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BAB II 

TINJAUAN TENTANG PERPUSTAKAAN 

 

 

2.1.  Tinjauan Umum Perpustakaan 

2.1.1. Pengertian (Sumardji,1988) 

 Pada umumnya mengenai pengertian yang sesungguhnya tentang 

perpustakaan, ada pernyataan yang memberikan pengertian dari segi 

gedung dan ada pula yang menekankan dalam pengertian dari segi koleksi, 

ataupun kedua-duanya. 

Sebagai contoh, pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam buku-buku 

berikut : 

• Encyclopedia Britannica, terbitan tahun 1960, volume 14, pada 

halaman 2 menyatakan bahwa pengertian tentang perpustakaan sebagai 

berikut : 

“ A Library (from Lat, Liber, “book”) is a collection of written of 

prited meterials arranged and organized for the purpose of study and 

research or general reading of both.” 

(Suatu Perpustakaan – dari bahasa Latin liber, “buku” – adalah 

himpunan bahan-bahan tertulis atau tercetak yang diatur dan 

diorganisasikan untuk tujuan studi dan penelitian atau pembacaan 

umum atau kedua-duanya) 

• The Random House Dictionary of the English Language, Colloge 

Edition, Impressum: New York, Random House, 1968, halaman 722 
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menyatakan pengertian perpustakaan sebagai berikut :  

“ Library : a place, as a room building, containing books and other 

material for reading, studi or reference.” 

(perpustakaan : suatu tempat berupa sebuah ruangan atau gedung, yang 

berisi buku-buku dan bahan lain untuk bacaan, studi atau referensi.) 

Semuanya pernyataan tersebut tidak ada yang salah, hanya masih 

kurang lengkap kalau pernyataan hanya mengemukakan satu segi saja 

dalam pengertiannya, entah dari segi gedungnya ataupun dari segi 

koleksinya saja. 

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan pengertian tentang 

perpustakaan sebagai berikut : 

 “ Perpustakaan adalah koleksi yang terdiri dari bahan-bahan 

tertulis, tercetak, ataupun grafis lainnya seperti film, slide, piringan 

hitam, tape, dalam ruangan atau gedung yang diatur dan 

diorganisasikan dengan sistem tertentu agar dapat digunakan untuk 

keperluan studi, penelitian, pembacaan dan lain sebagainya” 

 

2.1.2.  Fungsi  

Fungsi umum perpustakaan adalah bersifat edukatif, informatif, 

rekreatif, dan riset atau penelitian. Bahkan apabila dapat dikembangkan 

lagi, fungsi perpustakaan secara khusus ialah sebagai pusat kebudayaan 

bangsa, pusat kegiatan sosial, dan pusat informasi. Dalam tugasnya sehari-

hari perpustakaan lebih banyak melayani orang-orang yang bertanya 
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tentang informasi yang ada di perpustakaan, baik secara langsung kepada 

pustakawan yang sedang bertugas ataupun mencari bahan bacaan melalui 

katalog.  

Fungsi informatif lebih menekankan perpustakaan sebagai tempat 

bertanya (bersifat sedia menjawab pertanyaan masyarakat akan segala 

macam informasi yang dibutuhkan. Fungsi edukatif, artinya isi atau 

koleksi yang ada disiapkan dan di sediakan oleh perpustakaan bersifat 

mendidik. Sedangkan fungsi rekreatif dan riset merupakan fungsi yang 

minoritas, sehingga orang jarang akan pergi ke perpustakaan karena kedua 

fungsi tersebut.  Fungsi perpustakaan secara umum meliputi banyak 

bidang yang antara lain pendidikan, informasi, kebudayaan, pelestarian, 

dan rekreasi. 

1. Fungsi Informasi  

Fungsi ini bekerja ketika masyarakat sebagai pemakai jasa 

perpustakaan membutuhkan informasi. Informasi yang dimaksud 

 mencakup berbagai hal dan dapat diakses melalui perpustakaan. 

2. Fungsi Pendidikan 

Perpustakaan tidak sekedar menjadi tempat membaca namun juga 

menjadi salah satu media pencerdasan bangsa. Melalui koleksi 

perpustakaan, masyarakat mendapat banyak pengetahuan. 
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3. Fungsi Pelestarian 

Disisi lain perpustakaan juga berperan sebagai salah satu media 

penyelamat bukti-bukti sejarah. Banyak dokumen-dokumen sejarah 

yang baik secara langsung maupun tidak langsung terselamatkan 

dengan adanya perpustakaan. Disinilah perpustakaan dengan fungsi 

pelestariannya berperan. 

