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TAMAN BACA DAN REKREASI DI KUDUS 

 

ABSTRAK 

 
Kehadiran taman baca ditengah masyarakat kota diharapkan menjadi 

solusi dalam pengelolaan informasi yang terus berkembang, hingga akhirnya 
informasi tersebut dapat dihimpun, diolah dan disebarkan kepada masyarakat 
yang membutuhkan. Taman baca sendiri merupakan sarana umum yang didirikan 
untuk dapat membantu masyarakat dalam upaya menemukan informasi, aneka 
ragam tersebut bersumber dari buku, surat kabar, majalah dan berbagai jenis 
lainnya sesuai dengan tujuan didirikannya taman baca tersebut. Taman baca 
adalah sejenis perpustakaan sehingga pengunjung dapat beraktualisasi soal 
pustaka dengan para pengunjung lainnya, jadi para pengunjung dapat saling 
bertukar informasi satu dengan yang lainnya. Konsep minat membaca secara 
umum dapat dideskripsikan sebagai perhatian seseorang secara terus menerus dari 
seseorang terhadap kegiatan membaca karena adanya harapan mendapatkan 
manfaat dari kegiatan membaca tersebut. 

Proses penyusunan laporan DP3A ini dilakukan secara bertahap, yang 
pertama menyusun proposal dilakukan selama 3 bulan, yang kedua menyusun 
laporan DP3A dilakukan selama 3 bulan, yang ketiga melakukan proses 
menggambar yang dilaksanakan didalam studio arsitektur selama 3 bulan. 
Penyusunan laporan DP3A ini menggunakan metode pembahasan 1. Identifikasi 
permasalahan. 2. Pengumpulan data, survey langsung atau dengan studi literatur. 
3. Reduksi data. 4. Sajian data. 5. Analisa. 6. Perumusan konsep. 

Hasil dari penyusunan laporan DP3A ini adalah 1. laporan yang sudah 
dijilid sebanyak tiga exsemplar. 2. Gambar yang dicetak dikertas kalkir dengan 
ukuran A1 sebanyak 15 lembar antara lain gambar situasi, siteplan, tampak 
keseluruhan, denah tampak dan potongan perpustakaan, denah tampak dan 
potongan penunjang, denah tampak dan potongan pengelola, denah tampak dan 
potongan cafe, denah tampak dan potongan mushola, denah tampak dan potongan 
kegiatan pengelola outbound, denah tampak dan potongan tempat baca dan pos 
satpam, denah tampak dan potongan kegiatan servis A, denah tampak dan 
potongan kegiatan servis B, rencana utilitas, detail kawasan, detail permainan 
outbound dan gambar yang dicetak di kertas HVS dengan ukuran A1 sebanyak 5 
lembar antara lain transformasi desain pola pikir, transformasi desain data fisik 
dan non fisik, transformasi desain analisa ruang, transformasi desain analisa 
tapak, transformasi desain sketsa ide. 3. Maket. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perpustakaan merupakan tempat dimana kita biasa membaca atau 

meminjam buku untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Perpustakaan juga 

merupakan tempat dari koleksi buku-buku dan majalah. Koleksinya dapat berupa 

koleksi pribadi atau individu, perpustakaan pada umumnya merupakan tempat 

koleksi buku dalam skala yang cukup besar dan terdiri dari bermacam-macam 

jenis yang di kelola oleh instansi atau pemerintah kota. Secara umum dapat 

disimpulkan bahwa pengertian perpustakaan adalah institusi unit kerja yang 

menyimpan koleksi bahan pustaka secara sistematis dan mengelolanya dengan 

cara khusus sebagai sumber informasi dan dapat digunakan oleh pemakainya. 

Pada era globalisasi yang sedang berjalan sekarang ini, segala hal dalam 

kehidupan dituntut untuk berjalan serba modern. setiap orang ingin memperoleh 

informasi agak tersisih dan terbelakang karena informasi merupakan hal yang 

sangat hakiki. Kemudian peran perpustakaan menjadi besar, perpustakaan menjadi 

suatu wadah untuk melestarikan bahan pustaka sebagai hasil budaya dan berfungsi 

sebagai sumber ilmu pengetahaun, teknologi dan kebudayaan sebagai modal 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pembangunan nasional 

mempunyai peranan yang penting. Segala hal yang terjadi dibagian dunia yang 

lain dapat diikuti dan di ketahui melalui buku, majalah, surat kabar, film, video, 

jaringan internet dan komputer. 

