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ABSTRAK 

Perkembangan desain perpustakaan saat ini telah mengalami banyak kemajuan dan juga 
mengikuti perkembangan yang telah terjadi di dalam sejarah pembangunan gedung-gedung. 
Salah satunya yakni desain green building perpustakaan. Pada penelitian ini akan meneliti 
mengenai sikap pustakawan terhadap desain green building pada gedung perpustakaan 
perguruan tinggi yang telah memiliki gedung tersendiri dan telah menerapkan konsep desain 
green building yang memperhatikan kenyamanan para penggunanya dengan menggunakan 
analisis sikap dan greenship. Terdapat tiga elemen sikap yakni kognitif, afektif dan konatif yang 
mana akan digunakan untuk membantu menganalisa enam variabel kriteria penilaian Greenship 
pada gedung terbangun (existing building) yang berasal dari Green Building Council Indonesia 
(GBCI) yakni tepat guna lahan  (appropriate site development) efisiensi dan konservasi energi 
(energy effiiency & conservation),konservasi air (water conservation), sumber dan siklus 
material (material resources and cycle), kualitas udara dan kenyamanan udara dalam ruangan 
(indoor health and comfort), dan manajemen lingkungan bangunan (building envirovment 
management). Penelitian ini mengambil lokasi di Perpustakaan ITS Surabaya, karena pada 
perpustakaan tersebut telah menerapkan desain green building untuk gedung terbangun (existing 
building). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebesar 71,8% responden menyikapi setuju 
dan sangat setuju dengan adanya desain green building yang terlihat dari jawaban responden 
dari total keseluruhan 77 pernyataan. 

Kata kunci : sikap pustakawan, desain perpustakaan, desain green building perpustakaan. 

 

ABSTRACT 

The current development of library design has many advances and also follows the 
development that has occurred in the history of the buildings. One kind of them is the design of 
green building library. In this research will examine the librarians attitude to green building 
design on library building of college which has own building and has applied green building 
design concept that pay attention to the convenience of its users by using greenship analysis. 
There are three elements of the attitude ie cognitive, affective, and conative, which is will be 
analysis the six variables of the Greenship assessment criteria as a benchmark on existing 
building from Green Building Council Indonesia (GBCI) ie appropriate site development, 
efficiency and energy conservation, water conservation, material resources and cycles, indoor 
health and comfort, and building environment management. This research takes place in the 
Sepuluh Nopember Institute of Technology Library, because the library has applied green 
building design for existing building. Based on the analysis that has been done 71.8% 
respondents agreed and strongly agree with the green building design seen from the 
respondents' answers of a total of 77 statements. 

Keywords : librarians attitude, library design, green building library design. 
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PENDAHULUAN 

Desain gedung perpustakaan saat ini tidak hanya berkembang dari segi desain interior 
ruangannya saja. Lebih dari itu, perkembangan desain perpustakaan saat ini telah mengalami 
banyak kemajuan dan juga mengikuti perkembangan yang telah terjadi di dalam sejarah 
pembangunan gedung-gedung. Salah satunya yakni desain green building perpustakaan. Desain 
green building ini dibentuk tidak hanya karena mengikuti trend yang sedang terjadi melainkan 
muncul dari fenomena penggunaan energi yang terus menerus dikonsumsi menyebabkan mulai 
banyaknya efek yang timbul dari emisi gas rumah kaca. Desain green building perpustakaan 
juga terbentuk dengan memperhatikan rasa aman dan nyaman dari pengguna perpustakaan itu 
sendiri.  

Pada sebuah ruangan ataupun gedung perpustakaan, seperti gedung perkantoran lainnya, 
juga membutuhkan lingkungan ruang (gedung) yang aman dan nyaman (Mutia, 2012). Sebab 
ruang dan gedung perpustakaan sebagai pusat dalam melakukan kegiatan berpustaka menjadi 
penting, karena digunakan untuk tempat bernaungnya segala kegiatan didalamnya (Siregar, 
2006). Faktor keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu hal yang penting bagi pengguna 
ketika akan mengakses ruang atau gedung perpustakaan. Perpustakaan perlu memikirkan 
kenyamanan pengguna agar merasa betah di dalam perpustakaan (Nusantari, 2012). Ketika 
pengguna telah merasa aman dan nyaman dengan suasana yang tercipta dari atmosfer 
perpustakaan, pengguna tersebut akan termotivasi untuk terus datang dan menggunakan fasilitas 
dari perpustakaan itu sendiri. Pengguna yang melakukan kegiatan berpustaka dalam rangka 
menyimpan dan mengolah informasi yang nantinya akan digunakan kemudian hari, serta 
menjadikannya sebagai bagian kehidupan berkebudayaannya (Siregar, 2006). Untuk 
mewujudkan hal tersebut, perpustakaan memerlukan ruang dan gedung yang dapat menampung 
sebagai tempat bernaungnya kegiatan berpustaka dari waktu ke waktu yang telah mengalami 
banyak perkembangan sesuai dengan zamannya. 

