
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Perpustakaan sebagai sumber informasi memegang peranan penting dalam 

pembangunan nasional dan merupakan sarana penunjang dalam pendidikan. 

Perpustakaan pada dasarnya mempunyai tugas untuk menghimpun atau mengadakan, 

mengolah dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain 

itu perpustakaan umum juga merupakan suatu unit kerja yang mengumpulkan karya cetak 

dan karya rekam sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia.  

Akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka semakin 

meningkat pula jumlah informasi yang diterbitkan setiap harinya dalam bentuk buku, 

majalah, surat kabar, dan laporan hasil penelitian. Oleh karena itu perpustakaan berupaya 

untuk menyediakan koleksi dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna.  

Kata perpustakaan atau dalam bahasa Inggris disebut library berasal dari bahasa latin 

librarium yang berarti kumpulan buku-buku. Di zaman sekarang ini koleksi yang disimpan di 

perpustakaan tidak lagi terdiri dari buku-buku saja. Sesuai dengan perkembangan teknologi 

yang saat ini sedang berlangsung, maka koleksi yang disimpan di perpustakaan berupa 

slide, film, mikrofilm, CD, dan lain sebagainya.  

Perpustakaan Daerah Propinsi Kalimantan Barat berdiri sejak tahun 1980 sesuai 

dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0221a/o/1980 tanggal 2 

September 1980. Namun demikian baru beroperasi setahun kemudian, tepatnya tanggal 7 

September 1981.

Pada Saat ini pelayanan perpustakaan Daerah Kalimantan Barat dalam melaksanakan 

pelayanan masih ada mengalami kekurangan, kekurangan yang berasal dari kurangnya 

fasilitas untuk para pengunjung yang kurang memadai. Hal ini dalam melaksanakan 

tugasnya yaitu memberikan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat 

tidak memberikan pelayanan yang efektif.  

Dari uraian diatas, dapat di analisa mengenai pelayanan perpustakaan daerah 

Kalimantan Barat yang pada saat ini belum maksimal, seperti salah satunya masih 

kurangnya fasilitas ruangan yang dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan di 



perpustakaan ini. Dengan adanya hal ini perlunya suatu perancangan desain ulang 

perpustakaan daerah Kalimantan Barat guna untuk memperbaiki suatu perpustakaan yang 

dapat menampung jumlah pengunjung yang semakin tahun semakin meningkat serta 

memperbaiki layout ruang perpustakaan agar dalam penggunaan dapat efisien dan 

maksimal.  

Dengan adanya redesain perpustakaan daerah Kalimantan Barat dengan suatu 

Penekanan Post-Modern dengan pelayanan berbasis teknologi informasi sehingga mampu 

menjadi sarana pendidikan non formal umum yang efektif dan efisiensi. Perpustakaan 

modern yang dimaksud adalah penerapan konsep Post modern baik dari sistem 

pelayanannya maupun dari tampilan bangunan.  

 



1.2. Tujuan Dan Sasaran 

2.2.1 . Tujuan  
Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan sebuah Perpustakaan Daerah 

Kalimantan Barat yang sesuai dengan fungsinya serta Menciptakan suatu bangunan 

perpustakaan dengan konsep Post Modern yang mempunyai daya tarik bagi pengunjung. 

2.2.2 . Sasaran 
Tersusunnya usulan dasar-dasar perencanaan dan perancangan Perpustakaan 

Daerah Semarang berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan dan Desain Grafis 

yang akan dikerjakan. 

1.3. Manfaat 
Untuk memperoleh suatu wawasan dalam perancangan sebuah Perpustakaan yang 

berawal dari langkah-langkah yang bermulai dari proses penyusunan LP3A sampai menjadi 

desain grafis. 

