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Abstract
Semiotics of the Bima Bandung Microlibrary. The study of semiotics in building has not been done
much. Therefore, I conduct a study of the message behind architectural design in the context of semiotic
theory by taking the case of the Bima Bandung microlibrary. The purpose of this study is to understand
the denotative and connotative messages in the Bima microlibrary. The study refers to the case study
method of qualitative research. In the microlibrary Bima conveys a message of, 1) war against low literacy
levels, 2) is an example of improving public spaces, 3) giving messages of environmentally conscious
design, 4) the use of used plastic buckets is arranged to form the word “Books are the Window of the
World”. The denotative meanings of Bima’s microlibrary are: location in a densely populated residential
area, the building is in the form of a box, supported by a steel structure, the color of the building is black
for the structure, the walls and windows are white. The connotative meaning is that the presence of
the building does not interfere with existing open space facilities. The shape of the building becomes a
symbol of progressive, inviting people to advance through reading books. The window material creates a
dramatic effect, giving the impression that the building cares about environmental issues.
Keywords: microlibray, semiotics, building, denotative, connotative.
Abstrak
Semiotika pada Microlibrary Bima Bandung. Kajian semiotika pada bangunan masih
belum banyak dilakukan. Oleh karena itu kami melakukan kajian tentang pesan dibalik
karya bangunan dalam konteks teori semiotika dengan mengambil kasus microlibrary Bima
Bandung. Tujuan penelitian ini adalah mencoba memahami pesan denotatif dan konotatif
pada microlibrary Bima. Tulisan mengacu pada metode studi kasus penelitian kualitatif. Pada
microlibrary Bima menyampaikan pesan tentang 1) perang terhadap rendahnya tingkat literasi,
2) merupakan contoh memperbaiki ruang publik, 3) memberi pesan rancangan yang sadar
terhadap lingkungan, 4) penggunaan material bekas ember plastik ditata membentuk kata
“Buku adalah Jendela Dunia”. Makna denotatif microlibrary Bima yaitu: lokasi di kawasan
pemukiman padat, bangunan berbentuk balok, yang ditopang struktur baja, warna bangunan
hitam untuk struktur, dinding dan jendela berwarna putih. Makna konotatif yaitu kehadiran
bangunan tidak mengganggu fasilitas ruang terbuka yang ada sebelumnya. Bentuk bangunan
menjadi simbol kemajuan, mengajak masyarakat maju melalui membaca buku. Material
jendela menimbulkan efek dramatis, memberi kesan bahwa bangunan peduli terhadap isu
lingkungan.
Kata kunci: microlibray, semiotika, bangunan, denotatif, konotatif.
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Pendahuluan
Kajian semiotika pada bangunan masih belum banyak dilakukan. Padahal
sebagaimana karya desain lainnya para perancang bangunan memiliki maksud
yang ingin disampaikan melalui karyanya. Pada umumnya karya bangunan
mencerminkan keinginan dari pemesannya atau pemesan ingin mengkomunikasikan/
mengkampanyekan sesuatu untuk tujuan tertentu. Seperti halnya pada bangunan
microlibrary Bima Bandung, bangunan ini memiliki makna yang ingin disampaikan
kepada masyarakat oleh para penggagasnya. Oleh karena itu kami tertarik untuk
melakukan kajian tentang pesan dibalik bangunan dalam konteks teori semiotika
dengan mengambil kasus microlibrary Bima Bandung, dengan pertimbangan bahwa
bangunan ini lahir dari ide gagasan besar tentang bagaimana memerangi rendahnya
literasi di Bandung yang dipelopori oleh walikota Bandung Ridwan Kamil.
Perencanaan microlibrary Bima, melalui proses bagaimana merumuskan konsep
gagasan yang bersifat abstrak dari Walikota Bandung Ridwan Kamil dan tim arsitek
Shau menjadi bentuk desain yang bersifat fisik. Pesan apa saja yang ingin disampaikan
oleh para penggagas terutama oleh walikota Bandung pada microlibrary Bima
Bandung ini. Bagaimana makna/pesan diwujudkan menjadi wujud fisik microlibrary
Bima. Bagaimanakah pesan denotatif dan konotatif dari bangunan microlibrary ini.
Tujuan penelitian ini adalah mencoba memahami pesan denotatif dan konotatif pada
microlibrary Bima, dengan harapan hasil kajian dapat bermanfaat menambah referensi
mengenai semiotika pada bangunan.
Metode