4. Fungsi Kebudayaan (Kultural) 

Perpustakaan bisa berfungsi sebagai media publikasi kebudayaan 

tempat dimana perpustakaan berada.  Wisatawan dan masyarakat luas 

bisa mengetahui kebudayaan setempat melalui berbagai koleksi 

perpustakaan. 

5. Fungsi Rekreasi 

Fungsi ini dapat berjalan optimal jika sistem pengelolaan 

perpustakaan diarahkan pada aktifitas yang inovatif sehingga 

perpustakaan tidak dipandang sebagai sebuah bangunan yang 

membosankan.  Artinya bila perpustakaan dapat memberikan sesuatu 

yang lebih dari sekedar infomasi tetapi juga menyediakan layanan 

yang bersifat “entertaining” maka orang tentu akan lebih tertarik 

untuk mengunjungi perpustakaan tersebut. Fungsi perpustakaan hanya 

dapat berjalan maksimal dan semestinya bila didukung oleh kita baik 

sebagai penyedia maupun sebagai pengguna jasanya 
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2.1.3  Jenis-jenis (Basuki, 1993) 

Jenis perpustakaan yang dikenal selama ini banyak ragamnya. Ada 

Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Pemda, Perpustakaan Wilayah, 

Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan 

Khusus/Instansi, Perpustakaan Perusahaan, Perpustakaan Pendidikan, 

Perpustakaan Universitas. Adapun jenis-jenis perpustakaan adalah : 

1. Perpustakaan Internasional 

Perpustakaan ini didirikan oleh dua negara atau lebih sebagai bagian 

dari sebuah organisasi.  

Contoh : UN (United Nations) Library di Jenewa. 

2. Perpustakaan Nasional. 

Perpustakaan ini berfungsi menyimpan berbagai bahan pustaka yang 

tercetak dan terekam yang diterbitkan didalam suatu negara.   

Contohnya : Perpustakaan Nasional Indonesia di Jakarta 

3. Perpustakaan Umum 

Perpustakaan ini bidang ilmu koleksinya meliputi pelbagai bidang ilmu 

pengetahuan dan diselenggarakan dengan menggunakan biaya umum 

dan berfungsi melayani masyarakat umum.  

Contoh : Perpustakaan Wilayah, Perpustakaan Kota/Kabupaten, 

Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa/Kelurahan, dan 

Perpustakaan keliling. 

4. Perpustakaan Pribadi/ Swasta 

Umumnya dikelola oleh lembaga swasta atau individu tertentu dan 
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hanya melayani kelompok-kelompok tertentu pula. 

5. Perpustakaan Khusus 

Perpustakaan ini merupakan perpustakaan yang berada di lingkungan 

lembaga atau instansi, baik berstatus negeri atau swasta, sebagai sarana 

penunjang mengembangakan pengetahuan bagi masyarakat tertentu 

dalam bidang ilmu tertentu. dikelola oleh departemen, lembaga negara, 

lembaga penelitian, organisasi massa, militer, industri, maupun 

perusahaan swasta. 

Misal : Perpustakaan Lembaga Penelitian, Perpustakaan Lembaga 

Bahasa.  

6. Perpustakaan Sekolah  

Merupakan perpustakaan milik lembaga sekolah baik SD, SMP, SMA 

yang digunakan sebagai sarana penunjang melaksanakan tugas-tugas 

pendididkan di sekolah. 

7. Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Merupakan perpustakaan yang berada dalam naungan suatu perguruan 

tinggi dan merupakan bagian integral dari perguruan tinggi yang 

bersangkutan sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas yang 

tercantum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

Misal : Perpustakaan UGM, Perpustakaan UAJY, Perpustakaan ITB 
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2.2  Tinjauan Perpustakaan Umum 

2.2.1 Pengertian Perpustakaan Umum 

Perpustakaan Umum terdiri dari dua kata yaitu :  

• Perpustakaan  : Kumpulan buku  

• Umum  : Bebas  

Jadi, Perpustakaan Umum merupakan perpustakaan yang bidang Ilmu 

koleksinya meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan, melayani 

kepentingan masyarakat umum, dan memenuhi kebutuhan belajar 

mahasiswa pada khususnya. 

Perpustakaan umum di Kabupaten Sleman dimaksudkan tidak hanya 

memberikan pelayanan berupa informasi tetapi juga dilengkapi dengan 

fasilitas penunjang sehingga perpustakaan tidak hanya menjadi wahana 

edukatif tetapi juga bisa menjadi wahana hiburan alternatif bagi 

masyarakat Yogyakarta. 

 

2.2.2 Fungsi Perpustakaan umum 

 Perpustakaan umum memiliki berbagai fungsi sebagai berikut : 

1) Jantung dari semua program pendidikan yang mampu membantu dan 

menjadi pusat dari kegiatan-kegiatan akademis lembaga pendidikan. 

