
Bab 1 

Pendahuluan 

 

1.1. Latar belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan bagi semua kalangan masyarakat, 

apapun status, keadaan ekonomi dan tempat bermukim dari masyarakat 

tersebut. Di hampir semua negara termasuk Indonesia. Pendidikan dapat didapat 

melalui banyak sekali sarana. Sekolah dan lembaga kursus merupakan sarana 

pendidikan primer yang datap dicapai, sedangkan ada pula sarana pendidikan 

tambahan untuk membuka cakrawala, yaitu perpustakaan.  

Menurut Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota yang 

dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, perpustakaan 

adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam 

secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan 

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka, jika 

dalam lingkup kota, perpustakaan berfungsi sebagai perpustakaan yang 

diperuntukkan bagi masyarakat luas di daerah kabupaten/kota sebagai sarana 

pembelajaran sepanjang hayat, tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, 

ras, agama, dan status sosial ekonomi. 

Sesuai dengan pasal 22 ayat 1 bab VII UU 43 tahun 2007 tentang 

perpustakaan, kepemilikan perpustakaan kabupaten/kota ini adalah pemerintah 

daerah setempat yang dibangun dengan dana dari APBD kota/kabupaten 

tersebut, dilanjutkan pada pasal 22 ayat 2 dan 3 bab VII UU 43 tahun 2007 tentang 

perpustakaan, pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan 

daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya setempat, 

memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, dan 

mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga mencantumkan tentang 

beberapa peraturan pengadaan sebuah Perpustakaan Kabupaten/Kota harus 

berada pada di wilayah yang mudah terjangkau dan jauh dari lokasi rawan 

bencana, lokasi/lahan perpustakaan di bawah kepemilikan dan/atau kekuasaan 

pihak pemerintah daerah dengan status hukum yang jelas, luas gedung 

perpustakaan sekurang-kurangnya 0,008 m2 per kapita dan berbentuk permanen 

yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan.  

Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatra 

Utara, yang jauh sebelumnya merupakan sebuah kerajaan, yaitu Kesultanan 

Asahan yang merupakan sebuah hulu sungai yang disinggahi oleh Sultan Aceh dan 

berkembang menjadi sebuah perkampungan. Letaknya berbatasan langsung di 

sebelah timur dengan Selat Malaka yang membuat kebudayaan yang ada di 



Kabupaten Asahan banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam dan Melayu. 

Terdiri dari 25 kecamatan dan kota Kisaran sebagai ibukotanya. 

Keadaan di lapangan, Kabupaten Asahan telah memiliki Kantor 

Perpustakaan dan Arsip Daerah yang terletak di Jl. H.O.S Cokroaminoto no. 80A, 

Kisaran Barat. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sejatinya berfungsi utama 

sebagai perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan 

bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah. Pada kenyataannya fungsi deposit yang 

ada pada sebuah perpustakaan umum juga ada pada Kantor Perpustakaan dan 

Arsip Daerah Kabupaten Asahan. 

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 32 ayat (2) dinyatakan 

bahwa perpustakaan umum (public libraries) merupakan salah satu urusan wajib 

pemerintah daerah, maka diperlukan desain perpustakaan umum Kabupaten 

yang terpisah dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Asahan.  

Perpustakaan Umum Kabupaten Asahan dalam perencanaannya akan 

mengedepankan fungsi utamanya sebagai fungsi deposit sumber informasi, dan 

sebagai rekreasi edukasi bagi masyarakat Kabupaten Asahan. Bangunan 

perpustakaan ini akan menggunakan penekanan local wisdom, didukung oleh 

utilitas dan fasilitas-fasilitas pendukung agar perpustakaan ini dapat digunakan 

oleh seluruh kalangan, termasuk infant dan difabel. 

 1.2. Tujuan dan Sasaran 

  1.2.1. Tujuan 

1. Tujuan pembahasan adalah untuk memperoleh dasar untuk menyusun 

landasan perencanaan dan perancangan Perpustakaan Umum 

Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.dengan penekanan local wisdom 

yang baik dari segi fungsi dan pemenuhan kebutuhan ruang beserta 

persyaratan teknisnya sekaligus dari segi keamanan dan kenyamanan 

bagi pengguna bangunan. 

2. Menggali, merumuskan dan menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan perencanaan dan perancangan suatu wadah untuk 

memsaranai kegiatan para pelaku pendidikan dan masyarakat 

Kabupaten Asahan yang membutuhkan sarana pendidikan yang baik. 

 1.2.2. Sasaran 

Tersusunnya langkah-langkah kegiatan penyusunan 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Tugas Akhir 

(LP3TA) Perpustakaan Umum Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 

dengan penekanan local wisdom. 

 1.3. Manfaat 

  1.3.1. Subyektif 

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyusun Landasan 

Program Perencanaan Dan Perancangan Tugas Akhir (LP3TA). 