Tulisan ini mengacu pada metode studi kasus, sebagaimana disampaikan oleh
Sumartono (2017), bahwa studi kasus adalah penelitian deskriptif. Penelitian studi
kasus adalah jenis penelitian kualitatif dimana si peneliti mengeksplorasi suatu
entitas tunggal atau gejala/fenomena. Dalam penelitian ini semua aspek yang terkait
dengan kasus akan dianalisis termasuk di dalamnya segala sesuatu yang memiliki arti
dalam riwayat kasus. Prosedur yang dilakukan antara lain: mengidentifikasi kasus,
pengumpulan data, melakukan analisa, dan melakukan interpretasi yaitu membuat
laporan tentang makna kasus.
Pada pelaksanaanya, dilakukan observasi terhadap obyek penelitian yaitu melakukan
analisia lokasi, pengamatan terhadap bangunan secara keseluruhan yang meliputi
eksterior dan interior, kemudian pengamatan pada komponen pembentuk bangunan
yaitu tiang, dinding, jendela dan atap. Hal ini bertujuan untuk memahami makna
denotatif dan konotatif dari bangunan microlibrary ini. Untuk mengetahui lebih
mendalam tentang makna konotatif dan pesan yang ingin disampaikan adalah
dengan melakukan wawancara dengan perencana microlibrary. Kemudian melakukan
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penelitian pada artefak gambar perencanaan dari bangunan guna memahami sistem
tanda meliputi bentuk fisik, bagian-bagiannya, ukuran, proporsi, jarak antar bagian,
bahan, warna, dan sebagainya. Selain itu dilakukan tinjauan pustaka mengenai aspek
semiotika pada microlibrary di luar negeri, tinjauan teori semiotika, dan semiotika
pada bangunan.
Hasil dan Pembahasan
Teori Semiotika
Beberapa teori tentang semiotika, disampaikan oleh Grace (2018) sebagai berikut.
Teori Semiotika yang dikemukakan oleh Ferdinand De Saussure (1857-1913) dibagi
menjadi dua yaitu: Penanda (signifier) - Pertanda (signified). Penanda dilihat sebagai
bentuk dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur, sedang pertanda dilihat sebagai
makna yang terungkap melalui konsep, fungsi dan/atau nilai-nilai yang terkandung
didalam karya arsitektur.
Barthes mengembangkan semiotika menjadi 2 tingkatan tanda, yaitu: tingkat denotasitingkat konotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan
penanda dan petanda pada realitas, menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan
pasti. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan
petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung,
dan tidak pasti. Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki
makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang
melandasi keberadaannya.
Semiotika pada Bangunan
Dharma (2017) didalam tulisannya mengatakan bahwa semiotika pada bangunan
diperkenalkan pada suatu debat di Italia tahun 1950, ketika para perancang bangunan
mulai mempertanyakan tentang International Style. Pada tahun 1970-an semiotika
bangunan telah menjadi isu populer di kalangan teorikus bangunan.
Sistem tanda dalam bangunan meliputi banyak aspek seperti bentuk fisik, bagianbagiannya, ukuran, proporsi, jarak antar bagian, bahan, warna, dan sebagainya.
Sebagai suatu sistem tanda semuanya mempunyai arti dan memancing reaksi
tertentu. Semua benda yang dipakai akan selalu merupakan tanda yang memberikan
informasi mengenai fungsi dari benda itu. Begitu pula dengan benda-benda bangunan,
secara umum dapat dikatakan bahwa bangunan mempunyai informasi pertama
(denotasi) sebagai tempat hunian. Namun ini bukanlah berarti bahwa bangunan
tidak mengandung arti lain (konotasi). Misalnya jendela yang terdapat pada fasade
bangunan, fungsi utamanya sudah jelas, namun disana terdapat unsur ritme yang
secara estetika membawa nilai-nilai tertentu. Jadi selain memiliki makna denotasi
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yaitu fungsi, karya bangunan yang dianggap sebagai tanda juga memiliki makna
denotasi sekunder yaitu makna konotasi yaitu makna atau pesan yang terkandung.
Semiotika Microlibrary di Luar Negeri
Sebagai referensi, ada beberapa microlibrary di luar negeri yang mendapatkan
penghargaan karena memiliki konsep yang unik dan semiotika yang dianggap berhasil
menyampaikan pesan “memerangi rendahnya literasi” di negaranya. Referensi ini
diharapkan menjadi pembanding terhadap kajian semiotika pada microlibray Bima.
Berikut adalah ringkasannya.
Tabel 1. Microlibary di luar negeri
(Sumber: lihat pada masing masing microlibrary di luar negeri)
No
A

