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PERPUSTAKAAN UMUM DENGAN PENDEKATAN KONSEP BIOFILIK               

DI KABUPATEN PEKALONGAN 

 

Abstrak 

Perpustakaan umum yang ada di Kabupaten Pekalongan, masih menjadi satu 

dengan Dinas Kearsipan Daerah dalam satu bangunan yang tidak cukup luas. Hal 

ini pastinya menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak perpustakaan, karena 

dalam satu bangunan yang tidak cukup luas, mewadahi 2 fungsi yang berbeda, 

yakni fungsi sebagai perpustakaan dan fungsi sebagai kearsipan daerah. Adapun 

akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini adalah, perpustakaan tidak mampu 

menampung banyak pengunjung, tidak bisa berfungsi secara optimal, baik dari 

segi kenyamanan, pelayanan, dan yang pasti keterbatasan tempat akibat harus 

berbagi tempat dengan Dinas Kearsipan Daerah. Tujuan dari perancangan 

perpustakaan umum di Kabupaten Pekalongan adalah, dengan adanya 

perpustakaan umum yang memiliki gedung sendiri/berdiri sendiri dapat 

menampung jumlah pengunjung yang lebih banyak, koleksi buku yang lebih 

banyak, dan dapat memberikan kenyamanan dan pelayanan yang lebih baik dari 

pada sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan minat pengunjung yang datang 

ke perpustakaan, dan meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten 

Pekalongan. Sehingga berimbas pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) 

Kabupaten Pekalongan yang berkualitas dan berdaya saing. Pendekatan konsep 

yang akan digunakan pada bangunan perpustakaan umum adalah pendekatan 

konsep desain biofilik. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan sebuah tempat  

yang baik bagi manusia, sehingga dapat memajukan kesehatan, kebugaran, 

meningkatkan kesejahteraan, mengurangi stres, dan meningkatkan fungsi kognitif 

dan kreativitas dengan menyelaraskan hubungan antara alam, manusia, dan desain 

lingkungan binaan. Konsep ini cocok digunakan pada bangunan yang memiliki 

fungsi sebagai sarana pendidikan seperti perpustakaan, karena bangunan tersebut 

memerlukan kenyamanan dan ketentraman yang tinggi pada setiap ruangnya. Hal 

ini tidak terlepas dari fungsi bangunan perpustakaan sebagai tempat membaca dan 

memahami sebuah buku. 

Kata Kunci : Perpustakaan Umum, Pendidikan, Biofilik 

Abstract 

The public library in Pekalongan district is still one with the Regional Archives 

Office in a building that is not wide enough. This must be a problem for the 

library, because in one building that is not wide enough, it accommodates 2 

different functions, namely the function as a library and functions as an archival 

area. As for the consequences of this problem, the library is not able to 

accommodate many visitors, cannot function optimally, both in terms of comfort, 

service, and certainly limited space due to the need to share space with the 

Regional Archives Office. The purpose of designing a public library in 

Pekalongan district is, with the existence of a public library that has its own 
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building / stand alone can accommodate more visitors, more book collections, and 

can provide better comfort and service than before, so that it can increase the 

interest of visitors who come to the library, and increase reading interest in 

Pekalongan district community. So that it has an impact on improving the quality 

of human resources (HR) in Pekalongan regency. The conceptual approach to be 

used in public library buildings is the biophilic design concept approach. This 

concept aims to create a place that is good for humans, so that it can promote 

health, fitness, improve well-being, reduce stress, and improve cognitive function 

and creativity by harmonizing the relationship between nature, humans, and the 

design of the built environment. This concept is suitable for use in buildings that 

have functions as educational facilities such as libraries, because these buildings 

require high comfort and tranquility in each space. This is inseparable from the 

function of the library building as a place to read and understand a book. 

Keywords : Public Library, Education, Biophilic 

1. PENDAHULUAN 

Menurut Sutarno (2003) perpustakaan umum adalah lembaga pendidikan 

yang sangat demokratis yang mampu menyediakan berbagai macam disiplin 

ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan melayani tanpa membedakan 

antara suku bangsa, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kehadiran 

perpustakaan umum ditengah-tengah masyarakat menjadi sesuatu yang 

penting, karena perpustakaan umum berfungsi sebagai lembaga informal bagi 

masyarakat untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan baru. 