Kehadiran sebuah taman baca ditengah masyarakat kota diharapkan 

menjadi solusi dalam upaya pengelolaan informasi yang terus berkembang, 

hingga akhirnya informasi tersebut dapat dihimpun, diolah dan disebarkan kepada 

masyarakat yang membutuhkan. Melalui membaca seseorang dapat menemukan 

sejumlah informasi yang bisa menjadikannya banyak tahu. Dari hasil kegiatan 

tersebut memungkinkan seseorang untuk berusaha menghubungkan konsep yang 

satu dengan yang lainnya sehingga menjadi rangkaian konsep yang mempunyai 

arti bagi dirinya, yang akhirnya menambah kekayaan informasi yang sudah 

dimilikinya. 

 



 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menyusun dasar program perencanaan pada taman baca 

yang sesuai dengan yang telah diharapkan. 

2. Bagaimana menyusun konsep dasar perancangan arsitektur pada taman 

baca sehingga dapat menciptakan sebuah fasilitas Taman Baca dan 

Rekreasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

1.3. Tujuan dan Sasaran 

Mendapatkan program perencanaan dan perancangan yang baik untuk 

Taman Baca sebagai media distribusi pustaka dengan representasi desain 

mencakup sisi komersial, layanan, informasi, interaksi dan rekreasi yang dapat 

dinikmati masyarakat umum dari anak-anak sampai dewasa dan Merencanakan 

serta merancang Taman Baca pada area pendidikan, wisata dan komersial yang 

sesuai dengan tata guna lahan kota Kudus. 

 

2. TINJAUAN UMUM 

2.1. Pustaka 

2.2. Media Distribusi Pustaka 

2.2.1. Perpustakaan 

Sistem perpustakaan terdiri dari beberapa unit kerja atau bagian yaitu : 

A. Penyelenggara dan Jenis-jenis Perpustakaan 

B. Perpustakaan Umum (public library) 

C. Peranan, Tugas dan Fungsi Perpustakaan 

D. Macam-macam Bahan Informasi 

2.2.2. Sistem Perpustakaan 

Sistem perpustakaan dibagi menjadi beberapa bagian antara lain: 

A. Sistem Pengadaan 

B. Sistem Pencatatan 

C. Sistem Pengkatalogan 

D. Sistem Klasifikasi 

E. Sistem Penempatan Lokasi 

F. Pemeliharaan Bahan Pustaka 



 

G. Sistem Pemanfaatan 

H. Pelayanan Referensi 

I. Baca di Tempat 

J. Fotokopi 

K. Pelayanan Internet 

L. Pelayanan Khusus 

M. Penyajian Informasi Baru 

N. Bimbingan pemakai 

O. Jasa Terjemahan 

P. Meja informasi 

Q. Pelayanan Audio Visual 

R. Sistem Promosi dan Pemasaran 

2.2.3. Penataan dan Tata Ruang Gedung 

2.2.4. Taman Baca 

2.2.5. Standar dan Kapasitas Perpustakaan Umum 

2.3. Studi Banding 

2.3.1.  Natioanal Library Singapore 

2.3.2. Taipei Public Library Beitou Branch 

2.3.3. Seattle Public Library 

2.4. Tinjauan Rekreasi 

2.4.1. Pengertian Rekreasi 

2.4.2. Jenis-jenis Rekreasi 

2.4.3. Tujuan Rekreasi 

2.4.4. Jenis-jenis Permainan Outbound 

 

3. TINJAUAN KOTA KUDUS 

3.1. Tinjauan Umum Kota Kudus 

Letak Kab. Kudus 110 o 36′ BT dan 110 o 50′ BT dan antara 6 o 51′ dan 7 

o 16′ LS Luas Wilayah 42.516 Ha Jarak terjauh dari barat ke timur sepanjang 16 

Km dan dari Utara ke Selatan sepanjang 22 Km Ketinggian Wilayah rata-rata ± 



 

55 m diatas permukaan air laut Iklim tropis , temperatur sedang Curah Hujan ± 

2500 mm/thn ± 132 hari/tahun. 