Kenyamanan dan kepuasan dari pengguna ruang atau gedung perpustakaan dapat 
terpenuhi salah satunya dari segi sarana dan prasarana yang telah memiliki standar. Standar ini 
pun telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 
43 Tahun 2007 mengenai perpustakaan dalam pasal 22 (1) setiap perpustakaan wajib memiliki 
lahan dan gedung atau ruang, (2) lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud harus berada di 
lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman, (3) gedung atau ruang perpustakaan 
sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan 
kesehatan. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan tersebut, tidak hanya dari segi keamanan, 
kenyamanan, dan keselamatan saja yang diperhatikan akan tetapi juga terdapat segi kesehatan 
yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait ketika akan membangun ataupun melakukan 
redesain ruang dan bangunan perpustakaan. 

Ketika akan membangun maupun merancang sebuah desain perpustaaan, diperlukan pihak-
pihak tertentu yang memiliki peran dalam pembangunan ruang ataupun gedung perpustakaan. 
Beberapa pihak yang berperan penting dalam pembangunan sebuah ruang maupun gedung 
perpustakaan, disampaikan oleh Trimo dalam Mutia (2012) diantaranya yakni arsitek (beserta 
team work), pimpinan institusi (tempat perpustakaan bernaung), konsultan, dan juga 
pustakawan. Keempatnya memiliki peran dan keterlibatan yang penting dalam pembangunan 
maupun pengembangan desain ruang atau gedung perpustakaan. Pertama, arsitek dengan team 
work-nya, berfungsi sebagai penterjemah dari apa yang diinginkan pihak perpustakaan kedalam 
desain secara visual serta perkiraan anggaran biayanya. Kedua, pimpinan institusi dimana 
tempat perpustakaan tersebut bernaung berfungsi sebagai pengambil keputusan maupun 
kebijakan mengenai pengelolaan ruang atau gedung perpustakaan yang mana juga mengemban 
tugas dalam mengawasi secara umum mulai dari awal perencanaan hingga serah-terima ruangan 
ataupun gedung baru. Ketiga, konsultan dari pelbagai bidang tidak hanya terbatas pada 
konsultan perpustakaan saja, dimana berfungsi sebagai pemberi masukan positif yang dapat 
dipertimbangkan oleh pimpinan institusi guna mewujudkan sebuah ruang atau gedung yang 
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dinginkan. Keempat, pustakawan, berfungsi sebagai perumus ruang atau gedung yang 
diinginkan guna terciptanya ruangan yang fungsional (Mutia, 2012).  

Pustakawan memiliki peran penting dalam keberhasilan mewujudkan sebuah perancangan 
ruang ataupun gedung perpustakaannya, karena sikap seorang pustakawan dapat dijadikan ujung 
tombak ataupun prototype percontohan bagi seluruh pengguna ruang atau gedung perpustakaan. 
Hal tersebut dikarenakan pustakawan sebagai staf pegawai perpustakaan, lebih banyak 
menghabiskan waktunya di dalam ruang ataupun gedung perpustakaan, sehingga membutuhkan 
rasa aman dan nyaman dalam bekerja disebuah ruang atau gedung. Perasaan tersebut muncul 
dari tiga faktor penting perencaan pembangunan ruang atau gedung dalam hal ini perpustakaan 
menurut Cohen & Cohen dalam Mutia (2012), yakni sistem pencahayaan, power (kabel 
peralatan elektronik), dan energi. 

Perkembangan gedung-gedung saat ini tidak lagi berfokus pada perencanaan pembangunan 
gedung hanya sebagai tempat bernaung (shelter) saja, lebih dari itu para arsitek dan juga pihak-
pihak terkait perencanaan gedung-gedung telah mulai banyak yang memikirkan dampak untuk 
kedepannya (Siregar, 2006). Salah satu metode yang dapat mencegah kerusakan lingkungan dari 
perkembangan pembangunan gedung-gedung yang dapat dilakukan pihak perpustakaan yakni 
dengan melakukan penerapan konsep desain dan juga upaya dalam menerapkan sikap-sikap 
green building. Konsep desain green building pada bangunan merupakan konsep dalam 
mendesain, membangun, mengelola, dan memelihara bangunan guna menjaga kesehatan dan 
meningkatkan produktifitas penghuni bangunan, dengan menggunakan bahan-bahan alam 
sehingga dapat mengurangi dampak buruk bangunan terhadap lingkungan (D. Batuwangala, 
2013). Sikap-sikap yang mencerminkan konsep desain green building ini sendiri dapat 
dilakukan oleh seluruh pengguna ruang atau gedung (perpustakaan) seperti dengan melakukan 
penghematan energi. Dengan melakukan sikap yang mencerminkan green building pada 
perpustakaan diharapakan mampu mengurangi tingkat konsumsi energi yang masih tinggi 
khususnya untuk perpustakaan perguruan tinggi. 

