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CHILDREN'S LIBRARY DESIGN IN SURAKARTA 

DURING AND POST PANDEMIC COVID-19 
 

 
Abstrak 

 

 

Rendahnya literasi masyarakat Indonesia, perpustakaan mau tidak mau harus memainkan 

peran yang tepat. Selain menyediakan sumber informasi dan pengetahuan bacaan, 

perpustakaan juga dapat digunakan sebagai wadah berbagai pelatihan dan kegiatan 

keterampilan berbasis literasi. Pada era ini pandemi Covid- 19 melanda hampir seluruh 

negara di dunia termasuk di Indonesia mengakibatkan perubahan besar yang sangat luar 

biasa bagi seluruh masyarakat, juga meluluh lantakkan seluruh sektor kehidupan satunya 

yang paling sangat berpengaruh setelah ekonomi adalah Pendidikan. Pada saat ini 

pemerintah Indonesia memberi kebijakan untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan secara 

jarak jauh atau sering disebut Daring. Tidak semua kegiatan daring berjalan dengan baik, 

banyak anak anak yang mengeluhkan baik dari segi teknis maupun materi yang diberikan. 

Agar dunia pendidikan dapat berjalan kembali maka dengan cara memperbaiki desain 

sekolah sekolah atau fasilitas penunjang sekolah yang adaktif terhadap pandemi ini, 

sehingga aktivitas di dunia pendidikan dapat berjalan Kembali. Salah satu fasilitas 

penunjang untuk meningkatkan literasi yaitu dengan ketersediaannya perpustakaan. Tujuan 

dalam perencanaan dan perancangan desain Children’s Library yaitu untuk menciptaka 

wadah untuk kegiatan membaca, mengembangkan potensi dan bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitar. Selain itu juga dapat merealisasikan pemerintah untuk upaya pelestarian 

budaya membaca sehingga merealisasikan Kota Layak Anak. Penerapan bangunan dengan 

konsep during & post pandemic covid-19 sehingga anak dapat tetap belajar di luar rumah 

dengan merasa nyaman karena memiliki konsep yang adaktif Covid-19. 

Kata Kunci: Perpustakaan, Anak-anak, Era Pandemic dan Pasca Pandemi, Covid-19 

 

Abstract 
 

With the low literacy of Indonesian society, libraries inevitably have to play the right role. 

Apart from providing a source of information and reading knowledge, the library can also 

be used as a forum for various literacy-based training and skills activities. In this era, the 

Covid-19 pandemic hit almost all countries in the world, including Indonesia, which resulted 

in enormous changes that were extraordinary for all people, as well as destroying all sectors 

of life, the only most influential after the economy is education. At this time the Indonesian 

government gave a policy for teaching and learning activities to be daring or often called 

online. Not all online activities run well, many children complain both technically and in 

terms of the material provided. So that the world of education can run again by improving 

the design of schools or school support facilities that support this pandemic, so that activities 

in the world of education can run again. One of the supporting facilities to increase literacy 

is the number of libraries. The purpose of planning and designing the Children's Library 

design is to create a place for reading activities, developing potential and socializing with 

the surrounding environment. In addition, it can also realize the government for efforts to 

preserve the culture of reading so as to realize a Child Friendly City. Application of buildings 

with concepts during & after the Covid-19 pandemic so that children can continue to study 

outside the home feeling comfortable because they have an active Covid-19 concept. 

Keywords: Library, Children, During Pandemic and Post Pandemic Covid-19 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Menurunnya Minat Baca di Surakarta 

Jawa Tengah membentuk Tim Forum Solo Membaca (FSM). Tim ini terdiri dari unsur 

komunitas, seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), perpustakaan Mangkunegaran, Radya 

Pustaka, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan (LPMK) dan forum anak. Pembentukan FSM dilatarbelakangi oleh masih 

rendahnya minat baca masyarakat di Solo. Sebab para anggota FSM terdiri berbagai 

komunitas di lima kecamatan di Surakarta. Sehingga para anggota ini bisa mengajak 

masyarakat di sekitarnya untuk berkunjung ke perpustakaan. Minat baca masyarakat Kota 

Surakarta yang terbilang masih sangat rendah.  