3.1.2.  kondisi Non Fisik kota Kudus 

A. Kependudukan 

B. Sosial Budaya 

C. Kondisi Perekonomian 

3.2.  Wisata Alam Yang Berada Di Kudus 

1. Wisata alam 

2. Wisata sejarah 

3.3. Taman Baca Dan Rekreasi Di Kudus Yang Direncanakan 

3.3.1. Fungsi Taman Baca di Kudus 

3.3.2. aca di Kudus Sistem Pelayanan Taman B

3.3.3. Sirkulasi Taman Baca di Kudus 

3.3.4. Kegiatan Taman Baca di Kudus 

3.3.5. da Di Taman Baca Dan Rekreasi DPermainan Out Bond Yang Bera i 

Kudus 

Terdapat tiga permainan outbound yang berada di taman baca yaitu: 

11 Flying fox 

12 Birma crosser 

Hell barier 

 

4. ANALISA DAN KONSEP PERENCANAAN 

. Pemilihan Lokasi 

Konsep Taman Baca hampir seperti perpustak  lokasi 

sebuah lokasi adalah: 

g nyaman 

13 

4.1. Penentuan Lokasi Site 

4.1.1

aan, maka dari itu

harus menunjang fungsinya. 

Tuntunan perpustakaan akan 

1. Sesuai dengan tata guna lahan 

2. Mudah diakses 

3. Lingkungan yan



 

 taman baca adalah sebagai berikut: 

 atau 

kasinya strategis. 

a di jalan Jepara-Kudus dengan luas lahan 2 Ha, terletak 

di 

a di jalan Panjang dengan luas lahan 1.5 Ha, terletak di 

kec

4.2. 

apaian site 

ari jalan raya 

i dan dilihat dari jalan umum 

kan arah hadap bangunan dan ekspos bangunan agar mudah 

2.  

daerah yang berintensikan keramaian tinggi 

 

 

Kriteria lokasi yang dibutuhkan

1. Lokasi yang dipilih mempunyai peruntukan yang sesuai

mendekati fungsi yang direncanakan dalam hal ini adalah fasilitas 

umum, pendidikan, perdagangan dan rekreasi. 

2. Menjual (mudah dilihat orang). 

3. Akses pencapaian mudah atau lo

4.1.2. Pemilihan Site 

1. Alternatif 1 

Lokasi berad

kecamatan kota. Berdekatan dengan SMA 2 Kudus, STIKES 

Muhammadiyah Kudus, ADA Swalayan, Pasar Jember. 

2. Alternatif 2 

Lokasi berad

amatan Gebog. Berdekatan dengan POM bensin dan lapangan futsal. 

Pengolahan Tapak 

4.2.1. Analisa Pencapaian 

1. Mudah dalam penc

2. Jauh dari titik kemacetan 

3. Arah datang pengunjung d

4. Memepunyai kemudahan untuk mencapa

4.2.2. View dan orientasi bangunan 

1. Tujuan  

Menentu

dilihat dan dikenal. 

Dasar pertimbangan 

• Berorientasi pada 

• Arah datang pengunjung, baik kendaraan  maupun pejalan kaki

• Mempunyai arah hadap pada jalan utama 



 

.2.3. Kebisingan 

ementukan zonifikasi pada site secara tepat dan untuk 

 

aka daerah semakin 

4.2.4. 
manfaatan secara maksimal sinar matahari yang 

eh terkena sinar matahari 

atahari. 

i. 

4.2.5.

: sebagai penghawaan alami pada ruang terbuka seperti tempat 

4.3.

enentukan ruang yang sesuai 

Taman Baca memiliki sirkulasi yang serupa dengan perpustakaan. 
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Tujuan : m

penaggulangan kebisingan 

Dasar pertimbangan : 

• Kondisi kendaraan dan potensi jalan 

• Tingkat kebisingan atau noise disekitar tapak 

Penzoningan 

angan : Dasar pertimb

• Semakin jauh dari sumber kebisingan m

tenang. 

Matahari 

peTujuan : 

menguntungkan dan menanggulangi sinar matahari yang merugikan. 

Dasar pertimbangan : 

• Buku dan elektronik yang tidak bol

langsung. 

• Penentuan zona daerah terkena sinar m

• Pemanfaatan sinar matahari sebagaipencahayaan alam

• Perletakan tempat parker 

 Angin 

Tujuan 

baca di taman, ruang terbuka disekeliling bangunan. 