Nama

Makna Denotatif

Book Stop Pop Up Microlibrary di • Berukuran 12 feet x 8.5
Philipina
feet ( 3,6 m x 2,5 m) = 9
m2,
• Konsep portable pop-up
shop, bisa dipindahkan
• Pengunjung membawa
1 buku baru sebelum
meminjam buku.

Makna Konotatif
• Meskipun kecil tapi
atraktif menarik perhatian
• Microlibrary mendekati
pembaca.
• 1 buku dari pengunjung
membantu microlibrary
berkembang

Sumber:
https://www.insider.com/thebook-stop-library-can-pop-upanywhere-2016-7
B

Microlibrary di Canada

Sumber:
https://www.dezeen.
com/2015/11/17/atelier-kastelicbuffey-miniature-library-plywoodbox-story-pod-toronto-canada/
C

Perpustakaan Open Air Library di
Magdeburg Jerman

• Luas 50 m2,
• Berlokasi di New
Market, Canada,
• digagas dan didukung
komunitas,
• Desain kontemporer
terbuat dari kayu
ditempatkan di pinggir
ruang terbuka

• Bangunan terbuka
mempersilakan pembaca
untuk datang
• Sarana membaca untuk
sebagai penanda kota

• Luas 100 m2
• Menggunakan kotak
bir daur ulang sebagai
bahan bangunan.
• Tidak ada birokrasi, ini
adalah perpustakaan
kepercayaan.
• Dibuka selama 24 jam
sehari. .

• Zona kosong bekas
perpustakaan desa
dikembangkan sebagai
“penanda”
• Microlibrary bebas seperti
milik anda.
• Penggunaan Kotak bir
bekas menyimbolkan
peduli lingkungan

Sumber:
https://www.archilovers.com/
projects/29970/openair-library.html
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D

Microlibrary untuk Pengungsi dan
Pekerja Migran di Israel

Sumber: https://www.archdaily.
com/112495/the-garden-libraryfor-refugees-and-migrant-workersyoav-meiri-architects
E

• Luas: 50 m².
• Terletak di Taman
Levinski, di dekat
stasiun bus pusat Tel
Aviv.
• Sebagai proyek
komunitas perkotaan
untuk seni sosial.
• Perpustakaan tidak
memiliki pintu yang
tertutup atau penjaga.

Microlibrary untuk Anak Pengungsi • Luas: 28 m²,
di Jordania. Berada di desa Zaatari, • Terbuat dari kantong
Jordania,
pasir
• Untuk menampung
anak-anak Suriah
dan Yordania di desa
Za’atari, yang terletak
tepat di luar kamp
pengungsi Za´atari,

Sumber:
https://www.independent.co.uk/
news/syria-refugee-school-zaatariwin-archdaily-eahr-architectureprize-photos-amman-a8212496.
html
F

Tea, Chocolate, Coffee, Pavilion
Logrono, Spanyol,

• Luas: 90 m²
• Tempat untuk
mengaktifkan dan
berbagi berbagai cerita
dan narasi dari bukubuku yang ada di
perpustakaan