1.2. Kecanduan Hal-Hal Praktis Via Gadget 

Pada saat ini sangat mudah sekali menggunakan internet untuk mengakses informasi, maka 

pada situasi seperti inilah peran keluarga dan orang tua menjadi penting dalam bertindak 

tegas agar anak tidak salah arah karena generasi muda lebih menyukai belajar melalui 

smartphone daripada belajar dengan membaca buku. Dibutuhkannya peran orang tua untuk 

merubah maindset anak untuk melestarikan budaya membaca buku dan mengunjungi 

perpustakaan. Upaya seperti ini akan mengurangi kecanduan gadget dan anak dapat 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar sehingga selain memperoleh ilmu yang tidak 

didapatkan di sekolah, anak juga mendapatkan ilmu sosial yang ada di sekitar lingkungan. 

1.3. Era Pandemi yang Mengakibatkan Terbatasnya Aktivitas 

Pandemi ini juga telah mengubah aktivitas kehidupan di dunia menjadi sangat terbatas, 

pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara agar memutus rantai penyebaran virus 

covid-19. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memutus 

penyebaran virus Covid-19 yaitu dengan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala 

Besar), Social Distancing, Physcial Distancing, Stay at Home dan Work/Study from Home, 

dan pada saat ini diterapkan adalah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat) 

 

1.4. Arsitektur Era Pandemi dan Post Pandemi 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang perpustakaan yang aman dan 

nyaman pada during & post pandemic sehingga mendukung aspek Kesehatan dan 

kenyamanan. Pada masa pandemi, sangatlah penting desain pada interior menerapkan 
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physical distancing dimana furniture ruangan diberikan jarak aman sehingga pengguna 

dapat melakukan aktivitas dengan luluasa dan merasa aman. Selanjutnya adalah sirkulasi 

udara, sirkulasi udara yang buruk dapat berpotensi dalam menyebarkan virus corona, maka 

dari itu sirkulasi udara menjadi salah satu factor yang paling penting dalam merencanakan 

interior perpustakaan yang aman dan nyaman. Cara terbaik adalah menggunakan bahan 

yang dipercaya memiliki efek antibakteri dan virus, seperti bahan bahan alam yang mudah 

dibersikan yaitu tembaga, kuningan dan perunggu, elemen ini dapat digunaka untuk 

gagang pintu, tangga bahkan kursi. Selain elemen elemen, desain banyak bukaan pada 

bangunan juga sangat penting karena sirkulasi udara selalu berganti 

1.5. Surakarta Sebagai Kota Layak Anak 

Meraih predikat kota layak anak kategori utama Kota Surakarta harus tetap memperhatikan 

kebutuhan-kebutuhan yang menunjang. Di Surakarta memiliki fasilitas bermain seperti 

taman Balekambang, Taman Sriwedari, dan Taman Pintar. Kota yang menjamin 

terpenuhinya hak setiap anak ini belum memiliki wadah khusus untuk meningkatkan minat 

baca dengan suasana edukasi dan rekreasi yang memfasilitasi. Sehingga upaya ini dapat 

dilakukan untuk melengkapi dan merealisasikan Surakarta sebagai Kota Layak Anak.  

 

2. METODE 

2.1. Metode Literatur 

Proses pencarian data dilakukan dengan cara memahami hal-hal terkait dengan penelitian 

berasal dari sumber sumber tertulis seperti isi buku, jurnal, dll yang membahas topik yang 

serupa dengan judul. 

2.2. Metode Observasi 

Observasi dengan cara turun langsung ke objek penelitian yang serupa di Surakarta dan 

observasi melalui internet pada objek yang serupa di luar negri maupun di dalam negri. 

Dan observasi pada tapak guna mendapatkan data-data untuk kelanjutan perancangan. 

2.3. Studi Banding 

Studi banding pada bangunan bangunan yang hampir serupa dengan fungsi yang akan di 

desain seperti taman cerdas, taman pintar dan perpustakaan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut adalah analisis dan hasil konsep yang akan di terapkan Children’s Library di 

Surakarta. 
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3.1. Site Lokasi dan Potensi Site 

Lokasi yang terpilih sebagai site Children’s Center di Surakarta yaitu terletak di Jl. Adi 

Sucipto, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Luas site ini yaitu 7.900 

m2 dengan kondisi site datar. Alternatif 1 ini berada di lokasi yang strategis karena 

merupakan jalur yang menghubungkan antar kota. Site ini berada didekat sekolah yaitu 

SMK 6 Surakarta, SMK 5 Surakarta, SMK 4 Surakarta, SMA Katolik Pengudi Luhur dan 

SMA Regina Prancis Surakarta selain itu lokasi ini terletak di pusat penduduk. 

