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WARAK KAYU, 
MICROLIBRARY MASA DEPAN

 Konsep rumah panggung menjadi referensi desain arsitektur Microlibrary Warak Kayu, bangunan perpustakaan yang berada di 
Taman Kasmaran, Semarang, Jawa Tengah. Konsep ini memungkinkan penambahan volume perpustakaan yang memungkinkan 

penggunaan ruang bagian bawah untuk berbagai kegiatan multifungsi.

 Yudi Supriyanto
yudi.supriyanto@bisnis.com

D    
esain arsitektur 
Microlibrary Warak 
Kayu, Taman Kas-
maran, Semarang, 
Jawa Tengah me-
raih penghargaan 

arsitektur internasional Archi-
tizer A+ Award 2020 dalam 
kategori perpustakaan.

Bangunan dengan material 
100% kayu ini mengalahkan 2 
karya bangunan perpustakaan 
lain, karya arsitek Steven Holl 

di Amerika Serikat dan karya 
Skidmore Owings Merril di 
China.

Florian Heinzelmann & 
Daliana Suryawinata, Direktur 
& Founder SHAU—biro arsitek-
tur yang berbasis di Bandung, 
Indonesia, juga di Rotterdam, 
Belanda dan di Passau, Jer-
man—mengungkapkan bahwa 
prinsip desain bangunan Micro-
library Warak Kayau adalah 
tropis, passive energy, serta 

multi-programmatic.
Elemen tangga tribun di area 

masuk pada bangunan ini da-
pat digunakan untuk duduk. 
Pengunjung dapat melakukan 
aktivitas se per ti membaca bersa-
ma, work  s hop, dan berkumpul, 
bahkan ter dapat juga ayunan 
kayu un tuk anak-anak. Per pu-
stakaan ini juga memiliki ruang 
yang menyediakan jaring-ja ring 
bagi mereka yang ingin duduk 
santai dan mem baca.

Desain façade Warak Kayu 
mengikuti bentuk wajik yang 
terinspirasi dengan sistem kon-
struksi Zollinger dari Jerman. 
Bentuknya seperti sisik kulit Wa-
rak Ngendog yang merupakan 
hewan mitologi khas Semarang, 
simbol persatuan antaretnis. 

“Dengan menggunakan 
teknik desain screen layering, 
cahaya matahari akan terfi ltrasi 
dengan baik. Namun, bagian 
dalam tetap terang sehingga 
tanpa perlu menyalakan lampu 
pada siang hari. Sementara itu, 
penghawaan silang juga dapat 
terjadi sehingga tidak memerlu-
kan air conditioner (AC).

Bangunan ini 100% meng-
gunakan material kayu karena 

salah satu tujuannya adalah 
memberikan contoh desain tro-
pis kontemporer yang baik dan 
berkelanjutan.

“Selain itu memang pihak 
donatur memiliki akses ke PT 
Kayu Lapis Indonesia yang 
memproduksi kayu prefabrikasi 
bersertifi kat SVLK, dan meme-
menuhi standar Forest Steward-
ship Council [FSC],” katanya.

Pada bangunan ini, jenis 
kayu yang digunakan bervaria-
si, antara lain plywood berbasis 
kayu meranti untuk eksterior 
bangunan. Finger joint lami-
nate dari kayu bangkirai untuk 
struktur kolom dan balok. Ke-
mudian, kayu sisa pabrik yang 
didaur ulang untuk elemen-ele-
men interior dan lantai.

“Jadi untuk microlibrary ini 
harus dari kayu, tetapi untuk 
microlibrary lain kami mendesain 
dengan berbagai bahan lain yang 
sedapat mungkin, diusahakan 
yang berkelanjutan atau sustai-
nable, seperti Microlibrary Bima, 
Bandung, di mana kami meng-
gunakan 2.000 ember [plastik] 
es krim bekas,” katanya.

Microlibrary Warak Kayu 
memiliki luas bangunan 182 m2 

dengan perincian 91 m2 di atas, 
dan 91 m2 semi terbuka di ba-
gian bawah. Adapun luas lantai 
dasar bangunan ini mencapai 91 
m2. Kemudian, tinggi bangunan 
mencapai 6,65 meter. Semen-
tara itu, biaya konstruksi yang 
dikeluarkan untuk bangunan 
Microlibrary Warak Kayu ini 
mencapai US$75.000.

KENISCAYAAN
Sekretaris Jenderal Ikatan 

Arsitek Indonesia Ariko Andi-
kabina mengungkapkan bahwa 
bangunan yang berkelanjutan 
merupakan suatu keniscaya-
an jika kita menginginkan 
peradaban dapat terus berlan-
jut. ‘Semua menuju ke sana 
Penggunaan kayu olahan dari 
bahan sisa, bangunan tidak 
ber-AC, mengandalkan sirkulasi 
udara alami,” katanya.

Dia berharap bangunan yang 
berkelanjutan bukan hanya 
sekadar tren karena tren dapat 
berlalu dan berganti. 

Salah satu tujuan bangunan 
adalah untuk memberikan con-
toh desain tropis kontemporer 
yang baik untuk bahan kayu 
berkelanjutan.  Foto-foto: Dok. Photographer KIE_ Architect SHAU
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