Dasar pertimbangan : 

• Pengurangan polusi udara 

• Menciptakan peghawaan yang sejuk 

 Analisa Pendekatan Konsep Peruangan 

Analisa konsep penentuan ruang bertujuan m

dengan kebutuhan, kenyamanan dan hubungan  kegiatan yang diwadahi oleh 

ruang tersebut. Tujuan ini berdasarkan hasil dari fungsi perpustakaan dimana 



 

untuk menentukan kebutuhan ruang berdasarkan pelaku dan pola 

perpustakaan untuk disinergikan sesuai 

la kegiatan baru pada Taman Baca. 

b

ang 

4.3.2.  dan ruang yang diperlukan 

edakan menjadi dua: 

an kegiatan staff dalam melayani pengguna 

n kerangka batasan 

n dan besaran ruang 

umlah pemakai kegiatan 

anan 

ungsi ruang 

4.4.

an Baca ini adalah sinergi fungsi 

perpustakaan, fungsi yang disinergikan menghasilkan sirkulasi baru yang akan 

 massa bangunan untuk menjadikan satu 

fungsi 

4

 

4.3.1. Pengertian dan tujuan analisa 

a. Tujuan: 

kegiatan yang terdapat pada 

dengan po

. Faktor penentu: 

• Pelaku kegiatan 

• Macam kegiatan 

• Kebutuhan ru

 Analisa jenis kegiatan

Jenis kegiatan dapat dib

a. Kegiatan pengguna d

b. Pelayanan teknis, aktifitas staff dalam menyediaka

untuk melayani pengguna 

4.3.3. Orientasi ruang 

a. Organisasi ruang makro 

b. Organisasi ruang mikro 

4.3.4. Analisa kebutuha

Dasar pertimbangan : 

• Kapasitas ruang dan j

• Kebutuhan ruang gerak dan kenyam

• Pengelompokan f

• Perabot ruangan 

 Pendekatan Konsep Sinergi 

Sinergi yang digunakan pada Tam

membentuk tata ruang dan gubahan

yang lebih pada sebuah Taman Baca di Kudus ini guna menjawab 

kebutuhan informasi bagi masyarakat. 

.5. Analisa Tata Masa Dan Tampilan Bangunan 
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nggabungan massa atau 

fleksibilitas. 

i dan karakter kegiatan dan tuntutan kegiatan. 

4.5.2.

nan Bangunan 

4.6.

.  

trik 

ndition 

anan Terhadap Kebakaran 

Bahaya Petir 

asi 

.5.1. Analisa Bentuk Dan Pola Tata Massa 

Dasar pertimbangan : 

• Kemudahan penataan massa maupun pe

• Sfektifitas ruang. 

• Kesesuaian fungs

 Pendekatan Ungkapan Suasana 

a. Ungkapan Fisik Suasana Ruang 

b. Pendekatan Kenyama

 Sistem Struktur 

1. Pondasi batu kali 

2. Pondasi foot plat 

3. Space frame 

4.7. Utilitas 

4.7.1. Transportasi 

1. Vertikal 

2. Horizontal 

4.7.2 Penentuan Sitem Mekanikal Elektrikal

1. Sistem jaringan lis

2. Sistem air co

4.7.3. Sistem Pengam

1. Fire alarm 

2. Hydrant box 

3. Sprinkler  

4. Prinkler gas CO2 

5. Fire extinguisher 

4.7.4. Sistem Pengaman 

4.7.5. Sistem Komunik

1. Intern 

2. Ekstern 

4.7.6. Sistem Keamanan 



 

ngadaan air bersih 

buangan air kotor 

RAN 

asyarakat kota diharapkan menjadi 

solusi dalam pengelolaan informasi yang terus berkembang, hingga akhirnya 

r asyarakat 

5.2. 

akaan dengan sirkulasinya. 

A 

 

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Fajri, EmZuldanSenja, RatuAprilia. 2008 

Depdikbud, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Depdikbud, 1994 

Dokumentasi Pribadi, 2012 

Analisa Penulis, 2012 

Fajar Jati Santoso, Dp3 Rumah Baca di Surakarta Penekanan Pada Arsitektur Post 

 

rd Meier Architec 

Planning and Design for Library Building, 2012 

Materi kuliah fisika bangunan I, 1995 

4.7.7. Sistem Sanitasi 

1. Sistem pe

2. Sistem pem

 

5. SIMPULAN DAN SA

5.1. Simpulan 

Kehadiran taman baca ditengah m

info masi tersebut dapat dihimpun, diolah dan disebarkan kepada m

yang membutuhkan. 

Saran 

Dalam perancangan Taman Baca, dibutuhkan data-data yang mampu 

menampilkan karakteristik dari Taman Baca itu sendiri. Data-data yang dimaksud 

adalah fungsi perpust
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