2) Clearing House (pusat pengumpulan/ penyimpanan) bagi semua 

penerbitan dari dan tentang daerahnya maupun dalam bidang-bidang 

satu tugas pokok perpustakaan, yakni the preservation of knowledge. 

Dengan adanya clearing house ini setiap orang akan mudah mencari 
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keterangan-keterangan atau data-data, bahan pengetahuan tertentu 

dalam usahanya melakukan penelitian atau mengerjakan tugas. 

3)  Social center dan pusat kegiatan budaya masyarakat setempat. 

Pengunjung perpustakaan perguruan tinggi tidak hanya mahasiswa, 

dosen, dan para pegawai lembaga itu, tetapi masyarakat diluar 

perguruan tinggi pun datang mempergunakan fasilitas-fasilitas, jasa-

jasa yang disediakan oleh perpustakaan itu. Dalam hal ini hendaknya 

perpustakaan menitik beratkan pelayanannya kepada masyarakat. 

Dengan adannya pertemuan antar masyarakat inilah serta adanya 

fasilitas-fasilitas serta jasa-jasa yang disediakan oleh perpustakaan 

memungkinkan terjadinya kegiatan-kegiatan sosial dan cultural yang 

sangat menguntungkan baik bagi perguruan tinggi yang bersangkutan 

maupun masyarakat pada umumnya. 

 

2.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan 

dampak dalam pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan sebagai pengelola 

informasi dan pengetahuan banyak memanfaatkan komputer untuk 

berbagai keperluannya. Beberapa pertimbangan yang dapat diajukan 

mengapa perpustakaan harus memanfaatkan komputer, antara lain, 

meningkatnya : 

a) Jumlah dan mutu layanan perpustakaan 

b) Tuntutan untuk menggunakan koleksi secara bersama 
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c) Kebutuhan untuk lebih mengefektifkan tenaga 

d) Kebutuhan akan efisiensi waktu 

e) Ragam informasi yang dikelola 

f) Kebutuhan akan kecepatan layanan 

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan telah 

menciptakan berbagai konsep yang menggambarkan pemanfaatan 

teknologi tersebut, seperti perpustakaan terotomasi dan sistem 

perpustakaan digital atau disebut juga perpustakaan elektronik, yang 

memiliki e-services, e-resources dan sebagainya, yang mampu mendukung 

kegiatan distance learning (pembelajaran jarak jauh). Namun sebenarnya, 

perpustakaan yang sepenuhnya berbasis digital atau elektronik secara 

mutlak belum bisa terjadi bahkan pada era informasi tercanggih sekalipun. 

Perpustakaan masih tetap akan mengelola koleksi tercetak disamping 

koleksi digital/ elektronik. 

 

2.2.4.  Organisasi Perpustakaan  

 

 

 

  

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Minimal Perpustakaan 

Sumber : Direktorat Jendral Perguruan Tinggi, 2008 

Struktur organisasi minimal berdasar fungsi terlihat pada bagan 2.1. 

Bagian administrasi mengurus masalah kepegawaian, keuangan, 

Kepala 

Administrasi

Layanan Teknis Layanan Pengguna 
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kesekretariatan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan. Bagian teknis 

mengurus masalah pengembangan koleksi, memilih dan mengadakan 

bahan perpustakaan yang tepat, mengolah bahan perpustakaan dengan 

melakukan registrasi, klasifikasi, katalogisasi, dan sebagainya. Bagian 

layanan pengguna pada umumnya terbagi atas dua bagian, yakni sub 

bagian layanan sirkulasi, sub bagian layanan rujukan. Bagian layanan 

pengguna merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan 

pengguna dan bertugas melayani peminjaman bahan perpustakaan, 

mencarikan informasi, memberikan konsultasi dan sebagainya. Di 

beberapa perpustakaan terdapat pula bagian lain seperti bagian layanan 

koleksi multimedia dan layanan koleksi langka. 

 

2.2.5.  Koleksi Pustaka Perpustakaan  

 Koleksi pada Perpustakaan sebagian besar merupakan koleksi non fiksi 

yang berfungsi sebagai literatur referensi bagi mahasiswa ataupun 

pengajar. Koleksi perpustakaan harus lengkap dalam arti beragam 

subjeknya agar dapat menunjang tujuan dan program perguruan tinggi. 

Berikut adalah ragam koleksi yang selayaknya tersedia di perpustakaan : 

1) Koleksi buku sirkulasi. Koleksi ini berupa buku ajar yang boleh 

dipinjam pemakai untuk dibawa pulang 

2) Koleksi buku referensi. Koleksi yang digunakan sebagai bahan 

rujukan untuk mendapatkan informasi, koleksi ini tidak dapat 

dipinjamkan, tetapi pemakai dapat memesan bagian-bagian yang 
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diperlukan. 