3.2. Analisa Pengguna 

Klasifikasi pengguna Children’s Library di Surakarta sebagai berikut: 

1. Pengunjung 

Pengunjung perpustakaan terbagi menjadi: 

a. Kelompok balita, usia 2-5 tahun 

b. Kelompok anak-anak, usia 5-11 tahun 

c. Kelompok remaja, usia 10-18 tahun 

2. Pengelola 

Pengelola perpustakaan terdapat beberapa bagian: 

a. Kepala Perpustakaan, bertugas untuk memimpin dan membuat kebijakan terhadap 

perpustakaan Staff Administrasi/ Tata Usaha, Bertanggung jawab atas koordinasi 

lembaga perpustakaan. 

b. Staff Pelayanan Umum, bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan, 

mendayagunakan bahan pustaka dan menyelenggarakan layanan referensi. Pelayanan 

sangat difokuskan untuk melayani anak- anak seperti keperluan untuk kebutuhan 

Pendidikan anak, pengetahuan anak, rekreasi anak, dan fasilitas penunjang untuk 

Gambar 1. Lokasi Site Terpilih 
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anak.  

c. Staff Pelayanan Teknis, bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memproses, 

mencetak, mengedit, mendigitalkan, dan memelihara bahan Pustaka 

3. Besaran Pelayanan Perpustakaan 

a. Jumlah Populasi Penduduk 

Jumlah populasi penduduk di Surakarta pada tahun 2020 sebesar 

575.230 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,97%. 

b. Jumlah populasi pengguna perpustakaan 

Meentukan jumlah pengunjung yang akan memanfaatkan fasilitas perpustakaan, 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa kota besar, sehingga sekitar 

25-53% masyarakat menghabiskan waktunya untuk pergi ke perpustakaan. 

(Thompson. G, 1995) 

Maka, jumlah pengunjung perpustakaan adalah: 

= 30% x Populasi penduduk 

= 30% x 575.230 jiwa 

= 172.569 jiwa 

Rata rata jumlah pengunjung usia anak anak di Surakarta diasumsikan 3% dari 

populasi penduduk sebesar 3% dari jumlah penduduk yang menggunakan 

perpustakaan sebesar 172.569 jiwa menjadi 5.177 anak. Dari jumlah tersebut didapat 

perbandingan jumlah pengunjung di Children’s Library di Surakarta sebagai berikut: 

Pengunjung tetap (asumsi 15% dari 5.177 anak) : 776,55 atau 777 anak. Pengunjung  

insindentil  (asumsi  40%  dari  5.177  anak)  2.070,8 atau 2.071 anak. 

 

3.3. Analisa Aktivitas  

Tempat umum yang menyediakan tempat bagi orang untuk mencari dan membaca segala 

macam informasi dan pengetahuan, termasuk pendidikan, pengetahuan, diskusi, 

pengumpulan, hiburan, pengelolaan, dan penyediaan informasi. Dan mengelompokan 

aktivitas menjadi 3 bagian, yaitu primer, skunder dan penunjang sebagai berikut. 

a. Aktivitas Primer 

Memberikan segala jenis informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan, 

mendiskusikan tugas sekolah, mengelola perpustakaan untuk menjaga kualitasnya, 

memberikan layanan kunjungan, dan memberikan peminjaman dan pengembalian 

buku perpustakaan. 



6  
 

 

b. Aktivitas Skunder 

Menyediakan fasilitas rekreatif, mengadakan kegiatan yang mendidik, menyedikan 

fasilitas exhibition dan display, mengadakan cerita dongeng, mengadakan study tour 

dan mengadakan seminar ilmu pengetahuan. 

c. Aktivitas Penunjang 

Kegiatan makan dan minum, menitipkan barang, beribadah, penyimpanan barang, 

fotokopi, dan menjaga keamanan 

Waktu pelayanan perpustakaan dimulai pada setengah jam jam kerja dan berakhir pada 

setengah jam sebelum jam kerja berakhir. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

kesempatan kepada pengelola untuk mengatur koleksi bahan yang telah digunakan. 

