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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Universitas Diponegoro adalah salah satu perguruan tinggi terbesar dan 

menjadi tempat perkembangan dan pertukaran ilmu yang berada di Kota Semarang. 

Sebagai sebuah perguruan tinggi Universitas Diponegoro berkewajiban untuk 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Maka diperlukan sarana dan prasarana 

pendukung guna melaksanakan kewajiban tersebut. Salah satu prasarana yang 

dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian maupun 

pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu perguruan tinggi 

adalah perpustakaan. seperti yang dituliskan pada Undang–Undang Nomor 43 

Tahun 2007 Bab I Pasal 4, yang menyatakan bahwa tujuan dari perpustakaan 

adalah memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran 

membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan 

kehidupan berbangsa. 

 Pada tahun 2017 ini, Universitas Diponegoro berubah status menjadi PTN BH 

(Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum), hal tersebut memberikan otonomi yang 

lebih luas terhadap perguruan tinggi dan menjadi kesempatan dalam melakukan 

pengembangan dan pembangunan perguruan tinggi, termasuk menjadi pemicu untuk 

mencapai visi Universitas Diponegoro yaitu menjadi universitas riset yang unggul 

pada tahun 2020. Maka sebagai proses dalam mewujudkan hal tersebut, perlu 

dilakukan peningkatan mutu, termasuk prasarana seperti Perpustakaan Universitas. 

Apalagi dengan melihat visi perpustakaan yang sinergis dengan visi Universitas 

Dipoengoro yaitu untuk menjadi Pusat Layanan Sumber Pembelajaran dan Riset 

Berbasis Teknologi Informasi guna Mendukung Universitas Diponegoro menjadi 

Universitas Riset yang Unggul Tahun 2020, maka urgensi untuk meningkatkan mutu 

Perpustakaan menjadi makin tinggi. Dan dengan rencana menciptakan Widya 

Puraya menjadi pusat akademik, maka diperlukan bangunan baru untuk 

Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro, yang diharapkan dapat menjadi tempat 

belajar dan sumber informasi yang baik, yang mampu mendukung visi Universitas 

Diponeogoro dengan berbasis teknologi. 
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1.2 Tujuan & Sasaran 

 

 Tujuan  : 

 Merencanakan dan merancang sebuah Perpustakaan Pusat Universitas 

Diponegoro yang diharapkan mampu menunjang kegiatan pendidikan di kampus, 

dan mendukung visi Universitas Dipoengoro. 

 

 Sasaran : 

 Tersusunnya usulan langkah – langkah pokok proses (dasar) perencanaan 

dan perancangan Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro berdasarkan aspek - 

aspek panduan perancangan, 

 

1.3 Manfaat 

 

 Manfaat Subjektif : 

- Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di 

Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Prodi S1 Universitas Diponegoro 

Semarang dan sebagai pedoman dalam proses Perencanaan dan 

Perancangan Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro.  

 

 Manfaat Objektif : 

- Sebagai salah satu sumber ilmu dan pengetahuan arsitektur terutama 

tentang bangunan perpustakaan, baik bagi mahasiswa yang sedang 

menempuh Tugas Akhir, maupun mahasiswa dan masyarakat umum yang 

membutuhkan. 
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1.4 Ruang Lingkup 

 

 RUANG LINGKUP SUBSTANSIAL  : 

 Objek yang direncanakan dan dirancang adalah Perpustakaan Pusat 

Universitas Diponegoro yang termasuk dalam bangunan kategori tunggal beserta 

dengan perancangan tapak. 

 

 RUANG LINGKUP SPASIAL  : 

 Lokasi perencanaan dan perancangan Perpustakaan Pusat Universitas 

Diponegoro berada di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. 

 

1.5 Metode Pembahasan 

 

 Berikut ini beberapa metode yang digunakan menyusun penulisan ini, yaitu : 

a. Metode Deskriptif, yaitu melakukan penjabaran dan pemaparan yang 

berhubungan dengan perpustakaan, yang dilakukan dengan studi pustaka 

sebagai sumber informasi terhadap perencanaan perpustakaan dari berbagai 

sumber tertulis yang relevan. 

b. Metode Dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang terkait dengan proses 

perencanaan perpustakaan. 

c. Metode Komparatif, yaitu dengan melakukan studi banding terhadap bangunan 

perpustakaan yang ada. 

Dari data-data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk 

memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang 

ada, sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur bangunan Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

 

Kerangka pembahasan secara garis besar merupakan pengolahan data yang 

kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang menjadi Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A). Kerangka pembahasan adalah 

sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, lingkup pembahasan, 

metode pembahasan, dan sistematika pembahasan dari masalah yang  

mengungkapkan masalah secara garis besar serta alur pikir dalam menyusun 

Laporan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan umum perpustakaan, kebutuhan pustaka yang dibutuhkan 

dalam perencanaan dan perancangan Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro. 

 

BAB III DATA 

Berisi tinjauan lokasi, berupa keadaan geografis, topografi dan keadaan eksisting 

mengenai lokasi tapak yang digunakan sebagai Perpustakaan Pusat Universitas 

Diponegoro, juga tinjauan umum Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro. 

 

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PENDEKATAN 

Berisi uraian pendekatan dan analisa program perencanaan dan perancangan 

berdasarkan aspek konstektual, aspek konstektual, aspek arsitektural, aspek teknis 

dan aspek kinerja. 

 

BAB V LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Merupakan landasan program perenncanaan dan perancangan arsitektur tentang 

Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro. 
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1.7 Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATAR BELAKANG 
AKTUALITA 

 Kewajiban perguruan tinggi dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 

 Visi Universitas Diponegoro 2020 menjadi Universitas Riset 

 Kebutuhan akan tempat belajar dan sumber informasi 

 Perubahan status Universitas Diponegoro menjadi PTN BH 

 Rencana penggunaan Widya Puraya sebagai rektorat dan pusat akademik 

 Visi Perputakaan Undip untuk menjadi Perpustakaan berbasis teknologi 
URGENSI 

 Perlu direncanakannya sebuah Perpustakaan baru yang mampu mendukung visi 
Undip untuk menjadi Universitas riset  

ORIGINALITAS 

 Menciptakan sebuah perpustakaan riset berbasis teknologi yang mampu 
memberikan informasi 

PERMASALAHAN 
Perlunya merencanakan Perpustakaan baru yang mampu  

mendukung visi Undip untuk menjadi Universits riset 

DATA 

 Tinjauan lokasi/site 

 Studi Banding 
 
 

STUDI LITERATUR 

 Landasan teori 

 Standar perencanaan dan 
perancangan 

 
 

ANALISA 
Analisa perancangan arsitektural yang berhubungan dengan aspek fungsional, 

kontekstual, teknis dan arsitektural 

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

Kesimpulan merupakan hasil dari analisa, batasan merupakan hal - hal yang menjadi 
batas ruang lingkup perancangan dan anggapan merupakan hal - hal berpengaruh 

dalam proses perancangan untuk  mencapai hasil yang diinginkan (ideal) 
 

PENDEKATAN PROGRAM LANDASAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Dasar pendekatan, pendekatan lokasi dan tapak, pendekatan fungsi, pelaku, aktifitas, 
proses aktivitas, jenis fasilitas, kapasitas dan besaran ruang, sirkulasi, sistem struktur, 

sistem utilitas dan sistem bangunan. 
 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Membahas konsep, program, dan persyaratan perencanaan dan perancangan arsitektur 

untuk Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro 
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