3) Koleksi karya ilmiah terdiri dari karya tulis staf pengajar, peneliti, 

dapat berupa makalah, kertas kerja, tesis, skripsi, dan sebagainya 

4) Koleksi terbitan berkala, untuk melengkapi informasi tidak terdapat 

didalam bahan ajar dan bahan rujukan 

5) Koleksi terbitan pemerintah, seperti lembaran Negara, pidato, laporan 

tahunan 

6) Koleksi studi khusus, koleksi khusus yang biasanya merupakan 

koleksi yang bekerjasama dengan dinas kebudayaan negara lain dan 

merupakan literatur ini merupakan kajian tentang sejarah dan budaya 

negara tersebut 

7) Koleksi untuk rekreasi intelektual, perpustakaan perguruan tinggi 

perlu menyediakan bahan bacaan untuk keperluan rekreasi intelektual 

mahasiswa 

8) Koleksi multimedia, perpustakaan sebagai sumber belajar tidak hanya 

menghimpun buku ataupun jurnal dan sejenisnya yang tercetak, tetapi 

juga menghimpun koleksi pandang dengar seperti film, slide, kaset 

video, kaset audio dan sebagainya 

 

2.2.6.  Kegiatan Pokok  

Karakteristik kegiatan yang paling menonjol pada perpustakaan adalah 

kegiatan membaca, belajar 

2.2.6.1 Kegiatan Membaca 
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Dalam buku “Buku Membangun Kualitas Bangsa; bunga rampai sekitar 

perbukuan di Indonesia”, beberapa tokoh menuangkan pikirannya tentang 

membaca, diantaranya :  

o Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ, dalam karangan berjudul 

“Memanusiakan Buku – Membukukan manusia”, menyatakan :  

Membaca merupakan pengalaman kebebasan, dimana 

sekaligus fantasi mendapat sayap dan betul-betul terbang. Padahal 

fantasi dan bukan nalar logiskering, yang menentukan kreatifitas 

dan kesuburan rohani seseorang. Apa yang dibaca barangkali 

tidak terlalu penting. Tidak harus buku-buku teoritis atau 

mendalam. Membaca apapun akan meluaskan fantasi dan 

membuka ruang kebebasan baru. 

Dengan membaca, suatu dunia luas dan menarik terbuka, 

sehingga cakrawala orang dapat meluas mengatasi batas-batas 

waktu dan tempat. Kesenangan membaca buku dapat mengalami 

keasyikan dan kebebasan rohani yang menjadi ganjaran. 

o Jaya Suprana, dalam karangan berjudul “Buku : Sebuah 

Kontemplasi” menyatakan :  

Gemar membaca merupakan ciri masyarakat yang maju. Tanpa 

kegemaran membaca buku, ilmu dan pengetahuan tidak mungkin 

berkembang baik. 

o Wishnubroto Widarso, dalam karangan berjudul “Meningkatkan 

Minat Tulis dan Minat Baca” menyatakan : 
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Membaca buku menuntut keaktifan pikiran dan imajinasi. Abad 

internet tidak akan banyak artinya kalau tak didasari oleh 

kecintaan pada membaca. 

Lazimnya, kegiatan membaca dapat dikelompokkan berdasarkan karakter 

serta perilaku membaca dengan baik, yaitu :  

• Membaca secara somatis 

Pada saat membaca tidak hanya duduk. Berdiri atau berjalan-jalan 

saat membaca buku atau menggerakkan tubuh saat membaca. 

Misalnya, setelah membaca 7 atau 10 halaman, berhenti sejenak, 

menggerakkan kaki/ tangan setelah itu membaca kembali. 

• Membaca secara auditori 

Membaca dengan sesekali melafalkan atau menyuarakan materi 

bacaan 

• Membaca secara visual 

Ini berkaitan dengan kemapuan besar kita yang bernama imajinasi. 

Mencoba membayangkan saat membaca sebuah konsep, bahkan 

jika perlu membuat sketsa/ gambar 

• Membaca secara intelektual 

Merenungkan apa yang dibaca dan lebih baik apabila saat 

merenung itu, juga mencatat hal-hal yang penting yang kita 

peroleh. 

2.2.6.2 Kegiatan Belajar 

Belajar memiliki arti : 
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“suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang relatif menetap, baik yang dapat diamati 

maupun tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu 

latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. 