Menurut Lamis dalam McCabe & Kennedy (2003), konsep desain green building yang 
diterapkan pada gedung perpustakaan dapat berpengaruh pada kenyamanan pengguna yang 
melakukan kegiatan didalam maupun diluar gedung tersebut. Pada desain green building, 
kenyamanan pengguna ini dapat dilihat dari segi analisa rekayasa sistem, perawatan gedung, 
bahan landscape yang tepat dan juga prinsip-prinsip desain desain yang berkelanjutan. 
Pengguna yang mendapatkan pelayanan yang baik dari segi internal dan juga dari segi 
eksternalnya dalam hal ini fisik bangunan ruang dan gedung perpustakaan maka akan dapat 
membuat pengguna tertarik dan ingin melakukan kunjungannya pada gedung perpustakaan lagi. 

Pada penelitian  the second hand library building: Sustainable thinking through recycling 
old building into new libraries, yang dilakukan oleh Petra Hauke dan Klaus Ulrich Werner 
tahun 2012, menunjukkan hanya sedikit perpustakaan dengan bangunan lama yang dapat  
bertransformasi menjadi perpustakaan dengan konsep green building. Beberapa perpustakaan 
yang bertransformasi tersebut yakni Library of Braunschweig University of Art (Mexico), 
Municipal Library Luckenwalde (Germany), Library of the Lucerne University of Applied 
Sciences and Arts (Switzerland), dan The Public Library of Siena (Italia) (Hauke & Werner, 
2012). Di masa mendatang, daur ulang bangunan lama atau dalam hal ini bangunan terbangun 
(existing building) menjadi semakin penting, karena transformasi bangunan terbangun ini 
memberikan tantangan dan kesempatan kepada perpustakaan untuk memikirkan kembali 
perencanaan perpustakaan yang berkelanjutan. Salah satu gedung perpustakaan perguruan tinggi 
di Indonesia yang memiliki gedung dengan bangunan terbangun yakni Perpustakaan Institut 
Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Penerapan  konsep desain green building pada 
desain gedung bangunannya karena penyesuaian dan berangkat dari kepedulian lingkungan 
yang telah menjadi slogan kampus ITS Surabaya sendiri yakni Eco-campus. 

Pada awal pembangunan gedung-gedung di ITS tidak dirancang dengan konsep ramah 
lingkungan (Putri, Rohman, & Utomo, 2012). Oleh karenanya, perlu diadakan penelitian 
mengenai bagaimana sikap pustakawan terhadap kriteria green building pada gedung-gedung 
tersebut termasuk pada gedung Perpustakaan ITS. Ini dilakukan untuk mewujudkan keinginan 
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ITS menjadi kampus yang lebih ramah lingkungan dengan slogannya Eco-campus.  Melihat 
beberapa hal tersebut, maka penelitian yang akan dilakukan yakni mengenai bagaimana sikap 
pustakawan terhadap desain green building di Perpustakaan ITS Surabaya. Sehingga, dapat 
melihat sejauh mana konsep desain green building telah diterapkan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Sikap 

Sikap didefinisikan secara formal oleh Daft (2010), sebagai evaluasi –baik positif maupun 
negatif– yang dapat memberikan kecenderungan pada seseorang untuk bertindak dengan cara 
tertentu. Sikap adalah evaluasi kognitif dan afektif yang memberikan kecenderungan bertindak 
seseorang dengan cara mereka (Daft, 2010). Menurut Sherif & Sherif dalam (Dayakisni & 
Hudaniah, 2009), menyatakan bahwa sikap merupakan suatu keadaan yang memungkinkan 
timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku. Dengan adanya sikap juga dapat menentukan 
keajegan dan keunikan perilaku seseorang dalam hubungannya dengan stimulus manusia atau 
kejadian-kejadian tertentu. Louis Thrustone dalam (Dayakisni & Hudaniah, 2009) juga 
menambahkan bahwasannya sikap merupakan suatu tingkatan afek (perasaan kesedihan atau 
kesenangan) yang bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan obyek-obyek 
tertentu. 

