 Ruang Pameran Koleksi 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 

 
Gambar 2.33 Kantin Perpusnas 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 

 
Gambar 2.34 Balkon 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 
Pada lantai ke-5 merupakan area perkantoran yang tidak bisa 

dikunjungi secara umum sama halnya seperti pada lantai ke-17 dan ke-

18 merupakan kantor AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Alam). 

Pada lantai ke-7 merupakan Layanan Koleksi Anak, Lansia dan 

Disabilitas. Pada lantai ini terbagi dua ruangan yaitu ruang layanan anak 

dan ruang layanan lansia dan disabilitas serta terdapat konter informasi 

pada masing-masing layanan. Pada ruang layanan anak, pengunjung 

tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki karena lantai terlapisi oleh 

karpet berwarna-warni, interior pada ruang ini dirancang dengan warna-

warna yang cerah terutama untuk sofa, meja dan karpet. Pada dinding 

dan kolom terdapat mural-mural bertema animasi atau anak-anak. Pada 

layanan anak ini terdapat beberapa komputer namun sayang pada saat 

observasi komputer-komputer tersebut belum bisa digunakan serta 

terdapat PC untuk menampilkan lagu anak-anak. Selain itu terdapat 

panggung mini yang dapat digunakan khusus untuk acara-acara 

bertemakan anak-anak. Pada bagian outdoor terdapat playground 

dengan berbagai fasilitas permainan namun pada saat observasi 

berlangsung playground ditutup karena sedang dilakukan perawatan.  
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Gambar 2.35 Ruang Layanan Anak Perpusnas 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 

Pada layanan disabilitas terdapat koleksi buku-buku braille untuk 

tunanetra serta dilengkapi sebuah dengan besi untuk membantu 

tunadaksa, dengan ruang baca yang teratur dan tertata rapi. Selain itu 

pada lantai terdapat jalur khusus tunanetra untuk penyandang tunanetra 

yang sudah tersedia dari lobby utama hingga ruang layanan ini.   

  

 
Gambar 2.36 Layanan Disabilitas Perpusnas 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 

Selain Layanan Disabilitas, tersedia koleksi buku cetak seperti 

pada umumnya dan beberapa komputer untuk pengunjung lansia. Selain 
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itu, terdapat beberapa ruang diskusi yang dapat digunakan oleh 

pengunjung namun khusus yang memiliki kartu keanggotaan perpusnas. 

  

 
Gambar 2.37 Layanan Lansia Perpusnas 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 
Lantai ke-8 merupakan Layanan Koleksi Audiovisual. Pada 

layanan ini Perpusnas memiliki koleksi berbagai koleksi video seperti 

video pidato Presiden Soekarno, VCD film berbagai genre, CD musik 

tradisional, hingga musik luar negeri. Pada area ini terdapat fasilitas 

untuk memutar VCD dan CD selain itu terdapat Movie Theater mini 

untuk menonton film bersama. 

Lantai ke-9 merupakan Layanan Koleksi Naskah Nusantara. 

Pada layanan ini Perpusnas menyediakan koleksi monograf tertutup 

seperti naskah kuno yang asli maupun yang telah disalin ulang. 

Pengunjung dapat membaca koleksi tersebut namun dengan bantuan 

pustakawan saat mengambilkan buku. Koleksi tersebut hanya dapat 

dibaca ditempat dan tidak dapat dipinjam untuk dibawa pulang. Layanan 

tertutup ini juga berlaku pada layanan koleksi buku langka pada lantai 

ke-14 dan koleksi referensi pada lantai ke-15. 

Lantai ke-19 merupakan Layanan Multimedia. Pada layanan 

multimedia ini terbagi menjadi dua layanan yang terpisah yaitu layanan 

multimedia berbasis wifi untuk pengunjung yang membawa laptop atau 

gadget sendiri dan layanan multimedia berbasis komputer yaitu ruangan 



53 
 

 
 

dengan banyak komputer untuk pengunjung yang ingin menggunakan 

fasilitas internet namun tidak membawa laptop. 

  
Gambar 2.38 Layanan Multimedia Berbasis Wifi dan Komputer 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 
Pada lantai ke-21 dan ke-22 Merupakan Layanan Monograf 

Terbuka. Pada layanan ini pengunjung dapat membaca maupun 

meminjam koleksi buku cetak di Perpusnas dengan menggunakan kartu 

keanggotaan dan peminjaman secara mandiri. Layanan ini menempati 2 

lantai dimana masing-masing lantai terdapat ruang baca dan ruang 

diskusi tersendiri. Pada lantai ke-22 terdapat void di tengah dan pada 

tangga menuju lantai ke-22 terdapat beberapa tempat duduk pada salah 

satu sisi sehingga pengunjung dapat membaca buku pada area tersebut. 