Kabupaten Pekalongan adalah salah satu daerah yang terletak di Jawa Tengah 

dengan luas wilayah ± 836,13 km
2
 dan terletak di lokasi yang strategis. 

Meskipun memiliki letak yang strategis, menemukan perpustakaan umum 

dengan fasilitas yang lengkap dan dapat digunakan oleh semua kalangan 

masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah, karena keberadaan perpustakaan 

umum di Kabupaten Pekalongan tergolong masih jarang ditemui. 

Perpustakaan yang ada sekarang ini berstatus sebagai perpustakaan umum 

Kabupaten/Kota, dan masih menyatu dengan Dinas Kearsipan Daerah. Hal ini 

pastinya menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak perpustakaan, karena 

dalam satu bangunan yang tidak cukup luas mewadahi 2 fungsi yang berbeda, 

yakni fungsi sebagai perpustakaan dan fungsi sebagai kearsipan daerah. 

Adapun akibat yang ditimbulkan dari perpustakaan yang belum memiliki 
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bangunan yang terpisah/berdiri sendiri dan masih menjadi satu gedung 

dengan Dinas Kearsipan Daerah yang tidak cukup luas adalah, perpustakaan 

tidak mampu menampung banyak pengunjung, tidak bisa berfungsi secara 

optimal, baik dari segi kenyamanan, pelayanan, dan yang pasti keterbatasan 

tempat akibat harus berbagi tempat dengan Dinas Kearsipan Daerah. Bukan 

hanya itu saja, tampilan bangunan yang kurang menarik dari segi arsitektur 

juga menjadi permasalahan tersendiri bagi bangunan perpustakaan yang ada 

sekarang ini. 

Berdasarkan data pengunjung perpustakaan umum Kabupaten Pekalongan 

tahun  2018, pengunjung yang datang ke perpustakaan, baik ke gedung 

perpustakaan langsung maupun lewat layanan mobil perpustakaan keliling 

adalah 55.936 orang/tahun, dan jika dirata-rata dalam 1 bulan, pengunjung 

yang datang ke perpustakaan umum Kabupaten Pekalongan di tahun 2018 

adalah 4661 orang, dari jumlah total penduduk masyarakat Kabupaten 

Pekalongan 944.398 jiwa (DISDUKCAPIL Kab.Pekalongan, 2018). Dan jika 

dihitung prosentase pengunjung yang datang ke perpustakaan, dengan rumus : 

 

                                    

                       
        

Rumus perhitungan Prosentase pengunjung perpustakaan 

Sumber : Sukma, 2017 

 

Maka didapatkan hasil prosentase pengunjung yang datang adalah 0,049 %. 

 

    

       
                

  

Berbagai permasalahan inilah yang menyebabkan penulis memilih tema 

perancangan perpustakaan umum dengan judul “Perpustakaan Umum dengan 

Pendekatan Konsep Biofilik di Kabupaten Pekalongan”. Dengan harapan 

dengan adanya perpustakaan umum yang memiliki gedung sendiri/berdiri 

sendiri dan memiliki tampilan bangunan yang menarik dari segi arsitektur, 

pastinya dapat menampung jumlah pengunjung yang lebih banyak, 
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menampung jumlah koleksi buku yang lebih banyak, dan dapat memberikan 

kenyamanan dan pelayanan yang lebih baik dari pada sebelumnya, sehingga 

dapat meningkatkan minat pengunjung yang datang ke perpustakaan, dan 

meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Pekalongan. 

Pendekatan konsep yang akan digunakan pada bangunan perpustakaan umum 

adalah pendekatan konsep desain biofilik. Konsep ini bertujuan untuk 

menciptakan sebuah tempat  yang baik bagi manusia, sehingga dapat 

memajukan kesehatan, kebugaran, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi 

stres, dan meningkatkan fungsi kognitif dan kreativitas dengan 

menyelaraskan hubungan antara alam, manusia, dan desain lingkungan 

binaan. Lebih jauh dari itu dengan dengan hadirnya bangunan yang 

menggunakan konsep desain biofilik, diharapakan dapat menjadi contoh 

untuk bangunan-bangunan yang akan dibuat di sekitar lingkungan tersebut, 

bahwa membangunan tanpa merusak alam ternyata juga bisa dilakukan, yaitu 

dengan cara menjadikan alam sebagai bagian dari konsep desain bangunan 

yang kita buat. Konsep desain biofilik juga bisa menjadi terobosan baru di 

Kabupaten Pekalongan, sebagai konsep desain yang ramah lingkungan, yang 

dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk 

bersama-sama menjaga alam dan lingkungan sekitar. Dan karena ini adalah 

perpustakaan umum pertama yang menggunakan konsep desain biofilik di 

Kabupaten Pekalongan, diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk datang keperpustakaan. 

