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Abstraks 

Public data bank adalah bank data ilmu pengetahuan yang menyimpan berbagai 

ilmu dan informasi dalam format digital. Dengan sering datang dan banyak 

membaca di Public data bank kita seolah olah akan membuka dunia mengetahui 

hal baru, informasi baru dan ilmu baru yang mungkin belum kita ketahui 

sebelumnya. Dengan sekali klik kita bias mendapatkan berbagai data dari berbagai 

sumber ilmu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kita melalui folder-folder atau 

sub-sub folder. Dengan kata lain, ketika kita membuka folder-folder yang berisi 

kumpulan data dan ilmu pengetahuan di Public data bank. Maka kita akan tau 

segalanya, seakankita telah membuka dunia, membaca dan mengetahui 

ilmupengetahuan, sehingga mendapatkan pencerahan. 

 

Kata kunci : data bank, perpustakaan, digital 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan Pustaka Digital Nasional tentunya merupakan salah 

satu wujud pelaksanaan visi dan misi Perpustakaan Nasional RI. Visi 

Perpusnas adalah “Terdepan dalam informasi pustaka, menuju Indonesia 

gemar membaca. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 3 Misi Perpustakaan 

Nasional RI, yaitu:  

a. Mengembangkan koleksi nasional berupa karya tulis, karya cetak dan/atau 

karya rekam sebagai warisan intelektual bangsa 

b. Mengembangkan layanan nasional informasi berbasis pustaka melalui 

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

c. Mengembangkan infrastruktur perpustakaan melalui peningkatan sarana 

dan prasarana, serta mutu dan kompetensi sumber daya manusia 

perpustakaan.
1
 

Berkaitan dengan pengelolaan Pusaka Digital ini, terdapat beberapa 

pasal dalam UU No. 43 Tahun 2007 yang perlu dicermati dan dijadikan dasar 

bagi Perpustakaan Nasional RI dalam menentukan perannya. Dalam Pasal 7 

ayat (1) buir d. UU No. 43 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Pemerintah 

berkewajiban menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan 

melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan 

(transkripsi), dan alih media (transmedia). Yang dimaksud dengan alih media 

tentunya berkaitan dengan konversi bahan perpustakaan dalam format dan 

media non digital ke format dan media digital. Dalam Pasal 21 ayat (3) 

dinyatakan bahwa Perpustakaan Nasional bertanggung jawab:  

a. mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya 

masyarakat pembelajar sepanjang hayat;  

b. mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa. 

Di samping itu, dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 43 

Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dinyatakan bahwa Perpustakaan Nasional 

adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan 

                                                           
1
 Subrata, Gatot. 2009. Perpustakaan Digital.  Malang: Penerbit UNM. 
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tugas pemerintah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai 

perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, 

perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring 

perpustakaan, serta berkedudukan di Ibu kota negara. Pembangunan 

Perpustakaan Digital Nasional secara resmi dimulai pada tahun anggaran 

2008. Beberapa hal yang mendasari pembangunan pembangunannya adalah:  

a. Peningkatan layanan kepada masyarakat, terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan informasi;  

b. Perkembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di Indonesia 

sudah memungkinkan untuk membangun Perpustakaan Digital Nasional;  

c. Arahan dalam dengar pendapat dengan DPR-RI, pada 5 Oktober 2007. 

DPR-RI meminta agar Perpustakaan Nasional RI memprioritaskan 

pembangunan perpustakaan digital sebagai kegiatan tahun 2008.  

d. Inisiatif pembangunan World Digital Library (WDL) yang dibahas dalam 

UNESCO Experts Meeting on the World Digital Library menghendaki 

Perpusnas RI sebagai fasilitator nasional;  

e. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Salah satu 

tugas Perpustakaan Nasional RI adalah sebagai pusat jejaring perpustakaan 

di Indonesia yang memberikan akses informasi kepada seluruh 

masyarakat.  