• Proyek ini melihat
hak atas buku sebagai
hak asasi manusia dan
perpustakaan mendekati
orang orang imigran
ilegal yang datang tanpa
rasa takut

• Sebagian besar pengungsi
Suriah tinggal secara
informal di dalam
komunitas, tanpa akses
ke fasilitas jaminan sosial,
sanitasi, perpustakaan
dan pendidikan.
• Microlibrary ini sebagai
simbol “meskipin
pengungsi mereka punya
hak untuk mengakses
pendidikan”

• Untuk membayangkan
kembali teras
Perpustakaan Umum
La Rioja sebagai “Corral
de Comedias ”(Yaitu,
teater terbuka tradisional
Spanyol)

Sumber:
https://www.archdaily.com/917271/
tea-chocolate-coffee-pavilionknitknot-architecture

Pengertian Microlibry
Wawancara dengan perencana microlibrary melalui staf Shau Architect Bandung
pada 10 Oktober 2020, yang dimaksud dengan microlibrary adalah jenis perpustakaan
diantara perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling. Perpustakaan ini memiliki
tujuan meningkatkan literasi. Dijelaskan bahwa, permasalahan akses kepada
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perpustakaan di kota besar muncul disebabkan karena Perpustakaan Daerah berada
di Pusat Kota yang sulit dicapai oleh sebagian besar warga kota terutama warga
miskin yang tinggal di daerah padat perkotaan. Sedangkan perpustakaan keliling
hanya melayani warga pada waktu waktu tertentu dan berpindah pindah sehingga
masyarakat tidak dapat mengakses setiap saat. Untuk menjawab masalah ini maka
muncul ide microlibrary yaitu perpustakaan berukuran kecil yang mana bisa dengan
mudah diakses karena berada di fasilitas umum, ruang publik perkotaan, dan lokasi
berada dekat pemukiman padat sehingga fasilitas ini mendekati para pengguna.

Gambar 1. Perpustakaan Daerah, Microlibrary dan Perpustakaan Keliling
(Sumber: https://www.miclib.com/microlibrarybima 2021)

Adapun konsep microlibrary menurut perencana, staf Shau Architect menyampaikan
ada 3 karakter utama yaitu:
• Kecil (small): Skala bangunan relatif kecil sehingga tidak memerlukan lahan yang
luas. Selain itu desain bangunan yang fleksibel.
• Menarik (attractive): Microlibrary diintegrasikan dengan fasilitas publik yang ada
sebelumnya sehingga menjadi fasilitas baru yang saling melengkapi. Diharapkan
kehadiran microlibrary dapat menarik minat baca bagi masyarakat yang ada di
sekitarnya, selain itu dirancang sedemikian rupa menjadi fasilitas rekreasi dan
bermain
• Banyak (many): Konsep desentralisasi yang dibawa Microlibrary adalah
mendekatkan perpustakaan dengan masyarakat sehingga mampu meningkatkan
budaya membaca. Microlibrary dibangun untuk mengatasi permasalahan tingkat
iliterasi dan anak putus sekolah yang tinggi melalui kegiatan-kegiatan yang dapat
dilakukan di dalamnya, seperti kegiatan olah raga, latihan menari, dll.
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Semiotika Microlibrary Bima Bandung
Microlibrary Bima berada di Taman Bima Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo
Bandung dirancang dan dibangun oleh SHAU Architects, pada tahun 2014-2016,
klien penyandang dana pembangunan dan operasional adalah Dompet Dhuafa.
Bangunan berukuran kurang lebih 70 m2 x 2 lantai di atas tanah 500 m2. Bangunan
ini mendapatkan penghargaan Aga Khan Award pada tahun 2019.
Tabel 2. Microlibary di Taman Bima Bandung
(Sumber: https://www.miclib.com/microlibrarybima 2021)
No

Nama

Makna Denotatif

G

Microlibrary Bima , Bandung , Indonesia

• Terletak di Jalan Bima
No.103, Arjuna, Cicendo
Bandung
• Luas 70 meter2
• Regristrasi sederhana dan
prosedur peminjaman
sederhana
• Memanfaatkan
lahan terbuka milik
Pemerintah Daerah
sebagai berkumpul dan
bersosialisasi masyarakat
setempat
• Bangunan Microlibrary
terdiri dari 2lt, lt1 ruang
interaksi, rekreasi,dll dan
lt 2 sebagai ruang baca
• Menggunakan material
bahan ember bekas
es krim sebagai pesan
kepada masyarakat
mengenai kepedulian
terhadap isu lingkungan.