1.1 Rumusan Permasalahan 

1) Bagaimana merancang bangunan perpustakaan umum di lokasi yang 

strategis dan mudah dicapai oleh pengunjung ? 

2) Bagaimana merancang bangunan perpustakaan umum dengan fasilitas 

yang lengkap dan efektif dalam pembagian ruangnya, sehingga dapat 

menampung pengunjung yang lebih banyak ? 

3) Bagaimana merancang bangunan perpustakaan umum yang sesuai 

dengan konsep desain biofilik, sekaligus memiliki tampilan bangunan 

yang menarik dari segi arsitektur ? 
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1.2 Tujuan dan Sasaran  

1) Menciptakan bangunan perpustakaan umum di lokasi yang strategis, 

sehingga memudahkan pengunjung untuk datang ke perpustakaan untuk 

menggunakan berbagai fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan. 

2) Menciptakan bangunan perpustakaan umum dengan fasilitas lengkap 

dan efektif dalam pembagian ruangnya, sehingga dapat menampung 

pengunjung yang lebih banyak dan dapat meningkatkan minat baca 

masyarakat kabupaten Pekalongan. 

3) Menciptakan bangunan perpustakaan umum yang sesuai dengan konsep 

desain biofilik dan memiliki tampilan bangunan yang menarik dari segi 

arsitektur, sehingga dapat meningkatkan pengunjung yang datang ke 

perpustakaan.  

2. METODE 

2.1 Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Merupakan pengumpulan data dalam bentuk pengamatan secara 

langsung terhadap lokasi, potensi dan permasalahan yang ada. 

2) Studi literatur 

Merupakan kegiatan mencari studi pustaka dan referensi yang berkaitan 

dengan topik perencanaan perpustakaan umum, baik melalui media 

cetak, elektronik , buku atau jurnal. 

3) Studi komparasi 

Merupakan kegiatan meninjau sebuah objek yang berkaitan dengan 

topik yang diangkat, guna mendapatkan gambaran perencanaan dan 

pengembangan topik. 

2.2 Analisa dan Sintesa 

1. Analisa 

Merupakan kegiatan mengidentifikasi permasalahan dan potensi 

berdasarkan data-data yang diperoleh, untuk selanjutnya dianalisa 

berdasarkan teori-teori yang ada.  
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2. Sintesa 

Merupakan kesimpulan dari analisa yang berisi inti dari pembahasan, 

yang akan digunakan sebagai acuan mendapatkan gagasan perancangan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gagasan Perancangan 

Pastinya ide-ide atau gagasan perancangan yang dibuat oleh seorang 

perancang terhadap suatu objek, dapat menajadi solusi terhadap 

permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini. Dari permasalahan : 

1. Bagaimana merancang bangunan perpustakaan umum di lokasi yang 

strategis dan mudah dicapai oleh pengunjung ? 

Ide atau gagasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini 

adalah, memilih lokasi site yang strategis dengan beberapa 

pertimbangan :  

a. Lokasi site terletak di area yang sesuai dengan peruntukannya di 

RTRW 

b. Lokasi site terletak dekat dengan akses jalan utama  

c. Lokasi dekat dengan pusta kota / fasilitas pendukung lainnya 

d. Lokasi memiliki kemudahan akses dari kawasan pendidikan 

lainnya 

2. Bagaimana merancang bangunan perpustakaan umum dengan fasilitas 

yang lengkap dan efektif dalam pembagian ruangnya ? 

Untuk penyelesaian masalah di atas, penulis lebih menekankan pada 

bagaimana menata ruang yang tepat, sehingga setiap ruang dapat 

berfungsi secara optimal. Cara yang dilakukan adalah dengan 

membagi ruang sesuai dengan zonasinya, dan mengatur sirkuasi yang 

baik pada setiap ruangnya. Untuk mendapatkan ruang-ruang seperti 

kriteria di atas, penulis memilih bentuk dasar persegi sebagai bentuk 

dasar bangunannya, karena bentuk persegi adalah bentuk yang paling 

mudah dalam pembagian ruangnya, paling mudah diatur sirkulasinya, 

dan optimalisasi ruangnya tinggi atau jarang ada bagian-bagian ruang 
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yang tersisa/tidak digunakan. Sedangkan untuk penyediaan fasilitas 

yang lengkap di perpustakaan, dapat dilakukan dengan cara mendata 

kebutuhan ruang yang diperlukan oleh perpustakaan yang disesuaikan 

dengan standar-standar ruang yang ada di perpustakaan.  