Setelah melihat dari beberapa pengertian mengenai sikap dari beberapa ahli tersebut, dapat 
dilihat bahwasannya sikap memiliki struktur-struktur yang membentuk sikap itu sendiri. 
Struktur sikap tersebut terdiri dari tiga komponen yang saling berkaitan yakni komponen 
kognitif (cognitive), komponen afektif (affective), dan komponen konatif (conative) (Azwar, 
1988). Komponen kognitif sikap yakni sesuatu apa yang dipercayai oleh subjek pemilik sikap. 
Komponen afektif dapat disebut pula komponen perasaan, dimana komponen afektif ini 
bersangkutan dengan aspek emosional subjek pemilik sikap. Sedangkan komponen konatif atau 
komponen perilaku ini merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan 
sikap dari subjek pemilik sikap. Secara ringkas Kothandapani dalam Azwar (1988), 
merumuskan komponen struktur sikap tersebut sebagai komponen kognitif (kepercayaan), 
komponen emosional (perasaan), dan komponen perilaku (tindakan). 

Konsep Desain Green Building 

Ketika melakukan perencanaan pembangunan sebuah gedung perpustakaan, pustakawan 
dan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan dapat melakukan pemikiran jangka panjang 
dengan memperhatikan beberapa hal penting seperti ekologi dan lingkungan sekitarnya, daur 
siklus air, ruang terbuka hijau, perawatan gedung dikemudian hari dan prinsip-prinsip 
berkelanjutan. Desain green building  merupakan desain bangunan yang memegang prinsip-
prinsip terhadap keberlangsungan sumber daya alam, dengan menekan sekecil mungkin 
kerusakan terhadap lingkungan, menggunakan bahan material ramah lingkungan yang tidak 
membahayakan kesehatan, memberikan solusi untuk menekan energi yang lebih rendah, dan 
menggunakan energi yang dapat diperbaharui serta dapat menekan biaya operasional (Bauer, 
Mӧsle, & Schwarz, 2010). Lamis dalam McCabe & Kennedy (2003) juga menambahkan  bahwa 
terdapat hal yang penting ketika akan mendesain ruang atau gedung perpustakaan dengan tema 
green building yaitu tempat bangunan, desain bangunan, desain interior, dan sistem 
engineering. 

Di Indonesia sendiri, terdapat sistem penilaian mengenai green building dimana telah 
dikembangkan sesuai dengan kondisi dan keadaan negara Indonesia yakni kriteria sistem 
penilaian greenship yang dikembangkan oleh Green Building Council Indonesia atau yang 
sering disebut GBCI. Dalam penelitian ini, digunakan greenship GBCI untuk gedung terbangun 
(existing building). Dimana konsep tersebut dipilh karena sesuai pada lokasi penelitian yakni 
perpustakaan tersebut telah memiliki gedung terbangun. GBCI memiliki enam elemen 
greenship pada gedung terbangun (existing building) (GBCI G. B., 2011) yakni (1) tepat guna 
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lahan (Appropriate Site Development) (2) efisiensi dan konservasi energi (Energy Efficiency & 
Conservation) (3) konservasi air (Water Conservation) (4) sumber dan siklus material (Material 
Resource & Cycle)  (5) kualitas dan kenyamanan udara dalam ruang (Indoor Health & Comfort) 
(6) manajemen lingkungan bangunan (Building Environment Management). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini ada kuantitatif deskriptif. Dimana 
menurut Whitney (1960) dalam (Nazir, 1999), metode deskriptif digunakan untuk mengetahui 
dan mencari fakta dengan menggunakan interpretasi yang tepat. Penelitian ini dilaksanakan di 
Perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh Novermber (ITS) Surabaya. Lokasi ini dipilih karena 
pembangunan gedung perpustakaan tersebut ada sebelum konsep desain green building 
perpustakaan diterapkan. Perpustakaan ITS menerapkan konsep desain green building untuk 
jenis gedung terbangun (existing building), yakni gedung perpustakaan sudah ada jauh sebelum 
penerapan konsep desain green building. Pada penelitian ini menggunakan populasi dan sampel 
penelitian yakni pegawai Perpustakaan ITS Surabaya yang terdiri dari pegawai, staf administrasi 
perpustakaan dan pustakawan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian 
ialah total sampling. Total sampling merupakan salah satu teknik pengamblan sampel dimana 
seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian, dan jumlah dari populasi kurang dari 100 
responden (Sugiyono, 2013). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sikap menurut Louis Thrustone dan Charles Osgood, merupakan bentuk evaluasi atau 
reaksi perasaan seseorang terhadap suatu objek (Azwar, 1988). Yang mana menunjukkan suatu 
respon evaluatif yang mengarah baik ke derajat positif  atau menyutujui apabila seseorang 
individu tersebut mendukung atau memihak pernyataan objek maupun mengarah ke derajat 
negatif atau tidak menyutujui ketika tidak mendukung atau tidak memihak terhadap pernyataan 
objek. Meminjam  istilah dari Berkowitz dalam Azwar (1998), sikap yang mendukung 
pernyataan disebut dengan favorable dan sikap yang tidak mendukung pernyataan disebut 
dengan unfavorable. Sedangkan Eagly dan Chaiken dalam Sarwono & Meinarno (2009), 
menyebut derajat sikap positif sebagai favor dan derajat sikap negatif sebagai disfavor.   