Sumber:
https://www.miclib.com/microlibrarybima

Makna Konotatif
• Microlibrary lebih
diutamakan untuk
anak anak kalangan
menengah bawah.
• Proses pembangunan
melibatkan berbagai
kelompok masyarakat
yang peduli akan
literasi yang rendah
dan dukung oleh
donatur(Dompet
Dhuafa)
• Bentuk Fasade
menggunakan
ember bekas es krim
yg disusun dan
mempunyai arti
simbol/pesan Buku
adalah jendela Dunia
• Penggunaan material
bekas memberi pesan
material bekas bisa
bermanfaat.

Gerakan “Perang terhadap Rendahnya Tingkat Literasi”
Jika dilihat dari makna denotatif dari konsep microlibrary Bima adalah bangunan
perpustakaan kecil berukuran kurang dari 100 m2. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai,
yang mana lantai 1 dibiarkan terbuka dan perpustakaan diletakkan di lantai 2.
Bangunan dirancang menarik dengan bentuk kotak persegi panjang yang seolah olah
melayang. Material menggunakan struktur baja dan fasade menggunakan material
plastik dari ember bekas. Tidak ada jendela yang bisa dibuka tutup karena lubang
udara melewati lubang lubang yang ada di ember plastik. Bangunan berwarna
dominan putih yang berasal dari ember bekas, dan rangka baja yang berwarna hitam.
Tidak nampak adanya atap bangunan karena atap dibuat rata.
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Gambar 2. Walikota Ridwan Kamil pada saat pembukaan microlibrary Bima
(Sumber: https://www.miclib.com/microlibrarybima 2021)

Sedangkan makna denotatif dari konsep microlibrary Bima adalah perwujudan dari
ide pembangunan microlibrary yang lahir dari adanya keresahan di masyarakat/
swasta dan Walikota Bandung (Ridwan Kamil) terhadap masih rendahnya tingkat
literasi di Indonesia khususnya di Bandung. Fasilitas perpustakaan yang ada saat ini
yaitu perpustakaan daerah masih sulit menjangkau masyarakat kelas bawah yang
ada di permukiman padat dan di daerah pedesaan. Selain itu belum ada fasilitas
yang menjadi perpanjangan perpustakaan daerah yang bisa menjangkau kantong
kantong permukiman padat di perkotaan di level kelurahan. Fasilitas yang ada
adalah perpustakaan keliling yang bersifat temporer mengunjungi pembacanya.
Perpustakaan keliling memiliki kelemahan yaitu tidak ada rasa memiliki terhadap
fasilitas perpustakaan keliling, dan tidak ada fasilitas perpustakaan yang tetap dan
dapat diakses setiap saat.
“Kolaborasi” Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
Banyak pihak yang terlibat dalam mewuudkan microlibrary ini, untuk itu makna
denotatif: pihak yang terlibat pada terwujudnya microlibrary Bima antara lain:
Pemerintah Daerah, Penyandang dana, Arsitek, Lembaga Swadaya Masyarakat dan
Masyarakat setempat. Peran Arsitek Shau memiliki peran sentral yaitu merangkum
keinginan memerangi rendahnya tingkat literasi menjadi konsep dan diwujudkan
secara kongkrit menjadi karya arsitektur serta interior.
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Gambar 3. Kolaborasi Stakeholder/parapihak yang terlibat mewujudkan microlibrary Bima Bandung
(Sumber: https://www.miclib.com/microlibrarybima 2021)

Sedangkan pemerintah daerah mencarikan lahan di perkotaan yang dekat dengan
kawasan perumahan padat dan dekat dari sekolah dan fasilitas angkutan umum.
Dari pihak sponsor adalah menggalang dana untuk membiayai pembangunan
gedung dan biaya pengadaan buku serta biaya operasional pengelolaan microlibrary.
Sedangkan LSM melakukan komunikasi dan sosialisasi mengajak masyarakat aktif
terlibat menghidupkan kegiatan di microlibrary.