  1.3.2. Obyektif 

1. Untuk mengatasi permasalahan sarana pendidikan bagi 

masyarakat di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara; 

2. Untuk menjadi pedoman dalam perancangan Perpustakaan 

Kabupaten/Kota. 

 1.4. Ruang lingkup 

Lingkup pembahasan menitik beratkan pada hal-hal yang berkaitan 

dengan perencanaan dan perancangan bangunan perpustakaan, yang ditinjau 

dari disiplin ilmu arsitektur. Hal-hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas 

seperlunya, jika masih berkaitan dan mendukung masalah utama. 

 1.5. Metode Pembahasan 

  1.5.1. Metode Deskriptif 

Pembahasan dilakukan dengan melakukan pengumpulan 

data. pengumpulan dara dilakukan dengan cara: studi pustaka/ studi 

literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan narasumber, 

observasi lapangan serta browsing internet. 

  1.5.2. Metode Dokumentatif 

Pembahasan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan 

dara yang menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Cara 

pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar visual 

dari foto-foto yang dihasilkan. 

  1.5.3. Metode Komparatif 

Pembahasan dengan melaksanakan studi banding dengan 

Perpustakaan Kabupaten/Kota lain yang lebih baik. 

 1.6. Sistematika pembahasan 

Kerangka penyusunan tugas Akhir dengan judul Pengembangan 

Perpustakaan Kabupaten/Kota Asahan dengan pendekatan studi Perilaku adalah 

sebagai berikut: 

a. 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). 

b. BAB II Tinjauan Pustaka 

Membahas mengenai literatur yang berhubungan dengan 

Perpustakaan Kabupaten/Kota melalui studi literatur, serta 

memaparkan studi banding dengan Perpustakaan Kabupaten/Kota 

sekelasnya. 

c. BAB III Tinjauan Perpustakaan Kabupaten/Kota Asahan 



Menguraikan mengenai kondisi fisik dan non fisik Kabupaten 

Asahan dan Kota Kisaran, peraturan bangunan setempat, dan kondisi 

eksisting Perpustakaan Kabupaten/Kota. 

d. BAB IV Pendekatan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

Berisi pendekatan aspek fungsional, kontekstual, kinerja, 

teknis, dan visual bangunan Perpustakaan Kabupaten/Kota. 

e. BAB V Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

Berisi rangkuman program perencanaan dan perancangan 

yang menjadi landasan dalam proses perancangan ke depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.7. Alur Pikir (berupa diagram) 

 

 

 

 

 

 

Judul Tugas Akhir: 

Perpustakaan Umum Kabupaten Asahan 

Dengan Penekanan Arsitektur Melayu 

 

 

Aktualitas: Kabupaten Asahan yang hanya mempunyai Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 

sebagai institusi yang berfungsi deposit karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari Kabupaten 

Asahan. 

Urgensi: Perlu adanya perencanaan perancangan pengembangan bangunan perpustakaan umum 

untuk memenuhi fungsi deposit tersebut. 

Originalitas: Perlu direncanakan sebuah perpustakaan umum kabupaten yang memiliki kapasitas 

yang dapat menampung seluruh aktivitas kepustakaan dan deposit karya tulis, cetak dan rekam di 

Kabupaten Asahan dan memiliki tampilan bangunan yang baik dan menyesuaikan dengan kearifan 

budaya setempat. 

Tujuan: Memperoleh satu usulan judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan 

desain yang spesifik sesuai dengan originalitas/ karakter judul dan citra yang dikehendaki atas judul 

yang diajukan. 

Sasaran: Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan 

Perpustakaan Umum Kabupaten Asahan, Sumatera Utara berdasarkan atas aspek-aspek panduan 

perancangan (design guide lines aspect). 

TINJAUAN UMUM/ STUDI 
LAPANGAN 

Tinjauan Kabupaten Asahan dan 
Kota Kisaran 

TINJAUAN PUSTAKA 

Berupa landasan teori, standart 
perancangan, kebijaksanaan 
perencanaan dan perancangan, dan 
kajian Budaya Melayu. 

(browsing internet dan studi 
literatur) 

DATA Studi Banding 

Kesimpulan, Batasan 

dan Anggapan 

 

ANALISA :Pendekatan 

Program Perencanaan 

dan Perancangan 

Arsitektur yang mengacu 

pada aspek - aspek 

kontekstual, fungsional, 

arsitektural, teknis, dan 

kinerja. 

PERENCANAAN: Perancangan 

Perpustakaan Umum 

Kabupaten Asahan 

Pelaku dan aktivitas, 

hubungan ruang, persyaratan 

ruang, struktur bangunan, 

utilitas bangunan, filosofi atau 

penekanan desain, data tapak. 

PERANCANGAN:  
Penekanan Local 
Wisdom  

 Pengguna  

 Aktivitas  

 Kebutuhan ruang 

 Fasilitas  

 Sarana dan 
prasarana  

 Kapasitas  

 Program ruang  

 

HASIL: Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) Perpustakaan 

Umum Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 
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