3. Bagaimana merancang bangunan perpustakaan umum yang sesuai 

dengan konsep desain biofilik, sekaligus memiliki tampilan bangunan 

yang menarik dari segi arsitektur ? 

Penerapan  ide atau gagasan konsep desain biofilik pada perancangan 

Perpustakaan Umum dengan Pendekatan Konsep Biofilik di 

Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut : 

a) Penerapan bentuk dan pola biomorfik pada bangunan 

b) Penggunaan material-material dari alam 

c) Presence of water ( kehadiran air ) 

d) Visual connection with nature  

e) Kompleksitas dan keteraturan 

3.2 Lokasi Terpilih  

Setelah dilakukan penilaian terhadap 3 alternatif site, poin tertinggi 

didapatkan oleh  alternatif site 1 dengan total poin 11. Site berada di Jl. 

Pahlawan, Sumurbandung, Gejlig, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa 

Tengah. 

 
Gambar 1 Lokasi Site 

Sumber : Google Maps, 2019 

 

Site memiliki batasan-batasan sebagai berikut : 

1. View A dan B  : TPA Baiturohman serta JL. Pahlwan dan Ruko-ruko 

2. View C dan D  : Pemukiman dan Perkebunan 
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3.3 Kebutuhan Ruang 

Tabel 1 Kebutuhan Ruang Bangunan Perpustakaan 

No Pelaku Aktifitas/Kegiatan Kebutuhan ruang 

1 Pengunjung 

a) Dewasa 

b) Remaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Anak-anak 

 

- Membaca buku koleksi 

perpustakaan 

 

 

 

 

 

- Meminjam & mengembalikan 

buku 

- Pembuatan kartu keanggotaan 

perpus 

- Mencari referensi 

- Menghadiri seminar dan 

bedah buku 

- Menonton film tentang 

sejarah 

- Bertamu 

- Mengunjungi pameran 

- Mengakses internet 

- Menitipkan tas/barang 

bawaan 

- Membaca buku anak-anak 

- Bermain  

 

Semua : 

- Melakukan registrasi masuk 

- Ibadah sholat 

- Makan dan minum 

- Ke kamar mandi 

- Parkir mobil dan motor 

 

- R. Koleksi Umum 

- R. Koleksi Braile 

- R. Koleksi Digital 

- R. Koleksi Langka 

- R. Koleksi periodical 

- R. Koleksi budaya N 

 

- Counter desk 

 

- R. Pembuatan kartu 

anggotaan perpus 

- R. Koleksi referensi 

- R. Seminar 

 

- Bioskop sejarah 

- R. Tamu 

- R. Pameran 

- R. Global 

lounge/internet 

- Loker pengunjung 

- R. Koleksi buku anak 

- R. Mendongeng anak & 

bermain anak 

 

- R. Registrasi masuk 

- Mushola 

- Cafetaria 

- Lavatory 

- T.parkir mobil & motor 

2 Pengelola 

a) Staff pengelola 

perpus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan pengelolaan sesuai 

dengan    tugas masing-masing 

: 

- Membantu tugas pimpinan 

- Mengelola materi digital 

perpustakaan 

- Mengelola materi tercetak 

perpustakaan 

- Menerima bahan pustaka 

- Merawat, memelihara 

koleksi 

- Membuat surat 

- Melakukan rapat 

- Menerima tamu 

- R. Kepala perpustakaan 

- R. Wakil 

k.perpustakaan 

- Sekertaris 

- R. Pengelolaan materi 

digital perpustakaan 

- R. Pengelolaan materi 

tercetak perpustakaan 

- R. Penerimaan pustaka 

- R. Restorasi pustaka 

- R. Ruang persuratan 

- R. Rapat 

- R. Tunggu 

- IT 
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b) Staff 

administrasi 

perpus 

c) Staff servis 

bangunan 

 