Gambar 4. Para Penggiat Literasi/Stake holder di depan gedung microlibrary Bima
(Sumber: Dokumentasi milik microlibrary Bima. 2018)

Adapun makna denotatifnya adalah : Bahwa dengan berkolaborasi dari berbagai
kelompok masyarakat aktivis literasi maka bisa mewujudkan konsep microlibrary
179

SEMIOTIKA PADA MICROLIBRARY BIMA BANDUNG
R. Aj. Dewi Sekar Noorzanah, Sangayu Ketut Laksemi Nilotama, Krisnha Hutama
Jurnal Seni & Reka Rancang Volume 4, No.2, April 2022, pp 171-186

menjadi kenyataan. Bangunan ini diharapkan menjadi ikon baru keberhasilan
kolaborasi masyarakat dalam menyediakan fasilitas perpustakaan kecil yang
mendekati pembacanya.
Microlibrary Bima adalah Milik Masyarakat.
Makna denotatif: pada proses perencanaan dan pengoperasian dari microlibrary
melibatkan masyarakat terutama yang tinggal di sekitar taman Bima. Kegiatan yang
dilakukan antara lain melakukan sosialisasi keberadaan microlibrary dan mengajak
anak anak untuk aktif datang ke microlibrary untuk membaca buku dan kegiatan
lainya. Mengadakan lomba menggambar dan bercerita yang rutin diselenggarakan
oleh dan untuk masysrakat.
Adapun makna konotatifnya adalah bahwa keberadaan dari microlibrary ini akan
tergantung kepada rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas ini. Peran aktif warga
akan menjadi indikator kesuksesan kehadiran microlibrary ini.

Gambar 5. Warga masyarakat di sekitar microlibrary Bima merasa memiliki microlibrary ini, dibuktikan
dengan aktifnya mereka mengadakan program dan kegiatan yang terkait
dengan kegiatan di microlibrary Bima.
(Sumber: Dokumentasi milik microlibrary Bima. 2018)

Pesan “Memperbaiki Ruang Publik”
Makna denotatif pada konsep tapak yaitu dengan sengaja bangunan diletakkan di
atas, sehingga di lantai 1 disengaja tidak dibangun tertutup, akan tetapi dibiarkan
terbuka seperti sediakala sehingga tidak mengganggu aktivitas yang biasa dilakukan
di halaman taman.
Adapun makna konotatif seperti halnya salah satu pesan yang disampaikan oleh
walikota adalah agar penempatan microlibrary di ruang publik hendaknya menjadi
simbol pembangunan yang tidak merusak lingkungan yang sudah ada, seharusnya
memberi nilai tambah terhadap lingkungan sekitarnya yaitu memperbaiki kualitas
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ruang publik di perkotaan agar menjadi ruang titik temu masyarakat yang berkualitas
dalam melakukan aktifitas rekreasi, olahraga, lomba, pertunjukan dan sebagainya.

Gambar 6. Ruang terbuka yang ditata di lantai 1 digunakan untuk aktivitas warga
berolahraga dan bermain.
(Sumber: Dokumentasi milik microlibrary Bima 2018 )

Pesan “Rancangan yang sadar terhadap Lingkungan”
Makna denotatif pada konsep tampak bangunan: menggunakan material bekas yaitu
bekas ember es krim. Penggunaan material bekas ini dapat dimanfaatkan menjadi
pencahayaan alami dan ventilasi silang.
Sedangkan makna konotatifnya adalah pesan yang ingin disampaikan dari para
stakeholder, yaitu agar bangunan mencitrakan semangat kesadaran terhadap isu
lingkungan.