Penerapan konsep desain green building pada sebuah perpustakaan akan berhasil 
dijalankan apabila seluruh lapisan pihak perpustakaan turut mendukung konsep desain tersebut. 
Responden pada penelitian ini dapat dikatakan mempunyai sikap positif terhadap desain green 
building ini terlihat dari sikap-sikap positif yang sebagian besar dilakukannya pada aspek green 
building. Selanjutnya konsistensi sikap, kesesuaian yang ditunjukkan antara pernyataan 
responden yang telah diisikan dalam kuesioner dengan responnya terhadap desain green 
building. Pustakawan melakukan  sikap-sikap yang mengarah ke derajat positif atau mendukung 
sikap-sikap favorable dari konsep desain green building. Beberapa konsep desain green 
building tersebut yakni : 

1. Aspek Tepat guna lahan (Appropriate Site Development) 

Pemilihan tepat guna bangunan merupakan salah satu pilihan terpenting ketika 
membuat perpustakaan berkelanjutan (McCabe & Kennedy, 2003). Dengan 
memperhatikan beberapa kriteria dalam memilih tempat. Tepat guna lahan (appropriate 
site development) merupakan komponen green building untuk penerapan lahan yang 
mana menjadi tepat guna dan dapat memberi rasa aman, nyaman, dan memudahkan 
bagi para patron community-nya (Purnomo, 2013). Namun di dalam tepat guna lahan 
sendiri memiliki beberapa aspek agar dapat memberikan rasa aman, nyaman dan 
memudahkan bagi seluruh penggunanya. Pada aspek tepat guna lahan mengarah ke 
derajat positif atau menyetujui dimana dengan rata-rata skor keeluruhan sebesar 3,9 
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yang termasuk kategori tinggi, para responden yakni pustakawan pada Perpustakaan 
ITS Surabaya dengan ikut andil dalam menjaga eksterior bangunan perpustakaan sangat 
menyetujuinya sebesar 68,8%. Sikap positif dari para pustakawan tersebut juga 
didukung dari pernyataan dari sikap pustakawan dimana ketika AC (air conditioning) di 
dalam ruang kerja tidak digunakan maka akan dimatikan, yang mana sebesar 75% 
responden menyetujuinya.  

Pengambilan beberapa sikap pustakwan yang positif dan negatif ini menurut 
Sax dalam Azwan (1988), dipengaruhi oleh karakteristiknya yang meliputi arah, 
intensitas, keluasan, konsistensi dan spontasitasnya. Dimana, ketika terdapat sebagian 
besar sikap pustakawan terhadap desain green building ini menuju arah positif, itu 
artinya secara sadar mereka menyetujui dan mendukung adanya desain green building 
yang diterapkan di gedung perpustakaan tersebut. meskipun arah derajat sikap ini 
termasuk pada arah positif, akan tetapi intensitas ataupun kekuatan sikap pustakawan 
terhadap desain green building berbeda-beda. Diketahui bahwa, rata-rata responden 
sangat menyetujui untuk ikut berperan dalam menjaga eksterior bangunan perpustakaan 
sebesar 68,8% dan sebesar 31,2% menyetujuinya, hal tersebut menunjukkan bahwa 
seluruh responden ikut bertanggung jawab dalam menjaga gedung perpustakaan untuk 
aspek kebijakan manajemen lahan. Ini memperlihatkan bahwasannya seluruh responden 
bersikap setuju seperti yang dipaparkan oleh Thrustone dalam Azwar (1988), pada 
aspek kebijakan manajemen lahan yang ditunjukkan dengan cara ikut berperan dalam 
menjaga eksterior bangunan perpustakaan. 