Surakarta dikenal sebagai salah satu inti kebudayaan Jawa karena 

secara tradisional merupakan salah satu pusat politik dan pengembangan 

tradisi Jawa. Kemakmuran wilayah ini sejak abad ke-19 mendorong 

berkembangnya berbagai literatur berbahasa Jawa, tarian, seni boga, busana, 

arsitektur, dan bermacam-macam ekspresi budaya lainnya. Orang mengetahui 

adanya "persaingan" kultural antara Surakarta dan Yogyakarta, sehingga 

melahirkan apa yang dikenal sebagai "gaya Surakarta" dan "gaya 

Yogyakarta" di bidang busana, gerak tarian, seni tatah kulit (wayang), 

pengolahan batik, gamelan, dan sebagainya. 

Masyarakat Solo pandai memelihara budaya lokalnya. Oleh karena 

itu, tidaklah mengherankan bila bahasa Jawa dari Solo digunakan sebagai 
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standar bahasa Jawa nasional. Tarian daerah Bedhaya dan Srimpi masih 

dilestarikan di Keraton Solo. Batik terkenal yang berasal dari Solo yaitu Batik 

Keris dan Batik Danarhadi. Penduduk Solo memang bangga dengan batik, 

bahkan label kota Solo selain 'Solo, The Spirit of Java' juga dikenal 

julukan “The City of Batik”. Biasanya wisatawan yang berlibur ke Jogja 

juga akan singgah di Solo, atau sebaliknya. Di Surakarta sering dijadikan 

acara-acara berkelas internasional, maka tidak heran bangunan di Surakarta 

banyak yang bertaraf internasional. 

Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya suatu 

bangunan yang dapat mewadahi aktifitas membaca namun bukan hanya 

sekedar membaca dengan metode lama dimana perpustakaan pada umumnya 

hanya menyediakan buku-buku sebagai bahan bacaan, namun lebih dari 

semua itu. Di era modern sekarang kebutuhan jaringan internet sangat 

dibutuhkan, maka dengan seiring berkembangnya jaman dirancanglah Public 

Data Bank di Surakarta yang merupakan perkembangan dari perpustakaan 

seperti pada umumnya, atau bisa disebut juga perpustakaan digital. 

B. Rumusan Masalah 

 Dalam perencanaan perancangan ini muncul beberapa 

permasalahan antara lain : 

1. Bagaimana menentukan lokasi site yang strategis sesuai dengan tata guna 

lahan yang diprioritaskan sebagai kawasan pendidikan. 

2. Bagaimana menentukan persyaratan ruang yang dibutuhkan oleh kegiatan 

yang ditampung dalam Public Data Bank di Surakarta ini termasuk 

kegiatan pendukung. 

Bagaimana mendesain tampilan yang sesuai dengan kebutuhan  Public 

Data Bank. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendukung penelitian ilmiah melalui Internet.  

2. Melestarikan sumber informasi tentang budaya Indonesia;  
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3. Mempromosikan pemahaman dan kesadaran antarbudaya dalam 

lingkup nasional, menyediakan sumber belajar, mendorong 

ketersediaan bahan pustaka dan informasi yang mengandung nilai 

budaya setempat  

4. Meningkatkan akses ke sumber daya informasi tersedia dan layanan 

perpustakaan yang diselenggarakan oleh seluruh perpustakaan yang 

tergabung dalam jaringan  

 

D. Manfaat Penelitian 

Selain untuk mewujudkan visi dan misi Perpustakaan Nasional RI, 

perencanaan perancangan Public Data Bank ini juga bertujuan untuk 

menyimpan bahan pustaka yang dapat digunakan sebagai tempat wisata 

pendidikan yang didukung dengan adanya fasilitas free hotspot.  

