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Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Jurnal Nasional, yang terbit pada Jumat 27 September 2013, bahwa
Budaya baca masyarakat di Indonesia masih terbilang rendah. Hal tersebut terbukti dari data
yang tercatat di UNESCO pada 2012 yang menyatakan indeks minat membaca Indonesia baru
mencapai 0,001. Artinya, dalam setiap 1.000 orang Indonesia hanya ada satu orang yang
mempunyai minat baca. Oleh karena itu seperti yang di sampaikan oleh Aliya Rajasa Edie
Baskoro dalam Seminar Nasional Pembudayaan Gemar membaca 2013 di Jakarta, “Karena
kondisi minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah diperlukan pembudayaan
gemar membaca sejak dini, Membaca harus menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat
Indonesia”.

Untuk meningkatkan minat baca tersebut, peran perpustakaan menjadi sangat
penting. Kota Semarang sebagai ibu Kota Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Kota
dengan jumlah perguruan tinggi dan swasta yang relatif banyak, sehingga sangat diperlukan
suatu perpustakaan yang dapat meningkatkan minat baca serta memberikan informasi dan
pengetahuan bagi masyarakat Kota Semarang pada khususnya dan Jawa Tengah pada
umumnya.

Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah merupakan perpustakaan yang
mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
di bidang perpustakaan. Adanya Perpustakaan daerah Jawa Tengah di Kota semarang
diharapkan dapat membantu program pencarian informasi bagi masyarakat. Sesuai dengan
Standar Nasional Perpustakaan RI (2011) tentang Perpustakaan Propvinsi, bahwa
penyelenggaraan perpustakaan diarahkan untuk mendukung pembudayaan kegemaran
membaca dalam rangka sistem pendidikan Nasional. Dengan adanya minat baca yang baik,
akan meningkatkan jumlah pengunjung. Untuk menarik minat baca masyarakat Jawa Tengah
tersebut dibutuhkan pembenahan pada Perpustakaan Daerah Provinsi Jateng. Pembenahan
tersebut antara lain sistem pelayanan, kelengkapan koleksi, keanekaragaman program dan
fisik bangunannya guna kenyamanan dan estetika.

Selain itu, seiring berkembangnya jaman dan teknologi, jumlah koleksi semakin
banyak. Bertambahnya jumlah koleksi tentunya membutuhkan ruang penyimpanan yang
lebih luas dan semakin terorganisir. Selain perlunya perluasan tempat, teknologi pun ikut
berperan dalam pengorganisiran buku-buku yang ada. Gedung Perpustakaan Daerah Jawa
Tengah yang ada sekarang tidak mampu lagi menampung jumlah koleksi dan pengunjung
untuk masa 10 tahun ke depan. Sedangkan bangunan yang ada tidak dapat lagi dilakukan
pengembangan perluasan maupun peninggian karena keterbatasan lahan dan peraturan
daerah setempat yang mengharuskan maksimal ketinggian bangunan adalah 4 lantai.

Perpustakaan Daerah Jateng harus dapat berkembang menjadi perpustakaan
yang lebih praktis dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan minat baca. Untuk 10 tahun
ke depan diharapkan pengunjung tidak akan lagi kerepotan mengeluarkan banyak waktu dan
tenaga. Ribuan koleksi buku tersebut akan diringkas menjadi sebuah file yang dapat diakses
oleh siapa saja dan kapan saja. Sehingga dengan demikian pengunjung yang akan datang
akan langsung menuju ruangan browsing buku, disana pengunjung dapat langsung
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mendownload isi buku dan mendapatkan informasi letak hardcopy yang disimpan di masing-
masing ruangan koleksi. Diharapkan pula bangunan perpustakaan yang terbentuk juga akan
semakin modern, minimalis dengan teknologi yang maksimal, dengan konsep dan program
baru yang memberikan unsur rekreasi dengan fasilitas untuk mewadahi program-
program yang dapat menarik pengunjung, namun tidak melupakan unsur edukasinya.
Konsep ini akan memuat Cafetaria dan inner court dengan fasilitas hot spot, tempat
bermain anak, ruang mutimedia, ruang pamer, ruang serbaguna, serta beberapa fasilitas
pendukung lainnya, namun harus dikemas dengan konsep yang dapat menimbulkan
kenyamanan dan kesenangan siapa saja dan kapan saja. Sehingga dapat menjadi tempat
kunjungan rekreasi keluarga di hari libur.

Oleh karena itu diperlukan perencanaan dan perancangan bangunan
Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mampu mewadahi sarana pendidikan
informal yang berkonsep modern, efisien, mengundang, edukatif, rekreatif dan strategis
hingga pada masa 10 tahun yang akan datang.

1.2   PERUMUSAN MASALAH
Bagaimana merencanakan dan merancang sebuah bangunan yang dapat

menampung kegiatan-kegiatan sebuah perpustakaan yang modern sebagai sarana
pendidikan informal yang berbasis modern, efisien, strategis, edukatif, rekreatif dan
mengundang.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN
1.3.1    Tujuan

Mendapatkan konseptual perencanaan dan perancangan suatu Perpustakaan
Daerah Jawa Tengah yang representatif, dapat menarik minat pengunjung dan
memiliki trend mode terbaru, dengan penekanan arsitektur Post Modern, dan
diperuntukkan bagi siapa saja, memiliki fasilitas memadai untuk menunjang
kegiatan di dalamnya dengan optimal di masa 10 tahun yang akan datang serta
berada pada lokasi yang strategis.