2. Aspek Efisiensi dan Konservasi Energi (Energy Efficiency & Conservation) 
Efisiensi energi adalah pemanfaatan atau penggunaan teknologi dengan energi 

lebih yang rendah daripada teknologi lainnya dalam melakukan fugsi yang sama, 
sedangkan konserdvasi energi adalah perilaku yang dapat dilakukan guna mencapai 
penghematan energi (Prasetyo & Kusumarini, 2016). Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa efisiensi dan konservasi energi merupakan perpaduan antara perilaku dan 
pemanfaatan teknologi yang lebih hemat energi sehingga dapat melakukan 
penghematan energi, seperti mengatur penggunaan suhu AC (air conditioning) yang 
hemat energi pada suhu yang nyaman. Salah satu tindakan yang dapat menghemat 
energi yakni dengan melakukan kebijakan dan manajemen energi pada sebuah 
bangunan (GBCI, 2011). Bentuk tindakan tersebut dapat berupa penempelan stiker, 
poster, peraturan, dsb yang dapat membuat kampanye mengenai penghematan energi 
terlaksana. Pada tabel 3.3.2.1 halaman III-16, sebanyak 59,4% responden menyetujui 
bahwa terdapat kampanye penghematan energi pada gedung menunjukkan sikap 
responden yang positif. Selain itu, perilaku patron community dari gedung tersebut juga 
dapat mendukung penghematan energi. Seperti pada tabel 3.3.2.2 halaman 17, dimana 
sebanyak 75% responden mematikan peralatan elektronik pada ruang kerja apabila tidak 
digunakan. Ini menunjukkan bahwasannya perilaku hemat energi telah dilakukan oleh 
responden. 

Dengan adanya sistem kontrol dan monitoring energi yang baik, dapat 
mengoptimalkan sistem operasional yang efisien. Seperti yang dijelaskan oleh Wagenr 
& Scherer dalam (Latimer & Niegaard, 2007), bahwa terdapat banyak sistem kontrol 
manajemen energi yang dapat diprogram untuk mencapai strategi pengendalian hemat 
energi apabila diluar jam operasional. sebanyak 65,5% responden dapat mengontrol 
penggunaan AC, lampu, dan peralatan elektronik lainnya pada ruang kerja 
menunjukkan sikap responden yang positif, dimana responden dapat melakukan kontrol 
dan monitoring energi yang digunakannya dalam melakukan aktifitas. Sedangkan pada 
aspek pemeliharaan dan operasional energi, sebanyak 75% responden mengetahui cara 
mengoperasionalkan peralatan elektronik kantor pada ruang kerja ini menunjukkan 
bahwasannya para responden mengetahui cara kerja dari peralatan elektronik dalam 
ruang kantor dan mereka dapat mengontrol dan memonitoring penggunaannya, 
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sehingga para responden dapat dikatakan mendukung adanya desain green building dari 
sikap-sikap yang mereka lakukan. 

3. Aspek Konservasi Air (Water Conservation) 

Konservasi air merupakan salah satu yang perlu diperhatikan, karena 
penggunaan air adalah sebuah keprihatinan yang mengalami peningkatan tidak hanya di 
perpustakaan akan tetapi juga bangunan lainnya. Kebijakan manajemen air yang baik 
mengenai konservasi dan penghematan air dapat dilakukan dengan melakukan 
kampanye yang berslogan mendorong konservasi air dan penghematan air. Sebesar 
46,9% responden menunjukkan sikap setuju untuk mendukung slogan yang mendorong 
konservasi dan penghematan air pada ruang kerja mereka. Hal serupa juga pernah 
dilakukan oleh Tsai dkk dalam penelitiannya yang berjudul The Impact of Water 
Conservation Strategies On Water Use : Four Case Studies pada tahun 2011, yang 
menunjukkan bahwasannya terdapat pengurangan penggunaan air ketika terdapat 
kampanye konservasi air melalui poster dan stiker di empat kota di negara bagian 
Massachusetts, Amerika. sebanyak 43,8% responden telah melakukan prosedur 
penggunaan air secara hemat guna mendorong penghematan air dalam toilet gedung 
yang menunjukkan sikap responden yang positif. Efisiensi dalam penggunaan air bersih 
saat ini semakin dimudahkan dengan danya teknologi modern. Pengurangan 
penggunaan air secara keseluruhan dapat pula mengurangi air limbah yang dihasilkan 
(Public Technology Inc. US Green Building Council, 1996).  