 

d) Staff keamanan 

perpus 

- Melakukan publikasi lewat 

Website 

- Mengatur administrasi 

oprasional perpus 

 

- Melakukan servis bangunan  

 

 

 

- Menjaga keamanan perpus 

- Mengontrol segala aktifitas 

di perpus 

 

Semua : 

- Absensi 

- Ibadah sholat 

- Makan dan minum 

- Ke kamar mandi 

- Parkir mobil dan motor 

- Menitipkan tas/bawang 

bawaan 

 

 

- Ruang administrasi 

 

 

- R. Genset 

- R. Pompa 

- Shaff 

- MDP & SDP 

- R. Security 

- R. Kontrol dan CCTV 

 

 

 

- R. Absensi 

- Mushola 

- Cafetaria 

- Lavatory 

- T.Parkir 

- Loker pegawai 

Sumber : Penulis, 2019 

Tabel 2 Besaran Ruang Bangunan Perpustakaan 

No Kelompok Kegiatan Luasan 

1 Kelompok Penerimaan 303,5 m
2
 

2 Kelompok Servis 228 m
2
 

3 Fasilitas Umum 512 m
2
 

4 Kelompok Pelayanan Perpus ( Edukatif ) 3.896.6 m
2
 

5 Kelompok Pengelola 370,4 m
2
 

6 Parkir Sepeda Motor 1.316 m
2
 

             Luas Total 7.139 m
2
 

7 Parkir mobil dan motor outdoor 512,5 m
2
 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

3.4 Analisa dan Konsep Massa 

1. Analisa bentuk dasar massa 

Konsep yang digunakan untuk menentukan bentuk dasar massa 

bangunan adalah konsep analogi, yaitu konsep perancangan yang 

mengidentifikasikan hubungan harfiah (menyamakan yang mungkin 

diantara benda-benda). Dan buku dipilih sebagai inspirasi rancangan 

bangunan perpustakaan, karena bukulah benda yang paling mewakili 

karakteristik sebuah bangunan perpustakaan. 
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Gambar 2 Buku 

Sumber : http://zhenzhen91.blogspot.com, 2012 

 

Kemudian jenis analogi yang digunakan adalah analogi matematis, 

yaitu mengambil ukuran-ukuran bilangan termasuk bentuk dasar 

untuk menjadi dasar rancangan. Dari bentuk dasar buku yang persegi, 

mengalami transformasi aditif (penambahan) bentuk lain sebagai 

pengembangan ide bentuk bangunan : 

                             

          Gambar 3 Tranformasi Bentuk               Gambar 4  Bentuk Dasar Massa 

                              Sumber : Analisa Penulis, 2019                      Sumber : Analisa Penulis, 2019 

3.5 Analisa Pola Tata Massa Bangunan 

Pola tata masa yang dipilih pada site adalah  pola Terpusat. Pola ini 

dipilih karena bangunan yang berdiri nantinya bersifat singel building, 

jadi sebisa mungkin bangunan perpustakaan ini diharapkan dapat 

menjadi titik pusat dari berbagai arah. Dengan menjadikan bangunan 

perpustakaan sebagai titik pusat, secara otomatis menempatkan bangunan 

pada tengan site,  dan sirkulasi jalan yang dibuatpun harus bisa mengitari 

titik pusat/bangunan. 

 
Gambar 5 Penerapan Pola Tata Massa Bangunan 

Sumber : Desain Penulis, 2019 
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3.6 Analisa dan Konsep Penekanan Arsitektur  

Konsep perancangan yang digunakan pada bangunan Perpustakaan 

Umum di Kab. Pekalongan ini adalah konsep desain Biofilik. Berikut 

adalah penerapan ide atau gagasan konsep desain Biofilik pada bangunan 

perpustakaan : 

1. Penerapan bentuk dan pola biomorfik 

Bentuk dan fungsi yang ditemukan di alam, yang sifat-sifatnya telah 

diadopsi untuk kebutuhan dan masalah manusia. Penerapan bentuk 

dan pola biomorfik pada bangunan berupa double skin (Secondary 

skin), berupa bentuk tanaman/bentuk alamiah lainnya yang disusun 

untuk diterapkan pada fasade bangunan, dan pemakaian kisi-kisi kayu 

yang juga diterapkan pada fasade bangunan. 