 

 

 

TINJUAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Data Bank 

 Data bank / bank data merupakan kumpulan data yang saling 

berhubungan (relasi). Relasi biasanya ditunjukan dengan kunci dari tiap file 

yang ada. Dalam satu file terdapat beberapa record yang sejenis, sama besar, 

sama bentuk, yang merupakan satu kumpulan entitas yang seragam. Satu 

record terdiri dari field yang saling berhubungan menunjukan bahwa field 

tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank data mempunyai 

beberapa kriteria penting, yaitu : 

1. Bersifat data oriented dan bukan program oriented. 

2. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu 

mengubah basis datanya. 

3. Dapat dikembangkan dengan mudah, baik volume maupun 

strukturnya. 
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4. Dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah 

 

B. Perkembangan Data Bank 

1. Bank data di luar negeri 

            Perpustakaan digital atau Bank data di negara lain sudah mulai 

menawarkan jasanya ke pemakai seperti Blog, informatika social 

semacam Facebook, Twiter. 

2. Bank data di Indonesia 

Sebenarnya pustakawan Indonesia tidak kalah dengan pustakawan asing. 

Banyak pustakawan Indonesia lulusan luar negeri yang memiliki 

kemampuan tidak kalah dengan pustakawan asing. Hanya saja bila 

kemampuan tersebut dikaitkan dengan institusi atau perpustakaan, maka 

pustakawan Indonesia akan jauh melorot kemampuannya. Perpustakaan 

PT di Indonesia masih belum memiliki anggaran yang sesuai standar. Pada 

banyak perguruan tinggi kelas dunia, anggaran perpustakaan sedikit-

dikitnya 5% dari anggaran universitas sementara Indonesia baru 

mencantumkan penambahan koleksi sedikit-dikitnya 2% dari koleksi 

seluruhnya atau sedikit-dikitnya 200 judul. 

 

C. Studi Kasus 

Tabel perbandingan dari beberapa jenis perpustakaan 

No Jenis Penggunaan 

Teknologi 

Keterangan 

1. Perpustakaan 

Konvensional 

(perpustakaan yang 

pertama berdiri) 

Berbasis kertas 

Mula-mula 

menggunakan 

tangan (manual, 

hastawi), kemudian 

berkembang 

teknologi seperti 

mesin ketik, 

Disebut pula 

perpustakaan 

tradisional 
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duplicator kartu. 

2. Perpustakaan 

Konvensional 

Berbasis kertas 

serta bentuk 

nonbuku seperti 

DVD, film, peta 

Teknologi seperti 

mesin ketik, 

duplicator kartu 

  

3. Perpustakaan 

terotomasi 

Berbasis kertas 

serta bentuk 

nonbuku, seperti 

DVD, film , peta 

Komputerisasi 

kegiatan 

perpustakaan yang 

bersifat berulang- 

ulang seperti 

pengatalogan, 

penelusuran. 

Perpustakaan 

elektronik. 

Koleksinya 

berbasis kertas 

serta koleksi 

analog 

4. Perpustakaan 

Hibrida 

Koleksi berbasis 

kertas serta digital 

Otomasi data 

bibliografis materi 

berbasis kertas 

teknologi digital 

pada koleksi 

perpustakaan 

maupun yang 

diunduh dari internet 

Istilah ini banyak 

digunakan dalam 

literatur Inggris 

5. Perpustakaan 

digital 

Koleksinya 

didominasi koleksi 

digital 

Digitalisasi materi Istilah ini banyak 

digunakan dalam 

literatur Amerika 

utara. Dalam 

praktek sedidikt 
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saja perpustakaan 

yang benar-benar 

seluruhnya dalam 

format digital 

. 

D. Dasar Syarat Perancangan 

1. Tata letak harus dapat menunjukkan bahwa perpustakaan dapat 

difungsikan dengan baik. 

2. Desain harus memperhatikan aspek estetika dan ergonomis. 

3. Akses ke bahan pustaka ruang, dan informasi harus mudah bagi 

semua pengguna  

4. Harus diperhatikan masalah arus lalu-lintas pengguna, keselamatan 

dan keamanan. 