 

2.2.7 Kegiatan Penunjang Perpustakaan (Sumardji, 1988) 

Kegiatan penunjang yang perlu diwadahi dalam sebuah perpustakaan 

meliputi: pengadaan bahan koleksi, pengolahan bahan koleksi, pelayanan 

sirkulasi, pelayanan referensi, dan pelayanan administrasi, yang masing-

masing dapat dipahami sebagai berikut :  

• Pengadaan Bahan Koleksi 

 Kegiatan pengadaan bahan koleksi adalah kegiatan mengadakan 

bahan koleksi untuk dijadikan koleksi perpustakaan yang dilakukan 

pula dengan pelbagai macam kegiatan, seperti antara lain : 

1) Kegiatan pemilihan bahan koleksi, ialah kegiatan memilih bahan 

koleksi, berdasarkan: kedudukan para pemakai (mahasiswa, 

dosen, peneliti), macam bahan koleksi (teks, referensi, karya 

ilmiah, dll), dan bidang ilmu 

2) Kegiatan pelaksanaan pengadaan bahan koleksi, ialah kegiatan 

mengusahakan adanya bahan koleksi, dengan berbagai cara 

3) Kegiatan-kegiatan lain, seperti misalnya : menginventaris bahan 

koleksi, serta membuat laporan tertulis secara berkala 

• Pengolahan Bahan Koleksi 
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Kegiatan pengolahan bahan koleksi ialah kegiatan mempersiapkan 

bahan koleksi yang telah diperoleh, agar dengan mudah dapat diatur 

ditempat-tempat atau rak-rak penyimpanan sehingga mudah pula 

untuk dilayankan kepada para pemakai koleksi perpustakaan. 

Kegiatan tersebut juga dilakukan dengan pelbagai macam kegiatan, 

antara lain : 

1) Klasifikasi, adalah kegiatan yang mengelompokkan bahan koleksi 

sesuai dengan macamnya dan bidang ilmunya masing-masing 

2) Katalogisasi, adalah kegiatan mencatat data bibliografi bahan 

perpustakaan menurut aturan baku yang berlaku diperpustakaan 

3) Pelabelan, adalah membuat/ menulis nomor penempatan setiap 

bahan koleksi pada label tertentu. Pada perpustakaan yang telah 

menerapkan otomasi perpustakaan, juga dilakukan pembuatan 

label barcode pada setiap koleksi. 

4) Penyimpanan dan penyusunan koleksi, adalah kegiatan 

menyimpan koleksi pada rak-rak buku/ pustaka berdasarkan 

susunan menurut kelompok macamnya dan bidang ilmunya 

• Pelayanan Sirkulasi 

Kegiatan pelayanan sirkulasi adalah layanan yang member kesempatan 

kepada para pemakai untuk meminjam bahan perpustakaan untuk 

dibawa keluar perpustakaan. Kegiatan melayankan koleksi ini meliputi 

pelbagai macam kegiatan pula, antara lain : 

1) Melakukan pendaftaran peminat yang akan menjadi anggota 
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perpustakaan 

2) Melayani peminjaman koleksi  

3) Melayani pengembalian koleksi 

4) Memberikan sanksi kepada para anggota perpustakaan yang 

terlambat mengembalikan pinjaman, sesuai peraturan yang berlaku 

5) Melayani permintaan “Surat Bebas Pinjam Pustaka” kepada para 

anggota perpustakaan yang memerlukan 

• Pelayanan Referensi 

Pelayanan referensi adalah kegiatan untuk membantu pengguna 

menelusur informasi dalam berbagai subjek. Layanan referensi yang 

harus diberikan oleh perpustakaan meliputi kegiatan : 

1) Memberikan informasi yang bersifat umum  

2) Membantu menggunakan katalog dan memberikan petunjuk cara 

memanfaatkannya 

3) Membimbing pengguna dalam penelusuran informasi 

4) Menjelaskan cara menggunakan bahan perpustakaan referensi 

5) Membantu pengguna untuk menemukan informasi yang dicarinya 

• Pengelolaan Administrasi 

Kegiatan pelayanan administrasi (umum) adalah kegiatan yang 

menunnjang semua kegiatan yang dilakukan didalam perpustakaan, 

dengan pelbagai macam kegiatan pula, seperti antara lain :  

1) Kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan permintaan/penyediaan 

barang-barang keperluan perpustakaan 
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2) Kegiatan yang berkaitan dengan urusan keuangan 

3) Kegiatan yang berkaitan dengan urusan personalia 

4) Kegiatan yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan 

5) Kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan umum 

Selain kegiatan penunjang tersebut, perpustakaan perguruan tinggi juga 

mewadahi kegiatan lainnya, yaitu : Pelayanan multimedia adalah kegiatan 

melayankan bahan multimedia kepada pengguna untuk ditayangkan 

dengan bantuan perlengkapan didalam perpustakaan, misalnya, film 

dengan proyektornya. Pelayanan multimedia bertujuan untuk : 