1.4. Lingkup Pembahasan 

1.4.1. Ruang lingkup substansial  
Ruang lingkup Redesain Perpustakaan Daerah Kalimantan Barat di Pontianak adalah 

bangunan yang dengan unsur penekanan Desain Neo- Vernakular 

1.4.2. Ruang lingkup spasial  
Meliputi aspek kontekstual tapak dengan memperhatikan potensi, kendala dan 

prospek dari Perpustakaan Daerah Kalimantan Barat di Pontianak 

1.5. Sistematika Pembahasan 
Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan 

judul Redesain Perpustakaan Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 
Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan dan 

sistematika bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur 

pikir dalam menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan (LP3A). 

 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum Perpustakaan, tinjauan sejarah 

perpustakaan, jenis-jenis perpustakaan, tujuan atau fungsi perpustakaan, dan tinjauan 

penekanan arsitektur  Neo - Vernakular , serta tinjauan teoritis mengenai standar – 

standar perancangan ruang, serta tinjauan studi banding Perpustakaan yang sudah ada.  

 

BAB III  TINJAUAN KOTA PONTIANAK 
Membahas tentang tinjauan kota Pontianak berupa data – data fisik dan nonfisik  

berupa, seperti letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta 

kebijakan tata ruang wilayah di Kota Pontianak.  

 

BAB V BATASAN, KESIMPULAN, DAN ANGGAPAN 
Membahas tentang batasan dalam hal perancangan perpustakaan, mengenai 

kesimpulan dari bab sebelumnya serta anggapan perancangan perpustakaan itu.  

 

BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
PERPUSTAKAAN DAERAH KALIMANTAN VARAY 

Berisi tentang kajian/ analisa perencanaan yang pada dasarnya berkaitan dengan 

pendekatan aspek fungsional, aspek kinerja, aspek teknis, aspek kontekstual, dan 

aspek visual arsitektural. 

 

BAB VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PERPUSTAKAAN DAERAH 
KALIMANTAN BARAT 

Membahas konsep, program, dan persyaratan perencanaan dan perancangan arsitektur 

untuk Perpustakaan Daerah Kalimantan Barat di Kota Pontianak dengan penekanan 

desain arsitektur Neo- Vernakular. 

 



1.6. Alur Pikir 
 

Tujuan 
Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan sebuah Perpustakaan Daerah 

Kalimantan Barat yang sesuai dengan fungsinya serta Menciptakan suatu bangunan 
perpustakaan dengan konsep post- Modern yang mempunyai daya tarik bagi pengunjung. 
 

Sasaran 
Tersusunnya usulan dasar-dasar perencanaan dan perancangan Perpustakaan 

Daerah Kalimantan Barat berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan dan Desain 
Grafis yang akan dikerjakan. 
 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan sebagai dasar 
perencanaan dan perancangan Perpustakaan Daerah Kalimantan Barat 

Studi 
Lapangan 

� Tinjauan 
tapak 

� Tinjauan Kota 
Pontianak 

Studi Pustaka :
� Landasan teori 
� Standar 

perencanaan 
dan 
perancangan 

Studi Banding
- Perpustakaan Daerah Jawa Tengah 
- Perpustakaan Daerah Kalimantan 

Barat 
 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan 
Perancangan Perpustakaan Kalimantan Barat 

Latar Belakang
Aktualita  
- Kurang efektif dan fungsionalnya beberapa ruangan di perpustakaan daerah Kalimantan Barat 
- Belum memenuhi Standar ideal perpustakaan, perlunya peningkatan fasilitas ruangan pada 

perpustakaan daerah Kalimantan Barat 
- Perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas membaca pada masyarakat 
Urgensi 

Perlunya perencanaan dan perancangan Perpustakaan Daerah dengan konsep tampilan 
Arsitektur Neo vernacular dan  juga mampu memberikan fasilitas ruangan yang  fungsional, 
serta pelayanan yang baik bagi para pengunjung Perpustakaan agar pengunjung akan lebih 
terasa nyaman. 

Originalitas 
 Merencanakan Perpustakaan Daerah Kalimantan Barat di kota Pontianak yang bersifat konsep 

arsitektur Neo Vernakular dalam hal bentukan bangunan serta fasilitas yang menunjang 