 
Gambar 2.39 Koleksi Buku Cetak Perpusnas 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 

 
Gambar 2.40 Ruang Baca Pada 

Layanan Monograf Terbuka 
Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 

Pada lantai ke-24 merupakan Layanan Koleksi Budaya 

Nusantara, Executive Lounge dan Ruang Penerimaan Tamu 

Mancanegara. Layanan koleksi budaya nusantara ini  
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Gambar 2.41 Layanan Koleksi Budaya Nusantara 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 
Pada area ini, selain terdapat ruang koleksi dan ruang baca 

terdapat pameran mengenai budaya nusantara seperti alat musik, kain 

batik, dan lain sebagainya.  

 
 

Gambar 2.42 Executive Lounge dan Ruang Penerimaan Tamu 
Mancanegara 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 
Ruang Executive Lounge dan Ruang Tamu Mancanegara 

digunakan sebagai ruangan eksekutif untuk menerima tamu penting dari 

mancanegara, dilengkapi dengan beberapa koleksi budaya nasional dan 

ruang terbuka atau balkon yang menyajikan pemandangan Kota Jakarta. 

  



55 
 

 
 

c. Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia 

 
Gambar 2.43 Struktur Organisasi Perpusnas 

Sumber : Data Perpustakaan Nasional RI, 2019 
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d. Konsep Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 

Bangunan Perpusnas ini dirancang dengan konsep Green 

Building dengan Indeks Konsumsi Energi (IKE) 150 Kwh/mm2 pertahun. 

Konsep bangunan perpusnas yang tinggi berbentuk persegi ini 

menggambarkan jendela, yang memiliki arti bahwa perpustakaan adalah 

jendela dunia (the window of the world) menjadi sumber pengetahuan 

bagi masyarakat Indonesia dan dunia serta menjadi sentra aktivitas 

edukatif, rekreatif dan kultural serta dilengkapi teknologi jaringan data 

kategori 7 (CAT-7). 

Gedung Perpusnas ini menampilkan sarana yang modern dan 

memiliki karakteristik budaya Indonesia yang diperuntukkan untuk 

berbagai aktivitas yang terkait dengan pelayanan pembinaan dan 

pengembangan perpustakaan yang bernuansa teknologi informasi dan 

telekomunikasi. Gedung Perpusnas ini merupakan kombinasi dari 

Gedung Trisula yang merupakan bangunan cagar budaya berada di 

depan dan gedung baru berada di belakang. Gedung Trisula merupakan 

Pusat Pembinaan Perpustakaan yang membawahi Perpustakaaan 

Sejarah, Sosial Politik, Bidang Bibliografi dan Deposit melebur atau 

berintegrasi dengan perpustakaan lain ke dalam wadah Perpustakaan 

Nasional pada Oktober 1988.  

Fasade gedung Perpusnas ini banyak menggunakan jendela-

jendela yang besar dan lebar sehingga pencahayaan alami pada siang 

hari masuk kedalam gedung menjadi maksimal. Gedung Perpusnas ini 

memiliki view yang menghadap ke Monumen Nasional (Monas) dan Kota 

Jakarta yang dapat dinikmati pengunjung baik melalui ruang baca 

ataupun balkon. Balkon yang ada pada gedung ini seperti pada lantai ke-

4 dan lantai ke-24 yang dilengkapi dengan berbagai tanaman hias dan 

beberapa bangku yang dapat dikunjungi secara umum.  

2.5.3. Semarang Contemporary Art Gallery 
a. Tinjauan Umum Semarang Contemporary Art Gallery 

Semarang Contemporary Art Gallery merupakan galeri seni yang 

memamerkan karya seni kontemporer dari banyak seniman ternama di 

Indonesia. Semarang Contemporary Art Gallery disebut juga dengan 

Galeri Semarang terletak di Jalan Taman Srigunting No. 5-6 Letjen 
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Suprapto, Tj. Mas, Kota Semarang, Jawa Tengah. Galeri Semarang 

didirikan pada tahun 2001, terletak di pusat Kota Semarang, Jawa 

Tengah namun pada tahun 2008 berpindah lokasi ke Kota Lama 

Semarang. Galeri Semarang ini terkenal sebagai galeri yang telah 

berhasil mempromosikan seniman muda berbakat dengan pameran dan 

acara seni yang diadakan di tempat ini. Konsisten dalam upaya untuk 

meningkatkan apresiasi terhadap seni, galeri ini memiliki reputasi yang 

baik dan sekaligus menjadi indikator alternatif pengembangan seni 

kontemporer di Indonesia. 