1) Menyediakan media khusus untuk tujuan pendidikan, pengajaran, 

penelitian, dan rekreasi 

2) Memotivasi pengguna agar lebih banyak memanfaatkan fasilitas 

perpustakaan 

3) Meningkatkan kualitas penyampaian informasi dan pesan pendidikan 

4) Meningkatkan daya ingat pengguna melalui bahan perpustakaan  

2.2.8  Pola Dasar Perpustakaan (Luki Wijayanti, 2005) 

Dalam perpustakaan terdapat tiga elemen penting, yaitu : bahan 

bacaan, pembaca, dan pegawai perpustakaan yang berhubungan dengan 

cara yang berbeda-beda, tergantung pada kebijakan organiasasi 

perpustakaan :  

1) Perpustakaan Terbuka 

Misalnya perpustakaan lingkungan, perpustakaan sekolah, dan rumah 

sakit, harus mempunyai jalan masuk yang ‘terbuka’, dimana pembaca 
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dapat langsung mencari sendiri buku yang diperlukan dan catalog 

merupakan pelengkap yang penting. 

2) Perpustakaan Tetutup 

Dalam pola ini, pembaca tidak dapat mengambil sendiri buku yang 

diperlukan melainkan harus melalui petugas. 

 

2.2.9 Standar Perencanaan Gedung Perpustakaan 

2.2.9.1 Kapasitas Perpustakaan 

 Kapasitas perpustakaan yang harus dipenuhi berdasarkan standar 

internasional mengenai perpustakaan, International Federation of Library 

Associations (IFLA), sebagai berikut :  

 

 

 

 Luasan Ruang Berdasarkan Jumlah Populasi Terlayani  

Tabel 2.1 Luasan ruang berdasarkan jumlah populasi terlayani 

Populasi Terlayani Luasan per 1000 populasi 
10.000-20.000 42 m2 (450 sq ft) 
20.000-35.000 39 m2 (420 sq ft) 
35.000-65.000 35 m2 (375 sq ft) 
65.000-100.000 31 m2 (335 sq ft) 

Lebih dari 100.000 28 m2 (300 sq ft) 
Sumber : Thompson, 1989 ; 202 

Menurut Memo Program Koordinatif Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi tahun 1984, kebutuhan ruang perpustakaan yang standar adalah 1,6 

m2 per pengguna perpustakaan. Sementara itu, jumlah pengguna dihitung 
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sebesar 25% dari jumlah total pengguna. (Luki Wijayanti, 2005) 

2.2.9.2 Kebutuhan Ruang 

• Ruang Baca/ Ruang Belajar 

 Luas daun meja untuk belajar sambil duduk 900 x 600 mm/ pembaca 

menghadap tirai/ sekat rendah, kadang dilengkapi lampu baca yang 

terpancang pada meja. Untuk pelajar luas tempat belajar 2.32 m2 

(termasuk ruang sirkulasi), berpenyekat di ketiga sisinya (bilik 

terbuka), untuk peneliti luasnya 3 m2 dan berpenyekat di keempat 

sisinya. 

 Ruang baca merupakan pusat kegiatan dari perpustakaan. Persyaratan 

yang diperlukan dari ruang baca ini adalah suasana ruang yang 

kondusif untuk belajar baik secara thermal, visual maupun psikologis. 

Kegiatan pada ruang baca ini berupa membaca secara individual 

maupun bersama/ diskusi. Untuk itu perlu adanya hierarki privacy 

pada ruang baca untuk memenuhi kebutuhan tingkat privasi yang 

berbeda-beda tersebut. (Neufart , 1997) 

• Ruang Koleksi Pustaka 

 Ruang koleksi dapat diletakkan terpisah ataupun menyatu dengan 

ruang baca, tergantung dengan sistem sirkulasi yang digunakan. 

Persyaratan utama dari ruang ini adalah fleksibilitas ruang mengingat 

jumlah koleksi yang akan terus bertambah dan tentunya membutuhkan 

penataan ulang. 

• Ruang Kerja Karyawan 
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 Ruang ini dipergunakan untuk melakukan berbagai kegiatan 

administrasi seperti pendataan, pencatatan, dan sebagainya. Ruang ini 

meliputi ruang administrasi, ruang pustakawan, ruang pengolahan data, 

perawatan buku, ruang percetakan dan fotocopy, ruang pelatihan 

karyawan dan ruang istirahat karyawan 

• Ruang Pengawas 

Ruang pengawas terletak didekat atau tampak dari pintu masuk, 

ukuran ruang cukup luas untuk menampung antrian pengunjung pada 

jam-jam sibuk 

• Ruang Pemandu 

Ruang pemandu adalah tempat menyimpan indeks/ buku-buku yang 

sudah dijilid yang telah diberi kode komputer, terletak didekat ruang 

pengawas sebelum masuk ke perpustakaan 

• Ruang Audio Visual 

Ruang audio visual difungsikan untuk menyimpan koleksi audio visual 

berupa tape, CD, VCD, microfilm, slide, dan sebagainya. Ruangan ini 

membutuhkan penanganan akustik yang baik 

• Ruang Komputer 

Ruang komputer difungsikan untuk memfasilitasi kebutuhan pengguna 

akan akses data, baik menuju database dari perpustakaan itu sendiri 

maupun browsing dari internet. 