3.4. Kebutuhan Ruang 

Besaran ruang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang mendukung 

terwujudnya suatu besaran ruang yang sesuai dan efektif sehingga tidak ada space ruangan 

yang terbuang, antara lain sebagai berikut: 

1. Jenis aktivitas kegiatan yang ada di bangunan tersebut 

2. Jumlah kapasitas pengguna kegiatan yang ditampung 

3. Kebutuhan ruang yang dibutuhkan 

4. Jumlah, jenis dan ukuran furniture yang digunakan 

5. Standar ruang gerak pengguna kegiatan ditambah dengan jarak aman social distancing 

a. Ernst Neufert, Data Arsitek Jilid 1 dan 2 (DA) 

b. Time Saver Standar For Building Types (TSS) 

c. International Federation Of Library Association (IFLA) 

d. Human Dimension And Interior Space (HD) 

e. Asumsi (A) 

Tabel 1. Rekapitulasi Besaran Ruang 

No Kelompok Ruang Luas 

1 Bagian Pelayanan Penerimaan 685,28 m2 

2 Bagian Pelayanan Umum 3.531 m2 

3 Bagian Pengunjung Usia Balita dan Prasekolah 1.087 m2 

4 Bagian Pengunjung Usia Sekolah Dasar 1.470 m2 

5 Bagian Pengunjung Usia Sekolah Menengah Pertama 1.390 m2 

6 Bagian Pengunjung Usia Sekolah Menengah Atas 1.452 m2 

7 Bagian Penunjang 1.742 m2 

8 Bagian Pengelola 413,806m2 
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9 Bagian Service 107,51 m2 

10 Bagian Parkir 2.611 m2 

Luasan Total 14.489 m2 

* Analisis Penulis, 2021 

 

3.6. Konsep Arsitektur During & Post Pandemic Covid-19 

3.6.1. Konsep Bentuk Bangunan 

Pemilihan bentuk dasar persegi karena memiliki bentuk yang efisien dalam 

penggunaan ruang, dan memungkinkan pengguna untuk bergerak lebih leluasa. Idealnya, 

bangunan perpustakaan harus memiliki bentuk yang dapat menampung pengunjung dan 

aktivitasnya, serta tidak monoton / dinamis, sehingga pengunjung dapat melakukan 

aktivitas di dalamnya dengan nyaman. 

 

3.6.2 Konsep Eksterior  

a. Facade 

 
Gambar 3. Konsep Facade 

Konsep eksterior pada fasad bangunan menggunakan secondary skin atau sun 

shading dikarenakan konsep bangunan mengutamakan kesehatan pengguna 

bangunan pada massa pandemic dan pasca pandemic. Menggunakan secondary skin 

karena Sebagian besan bangunan menggunakan material kaca supaya ruang interior 

Gambar 2. Ide Bentuk Bangunan 
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tidak lembab sehingga menimbulkan bakteri bakteri pada ruangan. Sacondary skin 

juga dapat berfungsi sebagai filter udara yang masuk kedalam ruangan, karena 

terdapat vegetasi atau sering disebut vertical garden. Fasad ini bukan hanya 

memperindah bangunan tetapi juga memberi kenyamanan pada pengguna pada saat 

pandemic ini, dan juga pasca pandemic 

b. Atap 

 

Gambar 4. Konsep Atap 

Pada konsep atap bangunan dipilih menggunakan material dak beton, karena 

penggunaan atap dak beton dapat dimanfaatkan dengan kerasi desain sehingga tidak 

monoton, contohnya dapat digunakan roof garden atau difungsikan lainnya. Pada 

bangunan perpustakaan juga menggunakan material teknologi yang dapat 

menghemat energi yaitu solar panel. Konsep ini dapat menerapkan keberlanjutan 

bangunan karena sebagian energi yang dibutuhkan sudah tersimpan dengan 

menggunakan solar panel. Solar Panel diletakan pada atrium dimana terdapat 

skylight, selain dapat menyimpan energi untuk kebutuhan listrik, skylight juga dapat 

berfungsi sebagai penerangan siang hari pada bangunan. 

3.6.3 Konsep Interior 

a.   Social distancing dan physical distancing 

 

Gambar 5. Layout Social Distancing 

Pada masa pandemic jarak aman yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia 
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yaitu 1 meter. Maka fasilitas umum harus menerapkan protokol Kesehatan salah 

satunya menjaga jarak, peraturan ini akan mengurangi bahkan memutus rantai 

penyebaran virus covid-19. 