Gambar 7. Fasade menggunakan material bekas kotak eskrim
(Sumber: https://www.miclib.com/microlibrarybima 2021)

Pesan pentingnya membaca buku “ Buku adalah Jendela Dunia”
Makna Denotatif pada penataan material ini ditata sedemikian rupa sehingga
terbentuk kode pada fasade bangunan dalam pola zeros (open) and ones (closed), yang
menampilkan kode biner “Buku adalah Jendela Dunia” / “Books are the windows to the
world”.
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Sedangkan makna konotatifnya adalah pesan dari Walikota Ridwan Kamil “Buku
adalah Jendela Dunia” adalah mengingatkan tentang pentingnya membaca buku
karena melalui buku dapat mencari ilmu pengetahuan. Pesan ini diharapkan sampai
kepada generasi muda agar lebih menggemari buku dan memperbanyak membaca
buku.

Gambar 8. Penataan ember bekas yang membentuk kode biner “Buku Jendela Dunia”
(Sumber: https://www.miclib.com/microlibrarybima 2021)

Gambar 9. Denah Layout bangunan di Lantai 2
(Sumber: https://www.miclib.com/microlibrarybima 2021)
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Gambar 10. Skema potongan bangunan
(Sumber: https://www.miclib.com/microlibrarybima 2021)

Gambar 11. Tampak muka bangunan
(Sumber: https://www.miclib.com/microlibrarybima 2021)