• Ruang Pertemuan 

 Ruang ini difungsikan sebagai fasilitas untuk rapat, pelatihan ataupun 
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seminar sebagai kegiatan untuk mengembangkan perpustakaan 

tersebut 

• Ruang Servis 

 Yang termasuk didalamnya adalah tangga, lift, ramp, toilet, AHU, dan 

sebagainya. Luasnya 20% dari luas ruang fungsional. Kafetaria, ruang 

istirahat/ lounge merupakan sarana tambahan sebagai ruang jeda untuk 

melepas lelah pengunjung. 

• Ruang Tambahan 

 Selain ruang-ruang tersebut, dapat juga ditambah ruang-ruang lainnya, 

seperti : ruang pameran, ruang pertunjukan, dan sebagainya 

 

 

2.2.9.3 Sirkulasi 

 Ada tiga komponen utama dalam berbagai kegiatan yang berlangsung pada 

perpustakaan, yaitu kegiatan pustakawan (kegiatan pengadaan, 

pengolahan, perawatan koleksi, administrasi umum, dan pelayanan umum) 

dan barang koleksi (dari bongkar muat hingga ke ruang buku). Dengan 

adanya 3 pelaku utama dalam gedung perpustakaan, maka ada 3 jenis jalur 

sirkulasi, yaitu : 

• Sirkulasi pengunjung 

• Sirkulasi karyawan 

• Sirkulasi barang 

2.2.9.4 Hubungan ruang 
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 Perencanaan tata ruang hendaknya didasarkan pada hubungan antar ruang 

dan dipandang dari segi efisiensi dan alur kerja, mutu pelayanan, serta 

pengawasan. Sebagian besar luas lantai bangunan perpustakaan 

dipergunakan sebagai ruang koleksi yang berisi rak buku dan meja baca. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9.5 Tinggi Langit-langit (Poole ,1981) 

 Menentukan tinggi langit-langit yang cocok bagi gedung perpustakaan 

menyangkut faktor yang beraneka ragam, seperti : pengaturan hawa, 

penyebaran cahaya lampu buatan, fungsi ruang, keindahan, reaksi 

psikologis pemakai, dan biaya. Perlu adanya jarak antara tinggi langit-

langit dengan tinggi rak buku, agar udara dapat beredar secara baik dan 

penyebaran cahaya buatan dapat menyebar secara merata. Tinggi langit-

langit juga berpengaruh pada kenyamanan pembaca dan psikologis 

pembaca. 

• Langit-langit yang terlalu rendah akan berpengaruh pada sistem 

Auditorium, Exibition, dll Lobby  Lavatory penitipan tas 

Musik audio visual

Registrasi 
peminjaman 

pengembalian Administrasi 

Komersial 

Teknikal  Peminjaman 
koleksi 

Referensi 

Bagan 2.2. Hubungan ruang 
Sumber : Thomson, 1989 ; 43 
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aliran udara yang akan menyebabkan udara terasa panas 

• Langit-langit yang terlalu rendah akan berpengaruh juga pada 

sistem pencahayaan, jarak lampu yang terlalu rendah akan 

mengurangi kenyamanan membaca karena silau 

• Dari segi psikologis, langit-langit yang terlalu rendah akan terasa 

menekan. 

2.2.9.6 Penghawaan (Poole, 1981) 

 Penghawaan pada perpustakaan sebaiknya mempunyai suhu rata-rata 210C 

untuk kelembaban nisbinya antara 40%-45%, sedangkan untuk ruang 

penyimpanan buku-buku yang sudah tua adalah 170C-190C dengan 

kelembaban nisbinya 49%-53%. Batas pengaturan hawa yang umum untuk 

sebuah perpustakaan perguruan tinggi ialah 210 ±  20C (190C-230C) dan 

lembab nisbi 45% ± 5% (40%-50%). Buku langka dan koleksi khusus 

adalah 180C ± 10C (170C-190) dan 52% ± 3% (49%-55%). Sebaiknya 

bangunan perpustakaan dapat direncanakan dengan menggunakan sistem 

penghawaan buatan. Hal ini untuk menjaga agar kondisi temperature dan 

kelembaban ruang perpustakaan stabil sehingga koleksi perpustakaan 

terjamin keawetannya. 