 
Gambar 2.44 Semarang Contemporary Art Gallery 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 

b. Fasilitas Semarang Contemporary Art Gallery 

Bangunan Semarang Contemporary Art Gallery ini merupakan 

bangunan yang memiliki dua lantai yang dihubungkan dengan tangga. 

Fasilitas-fasilitas yang terdapat pada Semarang Contemporary Art 

Gallery ini diantaranya Ticketing, Ruang Pamer, Ruang Direktur, Ruang 

Pengelola/staff, Dapur, Toilet, Taman dan Perpustakaan. 

Pada Ticketing, terletak didekat pintu masuk dan tidak ada partisi 

hanya disediakan satu unit meja dan kursi saja. Dan terdapat karya seni 

berupa patung di area tersebut serta beberapa foto tentang bangunan 

Semarang Contemporary Art Gallery ini saat belum direvitalisasi. 
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Gambar 2.45 Kondisi Gedung Semarang Contemporary Art Gallery 
Sebelum Direvitalisasi 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 

Pada  Ruang Pamer baik di lantai pertama maupun kedua 

terdapat koleksi karya-karya dari 17 seniman. Ruang pamer pada lantai 

pertama diisi dengan koleksi karya seni baik berupa 2 dimensi, 3 dimensi 

dan karya seni grafis atau berbentuk audiovisual yang tersedia pada 

ruang tersendiri, namun ruang ini juga berfungsi sebagai gudang 

sementara untuk bahan-bahan koleksi pada saat pameran berlangsung. 

Sedangkan pada lantai kedua terdapat lukisan-lukisan seni kontemporer. 

Pada lantai kedua ini terdapat void ditengah ruangan dengan railing 

menggunakan kaca. Setiap karya seni terdapat batas berupa besi yang 

tidak boleh dilalui pengunjung ± 50 cm darii karya seni. 

  
Gambar 2.46 Koleksi Karya Seni pada Ruang Pamer 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 
Pada Semarang Contemporary Art Gallery tidak menyediakan 

tour guide karena konsepnya pengunjung disarankan untuk memaknai 

arti dari karya-karya sendiri atau dapat menanyakan kepada seniman 

saat exhibition berlangsung maupun melalui majalah/katalog yang 

tersedia di area Ruang Pameran. Karya-karya ini diperbarui dalam waktu 

sebulan sekali dengan tema exhibition yang berbeda. Karya-karya seni 

yang dipamerkan pada galeri ini juga dapat dibeli oleh pengunjung 

melalui staff keuangan pada ruang pengelola. 
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Pada Ruang Direktur terdapat karya-karya seni kontemporer 

seperti lukisan, meja dan kursi kerja dan satu set sofa. Ruang Direktur ini 

memiliki jendela-jendela besar sehingga pencahayaan alami pada siang 

hari dapat masuk secara maksimal. Pada Ruang Pengelola/Staff diisi 

dengan empat unit meja dan kursi untuk staff galeri. Partisi ruang ini 

menggunakan partisi kayu dan kaca untuk memisahkan area Ruang 

Pamer dan Ruang Pengelola. di depan Ruang Pengelola tersedia 

beberapa majalah/katalog tentang pameran/exhibition yang sedang 

berlangsung yang dapat dibeli atau dibaca oleh pengunjung. 

 
 

Gambar 2.47 Ruang Direktur dan Pengelola/Staff 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 

Pada Dapur berbatasan langsung dengan Toilet pengunjung. 

Dapur ini digunakan khusus untuk pengelola galeri, didalam ruang dapur 

ini terdapat satu toilet pengelola. Pada toilet pengunjung, untuk wanita 

terdapat satu toilet dan wastafel, sedangkan untuk pria terdapat satu 

toilet, urinoir dan wastafel. 