1.3.2   Sasaran
Terwujudnya langkah dalam pembuatan bangunan Perpustakaan Daerah Provinsi
Jawa Tengah berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan dan alur pikir
proses penyusunan LP3A dan Desain Grafis.

1.4 MANFAAT
1.4.1 Secara Subyektif

a.Sebagai salah satu persyaratan dari Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas
Teknik Universitas Diponegoro.

b. Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai jenjang strata S1 di Jurusan
Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

1.4.2 Secara Obyektif
Sebagai sumbangan untuk perkembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya dalam
bidang arsitektur.
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1.5 RUANG LINGKUP
1.5.1 Ruang Lingkup Substansial

Pembahasan mengenai perencanaan dan perancangan “ Perpustakaan Daerah
Provinsi Jawa Tengah “ dengan penekanan desain Arsitektur Post Modern. yang
merupakan suatu bangunan perpustakaan umum tingkat Provinsi  yang mempunyai
tugas pokok membantu gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
bidang perpustakaan.

1.5.2 Ruang Lingkup Spasial
Secara spasial lokasi perencanaan dan perancangan Perpustakaan Daerah Provinsi
Jawa Tengah ini berada pada Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

1.6   METODA PEMBAHASAN
Metode pembahasan yang digunakan yaitu metode deskriptif, yang berisi uraian cara-cara
dalam memperoleh faktor-faktor untuk menyiapkan perancangan yaitu faktor yang
dibutuhkan (design requirement) dan faktor yang menentukan (design determinant). Data-
data tersebut dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:
1. Data Primer

 Observasi Lapangan
Kegiatan pengamatan secara langsung di wilayah lokasi dan tapak perencanaan dan
perancangan “Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah”, serta pengamatan
terhadap obyek studi banding.

 Wawancara
Dilakukan dengan pelaku atau pengelola, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan
perencanaan dan perancangan “Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah”.

2. Data Sekunder
Diperoleh dari studi literatur, refrensi sumber-sumber tertulis dari internet, serta
perundangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan studi perencanaan dan
perancangan “Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah”.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN
Garis besar susunan atau urutan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan
Perancangan Arsitektur “Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah” adalah:
BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, lingkup
pembahasan, metode pembahasan, sistematika pembahasan dan alur pikir.

BAB II TINJAUAN PERPUSTAKAAN
Berisi tentang tinjauan singkat tentang pengertian, fungsi dan tujuan, kegiatan,
klasifikasi, unsur pendukung Perpustakaan. Serta penekanan desain yang
direncanakan.

BAB III TINJAUAN DATA
Berisikan data tentang Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang dan potensinya,
serta kedudukan, tugas dan fungsi, kegiatan utama, kondisi fisik, koleksi, dan
pelayanan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Berisi program dasar perancangan yang terdiri dari aspek fungsional, aspek
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kontekstual, aspek arsitektural, aspek teknis, aspek kinerja serta batasan dan
anggapan mengenai program perencanaan dan perancangan Perpustakaan
Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V KONSEP DAN PROGRAM DASAR  PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Berisi tentang konsep dasar yang melandasi perencanaan dan perancangan
Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari aspek fungsional,
kontekstual, arsitektural, aspek teknis serta aspek kinerja.

1.8 ALUR PIKIR

Landasan Program Perencanaan dan
Perancangan Arsitektur Perpustakaan Daerah

Provinsi Jawa Tengah

STUDI BANDING

 Perpusda Prov. DIY
 State Library of Victoria
 National Library of China

ANALISA
Analisa untuk tinjauan pustaka dan data yang ada untuk membuat pendekatan program
perencanaa dan perancangan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan penekanan
desain Arsitektur Post Modern.

PERENCANAAN

Perpustakaan Daerah
Provinsi Jawa Tengah

PERANCANGAN

Modern Library

PERMASALAHAN

Memberikan konsep baru pada Perpustakaan Daerah Prov. Jawa Tengah menjadi perustakaan
berbasis modern, efisien, strategis, edukatif, rekreatif dan mengundang hingga pada masa 10
tahun yang akan datang. Sehingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat

LATAR BELAKANG
Aktualita
- Standar Nasional Perpustakaan RI (2011) tentang Perpustakaan Propvinsi, bahwa penyelenggaraan

perpustakaan diarahkan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca dalam rangka
sistem pendidikan Nasional.

- Peningkatan jumlah pengunjung yg kurang signifikan
- Gedung Perpustakaan Daerah Jawa Tengah yang ada sekarang tidak mampu lagi menampung

jumlah koleksi dan pengunjung untuk masa 10 tahun ke depan.
Urgensi
- Perlunya pembenahan pada Perpustakaan Daerah Jawa tengah untuk meningkatkan  minat baca,

sehingga  jumlah pengunjung meningkat.
- Belum adanya konsep modern yang menggabungkan fungsi edukasi dan rekreasi dalam satu

bangunan
Originalitas

Merencanakan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mampu mewadahi sarana
pendidikan informal yang berbasis modern, efisien, strategis, edukatif, rekreatif dan
mengundang pada masa 10 tahun yang akan datang, dengan penekanan desain Post Modern

STUDI LAPANGAN

 Tinjauan Kota Semarang
 Tinjauan Lokasi dan Tapak

TINJAUAN PUSTAKA

 Internet dan wawancara
 Studi Literatur