                 
Gambar 6 Contoh Penerapan Pola Biofilik pada Bangunan 

Sumber : https://id.wikipedia.org, 2012 

 

Penerepan bentuk dan pola biomorfik pada bangunan berupa 

Secondary skin dari tanaman rambat yang disusun pada bangunan dan 

panel-panel kayu yang disusun sehingga menjadi satu kesatuan. 

                          
Gambar 7 Penerapan Bentuk dan Pola Biomorfik Berupa Secondary Skin 

Sumber : Desain Penulis, 2019 

2. Penggunaan material-material dari alam 

Menggunakan bahan-bahan/material yang mengandung unsur atau 

karakteristik alami seperti: kayu, bambu, dan batu alam.  
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Gambar 8 Contoh Penggunaan Material Kayu Sebagai Palingkup Samping 

Sumber : http://zhenzhen91.blogspot.com, 2016 

 

Penerepan penggunaan material dari alam pada bangunan berupa 

material kayu yang digunakan pada  plafond, pelingkup bawah 

(lantai), serta kusen pintu dan jendela. Serta penggunaan material batu 

alam untuk penghias kolom, dan tembok bagian depan di pintu masuk. 

         
Gambar 9 Pengggunaan Material Alami Berupa Kayu pada Bangunna 

Sumber : Desain Penulis, 2019 

 
Gambar 10 Pengggunaan Material Alami Berupa Batu Alam Pada Bangunan 

Sumber : Desain Penulis, 2019 

 

3. Kompleksitas dan keteraturan 

Dengan membuat pola susunan masa atau interior bangunan yang 

berulang dan teratur, karena bentuk ini dapat memberikan 

kesimetrisan yang dapat memberikan efek psikologis yang positif. 

                       
Gambar 11 Penerapan Pola Keteraturan pada Denah Bangunan 

Sumber : https://archnet.org, 2012 
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Penerapan kompleksitas dan keteraturan pada bangunan berupa 

pembuatan denah dalam bentuk atau pola yang sama, dan penyusunan 

Secondary Skin dengan pola yang teratur. 

           
Gambar 12 Penerapan Pola Keteraturan  pada Denah Bangunan 

Sumber : Desain Penulis, 2019 

 
Gambar 13 Penerapan Pola Keteraturan pada Penyusunan Secondary Skin 

Sumber : Desain Penulis, 2019 

 

4. Visual connection with nature  

Membuat sesuatu yang dapat menghubungkan bangunan dengan alam 

secara langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat sebuah 

taman atau menempatkan pepohonan di tengah-tengah bangunan. 

 
Gambar 14 Penerapan Visual Connection With Nature di Grhatama Pustaka 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019 

 

Penerapan Visual connection with nature pada bangunan berupa 

membuat ruang terbuka ditengah bangunan, yang didalamnya 

ditanami sebuah pohon dan difungsikan sebagai area baca. 
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Gambar 15 Penerapan Visual Connection With Nature pada Bangunan  

Sumber : Desain Penulis, 2019 

 

5. Presence of water ( kehadiran air ) 

Dengan menghadirkan elemen air di sekitar lingkungan bangunan, 

karena elemen air dapat menciptakan ketenangan, membuat detak 

jantung dan tekanan darah menjadi lebih rendah. 

    
Gambar 16 Penerapan Kehadiran Pola Air di SAA Museum 

Sumber : 14 of Biophilic Design, 2014 

 

Penerapan Visual connection with nature pada bangunan berupa 

membuat kolam dan air mancur yang tersebar di lokasi site. 

            
Gambar 17 Penerapan Kehadiran Pola Air Kolam & Air Mancur pada Site 

Sumber : Desain Penulis, 2019 

 

4. PENUTUP 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan perpustakaan 

umum di Kabupaten Pekalongan memang perlu dilakukan, mengingat 

pentingnya fungsi perpustakaan sebagai lembaga informal bagi masyarakat 
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untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan baru. Serta tidak 

mengesampingkan tujuan dan sasaran perancamgan perpustakaan, 

sebagaimana yang sudah di bahas diatas, yaitu dengan memilih lokasi yang 

strategis, sehingga memudahkan pengunjung untuk datang ke perpustakaan, 

membangun perpustakaan umum dengan fasilitas lengkap dan efektif dalam 

pembagian ruangnya, sehingga dapat menampung pengunjung yang lebih 

banyak dan dapat meningkatkan minat baca, serta membangun perpustakaan 

umum sesuai dengan konsep desain yang dipilih, yaitu konsep desain biofilik.  
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