 

Gambar 6. Layout Furniture Social Distancing 

b.   Atrium 

 

Gambar 7. Konsep Atrium 

Pada desain perpustakaan terdapat atrium di dalam bangunan dimana atrium ini dapat 

difungsikan sebagai playground untuk anak. Selain itu juga atrium terdapat vegetasi 

supaya udara yang ada di dalam bangunan menjadi lebih fresh dan bersih sehingga 

bakteri dan virus dapat tersaring dan pengunjung bangunan akan merasa nyaman dan 

tenang. 

c.   Signage 

 

Gambar 8. Konsep Signage Ruangan 

Signage merupakan salah satu bagian terpenting pada interior bangunan sehingga 
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pengguna bangunan tidak merasa bingung dan dapat dengan mudah mencapai ruangan 

yang ingin di tuju. Pada masa pandemic signage juga terdapat pada lantai bangunan 

untuk membedakan jalan agar selalu tentap mejaga jarak seperti gambar berikut. 

 

Gambar 9. Konsep Signage Pada Lantai 

d.   Toouchless design 

 

Gambar 10. Konsep Toouchless pada pintu 

Salah satu penyebaran virus covid-19 yaitu virus yang bertahan di benda-benda yang 

sering disentuh salah satunya yaitu gagang pintu, maka solusi desain untuk memutus 

penyebaran virus dengan menggunakan Toouchless design 

e.   Strategi material 

Studi terbaru tentang coronavirus (covid-19) menunjukkan bahwa virus berperilaku 

berbeda dan memiliki masa hidup yang berbeda dengan permukaan material yang 

berbeda. Maka penentuan material pada bangunan sangat penting supaya dapat 

mencegah virus bertahan lama. 
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f.    Bentuk, Warna dan Ukuran 

 
Gambar 11. Konsep Ruang Untuk Anak 

Dikarenakan desain perpustakaan untuk anak, maka desain desain yang 

dipertimbangkan untuk membuat anak merasa tertarik dan nyaman berada di dalam 

ruangan, sehingga anak akan merasa betah berada di perpustakaan. Tidak hanya warna 

saja yang unik tetapi juga bentuk bentuk dapat didesain semenarik mungkin. 

 

3.7. Konsep Struktur dan Utilitas 

3.7.1 Konsep Struktur 

a.    Sub Struktur  

 

Gambar 12. Konsep Pondasi 

Dengan kondisi tanah dan ketinggian bangunan dengan ketinggian 5 lantai maka 

mepertimbankan penggunaan pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang memiliki 

tegangan yang terjamin kekuatannya dan lebih tahan dari korosi. 

b.    Super Struktur 
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Gambar 13. Konsep Struktur Kolom Dan Balok 

Kolom dan balok pada bangunan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan dan 

lebar bangunan, kolom dan balok hanya digunakan sebagai struktur saja tidak 

digunakan untuk estetika pada bangunan. 

c.    Uper Struktur 

 

Gambar 14. Konsep Atap Bangunan 

Pada struktur atap bangunan menggunakan atap dak beton dengan ketebalan tertentu 

sesuai dengan kebutuhan pada bangunan yang dapat dimanfaatkan dengan roof garden. 
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3.7.2. Konsep Utilitas 

a. Tangga 

 

Gambar 15. Transportasi Vertical 

Tangga berfungsi sebagai transportasi vertical untuk mempermudah pengunjung dan 

pengelola untuk mengakses ruangan yang ingin dituju. Selain itu tangga pada 

perpustakaan ini juga dapat difungsikan untuk membaca dan berdiskusi. 

b. Lift Pengunjung 

Kebutuhan lift pada bangunan di atas 3 lantai sangat dibutuhkan, apalagi pada 

bangunan bangunan umum karna lift akan memudahkan pengunjung untuk mencapai 

dari 1 lantai ke lantai yang lain. Selain itu juga dapat mempermudah bagi pengunjung 

disabilitas untuk mengakses ruangan. 

c. Ramp 

 

Gambar 16. Ramp 

Ramp digunakan untuk memfasilitasi pengguna yang menggunakan kursi roda, 

sehingga pada saat berkunjung ke perpustakaan tidak akan kesulitan dalam mengakses 

antar ruang. Material ramp juga disesuaikan dengan material yang tidak dapat bertahan 

virus virus dan bakteri. 
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d. Instalasi Listrik 

 