 
Gambar 2.48 Mural Pada Taman 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 
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Gambar 2.49 Perpustakaan Pribadi Semarang Contemporary Art Gallery 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 

Pada area Taman terdapat sebuah karya seni berupa patung 

yang diletakan pada stepping stone. Patung ini dapat dilihat dari area 

Ruang Pamer. Kemudian pada dinding terdapat mural dengan berbagai 

karakter super hero setinggi ± 3 meter. Mural ini juga dibatasi agar 

pengunjung tidak menyentuh karya tersebut. Tepat di depan taman ini 

terdapat Perpustakaan pribadi milik Direktur Semarang Contemporary 

Art Gallery yaitu Chris Dharmawan sehingga pengunjung tidak 

diperbolehkan untuk masuk. Selain itu, Perpustakaan ini juga dijadikan 

ruang rapat untuk staff. 

c. Struktur Organisasi Semarang Contemporary Art Gallery 

Dalam mengelola galeri, Semarang Contemporary Art Gallery memiliki 

struktur organisasi sebagai berikut: 

1) Direktur/Pimpinan Galeri 

2) Manager Program Galeri 

3) Staff Divisi Keuangan 

4) Staff Divisi Desain 

5) Cleaning Servis 

6) Security 

d. Konsep Gedung Semarang Contemporary Art Gallery 

Bangunan Semarang Contemporary Art Gallery ini sudah ada 

sejak tahun 1895 dan merupakan bangunan bersejarah sehingga masih 

menggunakan desain Spanich Colonial. Bangunan ini tidak memiliki 

lahan yang luas, sekitar ±1.000 m2. Sejak tahun 1990 bangunan ini 

sempat terbengkalai, hingga akhirnya pada tahun 2008 Chris 

Dharmawan selaku pemilik Semarang Contemporary Art Gallery 

melakukan konservasi dan digunakan kembali sebagai galeri. 
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Fasad bangunan Semarang Contemporary Art Gallery 

menampilkan gaya arsitektur kolonial, karena bangunan ini merupakan 

bangunan peninggalan Belanda namun dipadukan dengan Arsitektur 

Modern. Bangunan ini merupakan bangunan dengan bentuk yang masih 

asli namun ada beberapa bagian yang mengalami perbaikan saja. 

Seperti pada lantai, tangga, dinding, dan penambahan jendela untuk 

pencahayaan alami pada ruangan Pengelola. 

(http://www.galerisemarang.com, 2019) 

2.5.4. Green Office Park 6 BSD City 
a. Tinjauan Umum Green Park 6 BSD City 

Green Office Park 6 BSD City merupakan salah satu  bangunan 

yang berada di kawasan Green Office Park BSD City, Serpong, 

Tangerang, Banten. Bangunan yang berada pada kawasan ini telah 

mengusung konsep bangunan hijau mulai dari desain atau perencanaan, 

pembangunan hingga pengoperasian. Green Office Park BSD City ini 

merupakan proyek Green District yang dilaksanakan oleh PT. Sinar Mas 

Land (SML). BSD Green Office Park menempati lahan seluas 25 

hektare. Gedung perkantoran ini dikelilingi oleh 6 bangunan yaitu pusat 

perbelanjaan The Breeze seluas 13,5 Ha, Sinar Mas Land Plaza, My 

Republic Plaza (Gedung Green Park ) yang dibangun lima lantai, Green 

Office Park 9 (enam lantai), Graha Unilever (luas site 30.000 m2) dan 

Kantor Pemasaran BSD City. 

Bangunan BSD Green Office Park 6 ini mengacu pada Green 

Distric sebagai usaha Sinarmas Land untuk memenuhi komitmen dalam 

pelestarian lingkungan. Green Office Park 6 merupakan lot nomor 6 

seluas 1,2 Ha, gedung perkantoran ini menjadi bagian dari 

kawasan BSD Green Office Park, distrik pertama di Indonesia yang 

mendapat sertifikasi “Gold” Green district dari BCA (Building 

Construction Authority) – Singapore dan mendapatkan sertifikasi Gold 

Greenship dari Green Building Council Indonesia (GBCI). 
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Gambar 2.50 Gedung Green Park 6 BSD City 

Sumber : www.sinarmasland.com,2019 
 

b. Fasilitas Green Park 6 BSD City 

Gedung Green Park 6 BSD City ini merupakan gedung 

perkantoran yang terdiri dari 5 lantai dan memiliki fasilitas yang ramah 

lingkungan. Fasilitas-fasilitas yang tersedia pada gedung ini seperti 

ruang-ruang perkantoran yang disewakan. Perusahan-perusahan yang 

sudah menempati gedung perkantoran ini  diantaranya Kantor Cabang 

Bank Sinar Mas, MyRepublic Plaza dan lain sebagainya. 