Ketika mendiskusikan mengenai konservasi air, maka kualitas air juga akan 
menjadi salah satu hal yang penting untuk dikonsumsi ataupun digunakan oleh patron 
community. Air yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat menurut Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV tahun 2010 Tentang 
Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi 
persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter 
wajib dan parameter tambahan. Dari parameter tersebut dapat disederhanakan menjadi 
air tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwana/tidak keruh ketika akan digunakan atau 
dikonsumsi secara langsung. Sejalan dengan hal tersebut,respon dari responden 
menunjukkan bahwasannya air untuk minum pada ruang kerja tidak memiliki warna, 
bau, dan rasa sebesar 65,5% disetujui oleh responden. Sedangkan untuk air yang 
digunakan pada toilet sebesar 71,9% menurut responden setuju bahwa air pada toilet 
tidak berwarna, 65% responden setuju air pada toilet tidak berbau, dan 62,5% 
responden setuju air pada toilet tidak berasa. Ini menunjukkan bahwasannya kualitas air 
yang dikonsumsi atau digunakan oleh responden sudah baik dan sesuai dengan 
peraturan tersebut. 

4. Aspek Sumber dan Siklus Material (Material Resource & Cycle) 

Rencana kebijakan dan manajemen energi yang efektif terdiri dari tiga aspek 
menurut Wagner dan Scherer dalam (Latimer & Niegaard, 2007) yakni pembelian 
energi yang rendah biaya, penggunaan peralatan operasional yang efisien, dan 
mengganti sistem bangunan lama dengan teknologi yang lebih efisien. Hal ini juga 
sejalan dengan GBCI yang mana terdapat salah satu aspeknya yakni menggunakan dan 
membeli peralatan yang memiliki efisiensi terhadap energi/sumber daya (GBCI, 2011). 
sebanyak 28 responden dengan persentase sebesar 87,5% setuju dan sangat setuju 
bahwasannya mereka memanfaatkan material seperti kertas pada ruang kantor 
perpustakaan secara maksimal dan menunjukkan sikap responden yang positif. Hal 
tersebut juga didukung oleh pernyataan salah satu responden bahwasannya untuk surat-
surat pemberitahuan yang bersifat di dalam internal perpustakaan, pihak manajemen 
telah menetapkan penggunaan kertas untuk print dapat dilakukan dua kali bolak balik 
dengan ketentuan surat yang terdahulu sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak 
berlaku masanya. 
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Sebagai salah satu persyaratan ‘eco’ atau ‘green’ ialah perpustakaan memiliki 
kebijakan yang dapat mengatasi limbah  dan dapat mendaur ulang sampah. Seperti yang 
dikatakan oleh Wagner dan Scherer dalam (Latimer & Niegaard, 2007), kebijakan 
mengenai daur ulang dan pencegahan polusi sebaiknya mempertimbangkan 
pengurangan apa yang menjadi sumber sampah, mereka juga menambahkan bahwa 
dapat pula menghilangkan penggunaan bahan berbahaya atau beracun dalam 
perpustakaan, hal tersebut dapat digunakan sebagai langkah pertama dalam melakukan 
strategi pengurangan sampah secara keseluruhan. 

5. Aspek Kualitas Udara dan Kenyamanan Udara dalam Ruangan (Indoor Health & 

Comfort) 

Mengetahui bagaimana gambaran minimnya aktifitas merokok dan 
pengkontrolan lingkungan bebas asap rokok, maka dapat diketahui bahwa di 
Perpustakaan ITS Surabaya, telah menerapkan peniadaan area khusus untuk perokok. 
Dengan persentase 59,4% responden menyetujui bahwa tidak ada area khusus merokok 
dalam gedung perpustakaan. Ini sejalan dengan Pedoman Kawasan Tanpa Rokok yang 
diresmikan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011, bahwasannya 
perpustakaan sebagai salah satu tempat proses belajar mengajar perlu memberlakukan 
Kawasan Tanpa Rokok. 

Dengan memanfaatkan ventilasi ataupun jendela secara maksimal dapat 
mengurangi penggunaan energi listrik pada bangunan. Seperti yang dikatakan oleh 
Lamis dalam (McCabe & Kennedy, 2003), bahwasannya rata-rata manusia 
menghabiskan waktunya sebesar 90% di dalam ruangan. Dengan kondisi bangunan 
yang tertutup rapat membuat kualitas udara dalam sebuah ruangan bergantung pada 
sistem ventilasi mekanisme. 56,3% responden menyetujui bahwasannya tersedia 
ventilasi udara pada ruang kerja responden. Meskipun tersedia ventilasi ataupun jendela 
pada masing-masing ruang kerja, di dalam ruang kerja responden sebanyak 56,3% 
terdapat AC sebagai pendingin ruangan pada ruang kerja responden.  