Gambar 17. Konsep Instalasi Listrik 

Jaringan listrik pada banguna perpustakaan anak ini bersumber dari listrik PLN dan 

mempunyai cadangan listrik dari genset supaya saat ada pemadaman listrik bangunan 

akan memiliki listrik. Bebrapa yang membutuhkan daya listrik yaitu seperti lampu, 

stopkontak, cctv, pompa air dan pemadam kebakaran. Selain itu untuk mewadahi 

instalasi listrik dibuthkam MDP (Main Distribution Panel) dan ruang genset. Selain 

itu juga instalasi listrik dibantu oleh solar panel. 

e. Sistem Plumbing 

- Instalasi Air Bersih 

 

Gambar 18. Konsep Instalasi Air Bersih 

Pada bangunan perpustakaan ini menerapkan konsep DDS (Downfeed Distribution 

System) untuk penyebaran air bersih pada bangunan. Pada system ini menggunakan 

air yang berasal dari PDAM yang akan dialirkan ke ground tank yang terletak di 

bawah tanah lalu di pompakan ke rooftank yang berada di foof atau lantai tertinggi 

pada bangunan. Pada rooftank terdapat dua distribusi, pertama untuk penggunaan 

sehari hari dan kedua untk penyimpanan pencegahan kebakaran. Untuk penyebaran 
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dari rooftank kesetiap lantai mengandalkan gaya gravitasi untuk ke wastafel, keran, 

bak mandi, sprinkler, dan hidrant dari saluran shaft. 

- Instalasi Air Kotor 

 

 

Gambar 19. Konsep Instalasi Air Kotor 

Pada instalasi air kotor terbagi menjadi 3 bagian yaitu, limbah cair yang berupa cairan 

kotor yang berasal dari kamar mandi, wastafel dan lain lain. Limbah padat atau tinja 

berasal dari kloset kamar mandi.Dan terakhir air hujan. Untuk limbah tinja setiap 

lantai disalurkan melalui pipa limbah tinja menuju ke dasar lantai kemudian 

disalurkan ke septictank. Untuk air hujan ditampung melalui talang dan kemudian 

dialirkan ke bak control. 

f. Proteksi Kebakaran 

-     Sistem Pencegahan Pasif 

• Tangga Darurat 

 

Gambar 20. Tangga Darurat 
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Tangga darurat sangat penting pada sebuah bangunan umum bertingkat. Dimana 

ruangan ini bertahan api sekurang kurangnya 2 jam, sehingga desain yang ada akan 

dibuat tahan api. Tangga darurat memiliki ketentuan sendiri dimana jarak tangga 

setiap titik efektif tanpa ruang minimal 25 m dan memiliki lebar tangga 120cm 

dan lebar pintu minimal 90cm. juga dilemkapi oleh petunjuk petunjuk yang ada di 

dalam. 

- Sistem Pencegahan Aktif 

• Smoke Detector 

• Heat Detector 

• Sprinkle 

• Fire Hydrant 

• APAR (tabung portable) 

 

4. PENUTUP 

Dalam perencanaan dan perancangan demikianlah beberapa point penting yang ingin 

diterapkan pada “Children's Library Design In Surakarta During and Post Pandemic Covid-

19” sehingga penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu: (a) Menyediakan sebuah 

perpustakaan anak di Surakarta yang menarik sehingga dapat meningkatkan minat baca dan 

meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Surakarta (b) Membantu pemerintah untuk 

upaya pelestarian budaya membaca sehingga merealisasikan Kota Layak Anak. (c) 

Merancang bangunan dengan memikirkan konsep yang aman pada masa pandemi dan 

setelah pandemi COVID-19 sehingga pengunjung tidak merasa khawatir. (d) Memprediksi 

dan antisipasi desain perpustakaan yang baik setelah masa pendemi 

5. PERSANTUNAN 

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat 
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seluruh makhluk-Nya. Shalawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi 

Agung Muhammad SAW. serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Penyelesaian 

Tugas Akhir ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, dengan 
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3. Ibu Fadhilla Tri Nugrahaini, ST, M.Sc selaku dosen koordinator Dasar Program 

Perencanaan dan Perancangan (DP3A) Program Studi Arsitektur Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

4. Bapak M. Siam Priyono N, S.T., M.T selaku pembimbing Dasar Program 

Perencanaan dan Perancangan (DP3A) yang telah membimbing dan memberikan 
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