 
Gambar 2.51 Kantor Cabang Bank Sinar Mas 

Sumber : www.banksinarmas.com, 2016  
Gambar 2.52 MyRepublic Plaza 

Sumber : www.myrepublic.com, 2016 

c. Konsep Bangunan Green Office Park 6 BSD City 

Green Office Park 6 ini dibangun dengan konsep lowrise, 

memiliki Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 25-35% serta memiliki 

fasilitas pengelolaan air dan sampah sesuai dengan standart Green 
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District. Sedangkan prinsip green building yang diaplikasikan adalah 

mengurangi hawa panas yang masuk ke dalam gedung dengan 

menggunakan kaca khusus, memakai lampu tenaga surya untuk 

penerangan jalan umum di kawasan perkantoran, fasilitas pengelolaan 

air menerapkan sistem water fixtures dengan flow rate rendah untuk 

menghemat air yang mencapai 58% dari baseline. Fasad bangunan 

memiliki desain yang dapat menghemat energi secara pasif, mengurangi 

radiasi panas matahari dengan memperhitungkan arah mata angin dan 

microclimate change impact yang masuk kedalam gedung serta 

mengoptimalkan penggunaan cahaya alami sehingga hemat listrik 

hingga 19,5%. (www.sinarmasland.com,2016) 

2.5.5. Rangkuman Hasil Studi Banding 
Dari hasil studi banding yang dilakukan oleh penulis terhadap bangunan-

bangunan yang mencakup kegiatan sebuah perpustakaan hibrida dan art space, 

dapat diambil beberapa rangkuman, diantaranya: 

No Aspek 
Perpustakaan 

Nasional Korea 
Perpustakaan 

Nasional RI 

Semarang 
Contemporary Art 

Gallery 

Green Office Park 6 
BSD City 

1 Fungsi 
bangunan 

Sebagai 
perpustakaan umum 
kelanjutan 
Perpustakaan 
Gubernur Jenderal 
Korea. 

Sebagai 
perpustakaan 
pembina, 
perpustakaan 
rujukan, 
perpustakaan 
deposit, 
perpustakaan 
penelitian, 
perpustakaan 
pelestarian dan pusat 
jejaring perpustakaan 
serta berkedudukan 
di ibukota negara. 

Sebagai wadah karya 
seni kontemporer 
baik dua dimensi 
maupun tiga dimensi 
oleh seniman-
seniman di Indonesia  

Sebagai tempat 
aktivitas 
perekonomian, 
fasilitas pelayanan 
pendidikan & 
kesehatan seperti: 
perkantoran, Mall, 
rumah sakit dan lain-
lain. 

2 Luas 
lahan 

Luas lahan ±38.013 
m2 

Luas lahan ±50.917 
m2. 

Luas lahan ±1.000 
m2 

Luas lahan ±1,2 
Hektar.  

3 Fasilitas Ruang Koleksi 
Terbuka, 
Ruang Koleksi 
Audiovisual, 
Ruang Baca, 
Ruang Layanan 
Disabilitas, 
Ruang Digital,  
Kantor Dan Tempat 

R. Koleksi Monograf 
Terbuka,  
R. Koleksi Monograf 
Tertutup,  
R. Layanan 
Keanggotaan,  
R. Layanan Anak, 
Lansia & Disabilitas,  
R. Pameran,   

Ticketing, Ruang 
Pamer, Ruang 
Direktur, Ruang 
Pengelola/staff, 
Dapur, Toilet, Taman 
dan Perpustakaan. 

Ruang Perkantoran, 
Myrepublic, 
Kantor Cabang Bank 
Sinar Mas 
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Parkir. R. Multimedia, 
dan lain-lain. 

4 Konsep/ 
bentuk 
fasade 

Konsep bangunan 
Green Building yang 
diciptakan sebagai 
dunia digital hijau dan 
hangat di mana alam 
hidup di dalamnya 
yang terdiri dari "tata 
letak terbuka" yang 
tidak menghalangi 
bangunan yang ada. 

Konsep bangunan 
Green Building pada 
sebuah bangunan 
pelayanan umum 
bidang sarana 
pendidikan dengan 
konsep fasad 
bangunan modern 
yang sesuai dengan 
iklim di Kota Jakarta. 

Konsep bangunan 
Spanich Colonial 
karena merupakan 
bangunan 
peninggalan belanda 
namun dipadukan 
dengan arsitektur 
modern dan 
diperbaiki di 
beberapa bagian 
bangunan.  