Cahaya dan bunyi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia 
utamanya untuk mengenali lingkungan dan melakukan berbagai kegiatannya (Frick & 
Suskiyatno, 2011). Keberadaan cahaya berguna untuk membuat manusia dapat melihat 
menggunakan mata sebagai salah satu panca indera manusia, sedangkan bunyi 
merupakan salah satu fungsi dari panca indera manusia yakni telinga. Dengan adanya 
kedua hal tersebut dan beberapa panca indera lainnya, manusia dapat melakukan 
berbagai aktifitasnya. Kompleksitas kegiatan manusia tidak terlepas dari adanya cahaya, 
sehingga penggunaan cahaya sangat diperlukan. Cahaya yang dapat digunakan manusia 
tidak hanya berasal dari cahaya alam yakni matahari akan tetapi juga dapat berasal dari 
cahaya buatan atau lampu yang dapat memakai penggunaan energi listrik sangat besar. 
Akan tetapi apabila penggunaan cahaya alam secara maksimal digunakan dapat 
menghemat pemakaian energi listrik (Frick & Suskiyatno, 2011) 

Sebesar 71,9% responden setuju bahwa pencahayaan dalam ruang kerja tidak 
mengganggu kinerja pengelihatan dan dapat membantu saat bekerja/aktifitas ini 
menunjukkan sikap responden yang positif. Meskipun sebesar 53,1% responden setuju 
bahwa terdapat cahaya alami (matahari) yang masuk ke dalam ruang kerja melalui 
jendela ataupun ventilasi pada ruang kerja, namun sebesar 56,3% responden setuju 
bahwa cahaya matahari tesebut masih belum dapat mencukupi kebutuhan pencahayaan 
para responden, sehingga responden masih memerlukan bantuan dari cahaya buatan 
(lampu). 
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6. Aspek Manajemen Lingkungan Bangunan (Building Environment Management) 
 Pada manajemen lingkungan bangunan terdapat beberapa aspek yang melatar-

belakanginya. Salah satunya yakni kebijakan operasional dan biaya pemeliharaan. 
Aspek ini digunakan untuk mendukung adanya pencapaian aspek-aspek green building 
lainnya yang tekah ada diatas. Dimana pada tabel 3.3.6.1 halaman III-38 sebesar 46,9% 
responden mendukung adanya green building dengan melakukan penghematan energi 
dan air, 50% responden mendukung green library dengan tidak melakukan vandalisme, 
dan 56,3% responden mendukung green library dengan tidak merusak interior ruang 
kerja. Ini menunjukkan sikap responden yang positif atau menyetujui, dimana para 
responden telah mendukung adanya green building pada gedung perpustakaan.  

sebanyak 50% responden menyetujui bahwa terdapat petunjuk teknis penggunaan 
lift pada gedung perpustakaan ketika terjadi gangguan. Ini menunjukkan bahwasannya 
terdapat petunjuk teknis dan manual mengenai penggunaan AC dan lift dimana ketika 
terjadi gangguan maka patron community dapat langsung mengikuti instruksi manual 
yang ada. 

PENUTUP 

Perpustakaan ITS Surabaya  telah menerapkan desain green building pada 
gedung perpustakaan.Sikap para pustakawan yang menunjukkan ke arah sikap derajat 
yang positif atau setuju seperti yang dipaparkan oleh Louis Thrustone dalam Azwar 
(1988), bahwasannya sikap merupakan suatu respon evaluatif yang mengarah baik ke 
derajat positif apabila seseorang individu tersebut menyetujui atau mendukung 
pernyataan objek maupun mengarah ke derajat negatif ketika tidak menyetujui atau 
tidak mendukung pernyataan objek. Derajat sikap positif pustakawan ini ditunjukkan 
hampir pada semua aspek desain green building dari greenship GBCI, meskipun masih 
terdapat beberapa sikap pustakawan yang mengarah ke derajat negatif hanya pada 
beberapa indikator saja. Sebesar 71,8% responden sangat setuju dan setuju dengan sikap 
pustakawan terhadap desain green building yang terlihat dari jawaban pernyataan 
responden, sedangkan yang tidak setuju dan sangat tidak setuju hanya sebesar 14,4% 
dari total keseluruhan 77 pernyataan.  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang bujudul “Sikap Pustakawan terhadap 
Desain Green Building di Perpustakaan ITS Surabaya”  maka peneliti dapat 
memberikan saran sebagai berikut : Bagi pustakawan, apabila ingin menerapkan desain 
green building pada perpustakaan tempatnya bekerja diharapkan telah melakukan sikap-
sikap yang terkait green building minimal dengan melakukan penghematan energi dan 
air seperti mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan dan menggunakan air 
seperlunya. 
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