5. Ruangan sedapat mungkin mengakomodir kebutuhan pengguna, 

juga tentunya untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan 

6. Public Data Bank harus menyediakan ruang yang cukup untuk 

koleksi, staf dan penggunaannya 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi  

Lokasi perancangan terletak di Jalan Kolonel Sutarto yang 

merupakan jalan arteri, kelurahan Pentoran, kecamatan Jebres. Memiliki 

luas lahan 22.931,50 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:  

a. Utara   :    Jalan Kolonel Sutarto  

b. Timur    : Komplek Ruko dan Kawasan   

Permukiman  

c. Selatan   :    Kawasan Permukiman  

d. Barat    : Komplek Ruko dan Kawasan Permukiman  

e. KDB maksimal  :    65% (14.905,47 m2)  

f. KDH minimal   :    23% (5.274,24 m2)  
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i. Ketinggian maksimal bangunan :    30 lapis (124 meter) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gagasan Perencanaan 

 Public Data Bank adalah suatu unit kerja bangunan yang 

digunakan sebagai tempat penyimpanan atau pemeliharaan data baik itu 

buku (tulisan), gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan 

mendistribusikannya dengan menggunakan protocol elektronik melalui 

jaringan komputer. Bertempat di Surakarta, Jawa Tengah dengan 

penekanan bentuk bangunan pada arsitektur modern yang menggunakan 

elemen arsitektur setempat. 

Pembangunan Pusaka Digital Nasional tentunya merupakan salah satu 

wujud pelaksanaan visi dan misi Perpustakaan Nasional RI. Visi 

Perpusnas adalah “Terdepan dalam informasi pustaka, menuju Indonesia 

gemar membaca. 

 

B. Konsep Aksesbilitas 

Berkaitan dengan pengelolaan Pustaka Digital ini, terdapat beberapa pasal 

dalam UU No. 43 Tahun 2007 yang perlu dicermati dan dijadikan dasar 

bagi Perpustakaan Nasional RI dalam menentukan perannya. Dalam pasal 

7 ayat (1) buir d. UU No. 43 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Pemerintah 

berkewajiban menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan 

melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke 

tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia),  
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C. Perhitungan Besaran Ruang 

 Tabel 4.2. Tabel besaran ruang 

RUANG KAPASITAS JML 
RUANG 

KELAS (m²) 

Kegiatan penerimaan 

Hall 40 org 1 500 

Receptionist dan 

Tempat penitipan 

2 org 1 36 

barang 1 org 1 18 

Kasir 1 org 3 6 

 Jumlah       =        5060 m²  

Kegiatan informasi dan pustaka 

Ruang buku umum 

Ruang stack buku 500 volume 1 216 

Ruang baca 

umum 

10 org 1 144 

Ruang pengawas 16 org 7 75 

Ruang 

display 

koleksi 

baru 

Poster display 

dan komputer 

peraga 

2 36 

 

 

 Jumlah=         471m² 
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RUANG KAPASITAS JML 
RUANG 

KELAS (m²) 

Ruang e-book 

Ruang 

perpustakaan 

komputer 

500 buah 2 2860 

Ruang pengawas 10 org 5 150 

Ruang audio-video 

Ruang stack 

audio-visual 

 1 54 

  Jumlah      =        3064m² 

Kegiatan penunjang 

Exibition area   2000 

Kafe 50 org 1 250 

Dapur 4 2 18 

Ruang foto copy 20 org 1 36 

  Jumlah       =       2304m² 

 

Kegiatan pengelolaan Public Data Bank 

Ruang pengelola 4 org 1 27 

Ruang manajer 1 org 1 81 

Ruang tamu 10 org 1 13 

Ruang arsip - 1 27 

Ruang staff 20 org 1 27 

Ruang rapat 20 1 72 

Ruang perawatan 

dan penomoran 

buku 

- 1 60 

Ruang kontrol 5 org 1 36 

  Jumlah       =       343m² 
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RUANG KAPASITAS JML 