2.2.9.7 Pencahayaan  

 Desain gedung perpustakaan juga menuntut derajat dan kuantitas 

pencahayaan yang merata diseluruh perpustakaan. Perpustakaan 

merupakan tempat berbagai jenis kegiatan melihat, dari yang mudah 

sampai kepada yang sulit; dari membaca huruf besar dengan kertas yang 
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baik sampai kepada tulisan tangan dengan potlot yang keras pada kertas 

kelabu. Sistem pencahayaan tidak boleh menimbulkan silau. 

 Apabila cahaya terlalu dekat ke bidang penglihatan dapat menimbulkan 

cahaya silau dan mengurangi kempuan penglihatan, dapat juga 

mengurangi kenyamanan pada penglihatan. 

2.2.9.8 Akustik 

 Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek akustik perancangan bangunan 

perpustakaan adalah sebagai berikut : 

• Mengurangi secara optimal gangguan suara dari luar dengan 

menerapkan sistem pemilihan bangunan dan rancangan sisi luar 

bangunan, baik rancangan bentuk maupun bahan bangunan 

• Penggunaan bahan bangunan yang dapat mereduksi suara untuk 

lantai, langit-langit, dan dinding, pada ruangan yang dianggap 

menjadi sumber suara dan pada ruang yang memerlukan intensitas 

yang rendah. 

2.2.9.9 Sistem Struktur (Poole,1981) 

a) Flesibilitas 

Sebuah perpustakaan yang pintar harus fleksibel-beberapa penulis 

lebih suka memakai istilah adaptasi-atau, bisa menjawab semua 

kebutuhan manusia pengguna, dengan :  

• Desain modul 

• Harus mempunyai kemampuan untuk bisa menampung 

semua perubahan dimasa datang 
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• Selain harus beradaptasi dan memperluas bangunan/ ruang, 

harus dipikirkan juga mengenai perlengkapan bangunan, 

seperti : Ventilasi/ AC, pencahayaan, keamanan, dan 

jaringan komunikasi. 

Tuntutan ruang yang fleksibel dalam penataan membutuhkan 

dukungan struktur yang mampu meminimalisir gangguan akibat 

adanya kolom atau bearing wall. Sistem struktur grid banyak 

digunakan pada perpustakaan dengan tujuan efisiensi ruang dengan 

memperhitungkan jarak kolom dengan modul rak buku. 

Makin besar ukuran perpustakaan, makin besar kebutuhan 

perubahan untuk menyesuaikan perkembangan jaman dengan jalan 

mengubah bentuk/ cara penyimpanan buku, ruang baca, dan ruang 

pegawai. Elemen seperti kamar kecil, tangga, dan fasilitas utama 

lain sebaiknya dikelompokkan pada lokasi yang sama. Penyekat 

ruang harus bisa dibongkar pasang. (Neufert,1997) 

b) Expandibilitas 

Perpustakaan mempunyai sifat kolektor, yaitu menyimpan koleksi 

lama dan akan menambah koleksi baru. Jumlah koleksi yang akan 

terus meningkat dari tahun ke tahun tentunya akan membutuhkan 

pertambahan luasan bangunan. Untuk itu pengembangan bangunan 

terutama pengembangan secara vertikal harus diantisipasi sistem 

dan kekuatan strukturnya. 

c) Sistem Pengendalian Keamanan 
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Sistem pengendalian keamanan yang diterapkan pada perpustakaan 

terbagi atas : 

Keamanan gedung perpustakaan, yaitu hal-hal yang berhubungan 

terhadap bahaya kebakaran,pencurian, dan lainnya. Untuk 

mengantisipasinya maka : 

o Desain pintu pada gedung dibuat lebih lebar 

o Bukaan pintu ke arah luar 

o Penyediaan perangkat kebakaran 

o Memasang instalasi penangkal petir 

Keamanan pengunjung perpustakaan, yaitu keamanan yang 

berkaitan dengan sirkulasi pengunjung perpustakaan, antara lain : 

o Fasilitas loker/ box penitipan 

o Pintu/ jalur masuk pada ruang masuk dibuat terpisah dengan 

pintu/ jalur keluar untuk memudahkan pengontrolan 

d) Sistem Pencegahan Kebakaran 

Mengingat koleksi yang disimpan pada perpustakaan berupa buku-

buku serta media cetak yang mempunyai sifat mudah terbakar, 

maka pencegahan bahaya kebakaran sangat diperlukan. Sistem 

pemadaman kebakaran yang digunakan berupa sistem dengan air. 

 

 

 

 

 