Makna Denotatif Bangunan Microlibrary Bima
Makna denotatif adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda
dan petanda pada realitas, menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan pasti.
Makna denotatif microlibrary Bima yaitu lokasi bangunan terletak di Taman Bima
yang berada di kawasan pemukiman padat yang memiliki kemudahan akses dari
berbagai jalan. Bangunan berbentuk balok yang ditopang struktur baja. Bangunan
terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 dibiarkan kosong, lantai 2 untuk perpustakaan. Material
Jendela: menggunakan bahan jirigen tempat eskrim bekas yang berwarna susu
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yang bisa dimanfaatkan untuk pencahayaan alami. Warna bangunan menggunakan
warna hitam untuk struktur, sedangkan dinding dan jendela berwarna putih.
Denah bangunan berbentuk persegi panjang yang sederhana. Memiliki akses tangga
disebelah kiri. Denah ruang dalam dibuat terbuka tanpa sekat.
Makna konotatif Bangunan Microlibrary Bima
Makna konotatif adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda
dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung,
dan tidak pasti. Adapun makna konotatif arsitektur microlobrary Bima antara lain
lokasi bangunan: meskipun di bangun di lokasi Taman Bima, namun kehadiran
bangunan tidak mengganggu fasilitas ruang terbuka yang ada sebelumnya. Bentuk
bangunan: bergaya modern minimalis yang menjadi simbol kemajuan. Makna yang
timbul adalah perpustakaan ini bukan perpustakaan biasa namun perpustakaan yang
diciptakan untuk mengajak masyarakat untuk menadi lebih pintar dan maju melalui
menyukai buku dan membaca buku. Material jendela dan detail jendela bangunan
yang di pasang sedemikian rupa menimbulkan efek dinamis dan unik. Material
menggunakan tabung bekas tempat eksrim yang berwarna pendar keputihan dan
berbentuk modul modul kecil akan menimbulkan efek dramatis, sekaligus memberi
kesan bahwa bangunan ini peduli terhadap isu lingkungan. Warna putih yang
berpendar mengesankan kemajuan dan modern.
Bencerminkan bahwa dibangunnya perpustakaan ini adalah sebagai media
belajar untuk maju. Denah bangunan yang sederhana dan dengan layout terbuka
memperlihatkan fleksibilitas fungsi ruang yang tidak hanya untuk membaca akan
tetapi bisa juga untuk kegiatan pendidikan, seminar dan gathering. Pintu yang
transparan memberi kesan yang welcome bagi pengunjung sehingga tidak terasa
adanya aturan yang ketat. Pengunjung merasa nyaman untuk masuk ke dalam
ruangan.
Simpulan
Dari referensi microlibrary di luar negeri, sebagian besar makna denotatif adalah
bangunan berukuran kecil namun memiliki desain yang unik dan menarik. Pada
umumnya melibatkan komunitas. Bangunan ada dibuat terbuka tanpa pintu dan
penjaga. Makna konotatif yaitu bahwa microlibrary ini dibuat oleh masyarakat untuk
dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat, membaca buku adalah hak asasi
manusia, pengungsipun berhak untuk mendapatkannya.
Microlibrary Bima adalah simbol gerakan “Perang terhadap Rendahnya Tingkat
Literasi”. Makna denotatif dari konsep microlibrary Bima adalah bangunan
perpustakaan kecil berukuran kurang dari 100 m2. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai,
yang mana lantai 1 dibiarkan terbuka dan perpustakaan diletakkan di lantai 2.
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Sedangkan makna denotatif dari konsep microlibrary Bima adalah perwujudan dari
ide memerangi rendahnya literasi.
Microlibrary Bima merupakan wujud “kolaborasi” Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Makna denotatif banyak pihak yang terlibat dalam mewujudkan microlibrary ini.
Makna denotatif, bahwa dengan berkolaborasi bisa mewujudkan konsep microlibrary
menjadi kenyataan.
Microlibrary Bima adalah milik masyarakat. Makna denotatif: pada proses perencanaan
dan pengoperasian dari microlibrary melibatkan masyarakat terutama yang tinggal
di sekitar taman Bima. Adapun makna konotatifnya adalah bahwa keberadaan dari
microlibrary ini akan tergantung kepada rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas
ini.
Microlibrary Bima adalah contoh “memperbaiki ruang publik”. Makna denotatif
pada konsep tapak yaitu dengan sengaja bangunan diletakkan di atas , sehingga di
lantai 1 disengaja tidak dibangun tertutup. Makna konotatif adalah agar penempatan
microlibrary di ruang publik hendaknya menjadi simbol pembangunan yang tidak
merusak lingkungan, seharusnya memberi nilai tambah terhadap lingkungan
sekitarnya.
Microlibrary Bima memberi pesan “rancangan yang sadar terhadap lingkungan”.
Makna denotatif pada konsep tampak bangunan: menggunakan material bekas yaitu
bekas ember es krim. Penggunaan material bekas ini dapat dimanfaatkan menjadi
pencahayaan alami dan ventilasi silang.
Microlibrary Bima menyampaikan pentingnya membaca buku “Buku adalah Jendela
Dunia”. Makna Denotatif pada penataan material ini ditata sedemikian rupa
sehingga terbentuk kode pada fasade bangunan “Buku adalah Jendela Dunia”/
“Books are the windows to the world”. Sedangkan makna konotatifnya adalah pesan
dari Walikota Ridwan Kamil kepada generasi muda agar lebih menggemari buku
dan memperbanyak membaca buku.
Makna denotatif microlibrary Bima yaitu lokasi bangunan berada di kawasan pemukiman
padat. Bangunan berbentuk balok yang ditopang struktur baja. Bangunan terdiri
dari 2 lantai. Lantai 1 dibiarkan kosong, lantai 2 untuk perpustakaan. Menggunakan
bahan jirigen tempat eskrim bekas yang berwarna susu yang bisa dimanfaatkan untuk
pencahayaan alami. Warna bangunan menggunakan warna hitam untuk struktur,
sedangkan dinding dan jendela berwarna putih. Adapun makna konotatif bangunan
microlobrary Bima, kehadiran bangunan tidak mengganggu fasilitas ruang terbuka
yang ada sebelumnya. Bentuk bangunan menjadi simbol kemajuan, perpustakaan
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yang diciptakan untuk mengajak masyarakat untuk menjadi lebih pintar dan maju
melalui membaca buku. Material jendela menimbulkan efek dramatis, sekaligus
memberi kesan bahwa bangunan ini peduli terhadap isu lingkungan.
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