RUANG 

KELAS 

(m²) 

Kegiatan service 

Lavatory 5 org 9 68 

Musholla 40 org 1 52 

Ruang genset dan 

pompa 

2 mesin 1 36 

Mesin AC 1 mesin 1 36 

Ruang server - 1 81 

Ruang panel 

listrik 

- 5 9 

Gudang - 1 36 

Ruang 

maintenance 

- 1 3 

  Jumlah        =       285 m² 

Sumber : Analisa penulis, 2013 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Berdasarkan  engukuran pengamatan yang dilaksanakan pada 20 Maret 

2014 mendapatkan hasil data pengkuran yang jauh diluar standart yang 

ada. Yaitu rata-rata angka kuat penerangan 164 lux.  Dengan demikian 

kuat penerangan dalam bangunan Ruang Baca Lantai 2 Perpustakaan Pusat 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tidak memenuhi standart sebuah 

perpustakaan. Dengan standart 300 lux, dan hasil pengukuran hanya 

mencapai 164 lux maka dengan selisih 136 lux pencahayaan dalam 

bangunan tersebut kurang maksimal. 

2. Sistem pencahayaan yang digunakan Semi direct,  dengan pencahayaan 

semi direct 60-90%, cahaya diarahkan ke bawah dan sisanya diarahkan ke 
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atas lalu dilpantulkan kembali ke bawah. Sistem ini menghilangkan 

beberapa bayangan yang merupakan kelemahan sistem direct 

Rekomendasi  

1. Syarat pencahayaan 

a. Jenis lampu 

Jenis lampu yang dapat digunakan yaitu : 

i. Jenis lampu Downlight sebagai General Lighting agar ruangan 

tidak terlalu gelap dan objek yang dipamerkan dapat lerlihat 

dan terbaca dengan jelas. Untuk titik-titik lampu diperbanyak 

supaya ruangan berkesan lebih hidup dan lebih indah 

ii. Tetap menggunakan Sportlight untuk Accent Lighting, supaya 

objek yang dipamerkan terlihat menarik dan menonjol. 

b. Tata letak lampu 

Masih mengikuti tata letak lampu awal tetapi ditambahkan beberapa 

titik lampu untuk memperkuat penampilan dan agar ruangan tidak 

gelap/ lebih terang. Untuk sistem pencahayaan tetap menggunakan 

General Lighting dan Accent Lighting tetapi ditambahkan Local 

Lighting. 

2. Sistem Pencahayaan 

Sistem pencahayaan yang sesuai untuk Ruang Baca Lantai 2 Perpustakaan 

Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu : 

a. General Lighting 

Pencahayaan merata untuk seluruh ruang. Walaupun cahaya minimal, 

tetapi ruangan cenderung tidak gelap. 

b. Accent Lighting 

Pencahayaan yang secara khusus diarahkan pada objek tertentu 

dengan maksud untuk memperkuat penampilan objek tersebut (fungsi 

estetis). 

c. Local lighting 

Pencahayaan setempat untuk menerangi bagian meja dimana sebagai 

tempat baca. Difungsikan untuk membuat ruangan lebih hidup. 
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3. Warna untuk material pada material interior. 

Efek warna dipengaruhi oleh teknik pencahayaan secara langsung 

maupun secara tidak langsung.  

Pada interior memiliki suasana ruang tenang dengan persyaratan : 

a. Dramatic point ditempat tertentu 

b. Sedikit macam warna 

c. Warna memiliki efek kuat pada ruang 

Interior sekarang yang berwarna coklat mungkin dapat diganti dengan 

yang lebih kalem dan cerah. Supaya cahaya yang dihasilkan juga lebih 

maksimal. Contohnya krem, abu-abu dsb. 
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