Konsep bangunan 
Green Building yang 
sesuai dengan iklim 
tropis di Indonesia, 
dengan konsep fasad 
yang didesain 
menghemat energi, 
mengurangi radiasi 
matahari, dan 
mempertimbangkan 
arah angin. 

Tabel 2.1 Rangkuman Hasil Studi Banding 
Sumber: Analisa Penulis, 2019
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BAB V 
PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan data-data dan analisa yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya 

dalam Landasan Program Perencanaan dan Perancancangan Arsitektur dengan judul 

Perpustakaan Hibrida dan Art Space dengan pendekatan Arsitektur Tropis, dapat 

diperoleh kesimpulan yaitu: 

a. Adanya bangunan Perpustakaan Hibrida dan Art Space ini ditujukan untuk 

menggantikan perpustakaan daerah yang sudah ada, yang direncanakan 

dengan konsep yang baru serta memberikan tempat untuk berkumpulnya 

seniman lokal di Kabupaten Purworejo 

b. Perpustakaan hibrida adalah suatu perpustakaan yang didalamnya memadukan 

konsep perpustakaan berbasis informasi elektronik dan berbasis informasi cetak. 

Konsep ini diharapkan dapat menarik pengunjung dan meningkatkan minat baca 

masyarakat Kabupaten Purworejo. 

c. Perpustakaan Hibrida dan Art Space merupakan fasilitas pendidikan yang 

menggabungkan Perpustakaan dan art space yang bersifat edukatif dan 

rekreatif. Perpustakaan Hibrida dan Art Space dapat digunakan oleh masyarakat 

umum dan dapat digunakan sebagai pusat pembelajaran. 

d. Perpustakaan Hibrida dan Art Space dilengkapi dengan fasilitas penunjang, yang 

diwujudkan dengan tersedianya Cafe dan Toko Buku yang dapat digunakan 

secara umum sebagai pendukung kegiatan utama yang ada pada Perpustakaan 

Hibrida dan Art Space. 

e. Perencanaan dan perancangan bangunan Perpustakaan Hibrida dan Art Space 

ini menggunakan pendekatan desain Arsitektur Tropis, yaitu bangunan akan 

dapat beradaptasi dengan baik  dan memiliki respon positif terhadap iklim sekitar 

yaitu iklim tropis. Konsep ini diwujudkan dengan kenyamanan thermal pada 

bangunan, orientasi bangunan, respon terhadap radiasi panas matahari, respon 

bangunan terhadap curah hujan, serta material ramah lingkungan. Bangunan 

dirancang agar memiliki fasad yang menarik serta memperhatikan struktur dan 

dapat menjadi ikon bangunan arsitektur tropis di Kabupaten Purworejo.
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5.2. Saran 
Selama menyusun Landasan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini, 

penyusun menyarankan beberapa hal mengenai Perpustakaan Hibrida dan Art Space, 

antara lain : 

a. Perpustakaan Hibrida dan Art Space selain memiliki koleksi tercetak disarankan 

dilengkapi koleksi-koleksi yang menggunakan fasilitas-fasilitas elektronik/digital 

sehingga lebih menarik dan informatif. 

b. Perpustakaan Hibrida dan Art Space disarankan memiliki koleksi yang lengkap 

mengingat Perpustakaan Hibrida dan Art Space ini sebagai fasilitas umum 

bidang pendidikan yang dapat digunakan sebagai pusat pembelajaran. 

c. Perpustakaan Hibrida dan Art Space disarankan memiliki fasilitas memenuhi 

selain untuk masyarakat umum juga dilengkapi fasilitas untuk penyandang 

disabilitas serta anak-anak. 

d. Perpustakaan Hibrida dan Art Space disarankan untuk dilengkapi dengan 

fasilitas penunjang untuk mendukung kegiatan utama pada Perpustakaan 

Hibrida dan Art Space itu sendiri seperti disediakannya Cafe dan Toko Buku. 

e. Perpustakaan Hibrida dan Art Space disarankan menggunakan konsep 

Arsitektur Tropis sehingga bangunan lebih responsif terhadap lingkungan sekitar. 

Penerapan konsep tersebut diwujudkan dengan memperhatikan orientasi 

bangunan, fasad bangunan yang memiliki responsif terhadap curah hujan dan 

radiasi panas, serta material yang ramah lingkungan.
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