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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Minat baca mahasiswa pada saat ini tidak sebagus dulu. Mahasiswa sekarang lebih suka 

mencari bahan-bahan pustaka melalui internet daripada mencari buku di perpustakaan. Hal 

ini disebabkan karena zaman sekarang teknologi informasi sudah meningkat dan lebih 

mudah diakses oleh mahasiswa. Dengan hanya berdiam diri di depan komputer, mahasiswa 

bisa mendapatkan ilmu atau bahan-bahan pustaka lewat internet. Tidak perlu ke 

perpustakaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Permasalahan ini 

menimbulkan pertanyaan besar tentang fungsi dan peran perpustakaan di dalam sebuah 

perguruan tinggi. 

Salah satu perguruan tinggi yang ada di Semarang adalah Universitas Diponegoro. 

Universitas Diponegoro mempunyai 11 fakultas dengan program studi sarja, pasca sarjana, 

magister dan diploma. Sebagian besar kampus Universitas Diponegoro terdapat di daerah 

Pleburan dan daerah Tembalang. Hampir semua program studi tiap departemen sudah 

pindah ke kampus daerah Tembalang dan kegiatan pusat perguruan tinggi berada di daerah 

tersebut. 

 Universitas Diponegoro mempunyai visi yaitu menjadi universitas riset yang unggul 

pada tahun 2020. Visi Undip ini mendukung Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat. Salah satu bentuk dukungan nyata terhadap Tri 

Dharma perguruan tinggi adalah pengadaan perpustakaan. Perpustakaan mempunyai fungsi 

untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan penelitian mahasiswa serta dosen. 

Perpustakaan tidak bisa berfungsi dengan baik jika tidak ada minat mahasiswa untuk datang 

ke perpustakaan. 

Rendahnya minat mahasiswa ke perpustakaan Undip bisa disebabkan oleh lokasi 

perpustakaan yang sulit diakses. Saat ini perpustakaan Undip berada di belakang gedung 

Widya Puraya. Gedung perpustakaan yang tidak terlihat dari jalan utama Undip tidak bisa 

menarik mahasiswa untuk datang ke perpustakaan. Tidak tersedianya ruang belajar dan 

diskusi untuk mahasiswa dan dosen juga menjadi faktor penghambat. Fasilitas komputer 

yang bisa digunakan mahasiswa untuk mencari bahan pustaka elektronik sangat kurang. Ini 

beberapa faktor yang mungkin menjadi faktor rendahnya minat mahasiswa Undip untuk 

datang ke perpustakaan. 

Masalah minat mahasiswa Undip yang rendah untuk datang ke perpustakaan harus 

ditemukan solusinya. Meningkatkan minat baca mahasiswa Undip sama saja dengan 

mempermudah visi Undip yaitu menjadi universitas riset yang unggul pada tahun 2020. 

Banyak ilmu yang didapat mahasiswa dari membaca dan berdiskusi akan membangkitkan 

semangat untuk meneliti. Didukung dengan adanya kegiatan diskusi bersama sesama 

mahasiswa dan dosen. Tentunya perpustakaan Undip nantinya harus bisa memenuhi 

kebutuhan ini. 

Dimulai dari masalah rendahnya minat baca dan minat mahasiswa Undip menggunakan 

fasilitas perpustakaan, diambil satu solusi yaitu merencanakan dan merancangan gedung 
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perpustakaan Undip yang baik dengan koleksi lengkap dan fasilitas pendukung kegiatan 

mahasiswa dibidang akademik. Perpustakaan ini diharapkan bisa menjawab permasalahan 

pada saat ini dan masa yang akan datang. 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

a. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh judul Tugas Akhir yang layak dan 

bermanfaat untuk Universitas Diponegoro agar mencapai tujuannya menjadi universitas 

riset yang unggul tahun 2020 dan memfasilitasi kegiatan riset mahasiswa Undip. 

b. Sasaran 

Terbentuknya suatu pedoman pokok untuk melanjutkan tugas akhir ke tahap 

pembuatan Laporan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur serta tahap 

eksplorasi desain. 

 

1.3 Manfaat 

SUBJEKTIF 

Memenuhi salah satu syarat mengikuti Tugas Akhir di Departemen Arsitektur Fakultas 

Teknik Universitas Diponegoro dan menjadi pedoman saat melanjutkan ke tahap eksplorasi 

desain. 

OBJEKTIF 

Menjadi salah satu usulan perencanaan dan perancangan untuk Universitas Diponegoro 

dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa arsitektur yang akan menempuh Tugas Akhir dan 

mahasiswa arsitektur lainnya serta masyarakat umum yang membutuhkan.  

1.4 Lingkup Bahasan 

Ruang lingkup perencanaan dan perancangan perpustakaan fakultas teknik Universitas 

Diponegoro adalah bangunan penyedia fasilitas pendukung untuk pendidikan dan penelitian 

terlengkap dengan memperhatikan standar nasional perpustakaan perguruan tinggi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. 

1.5 Metode Penulisan 

Metode pembahasan yang ditulis secara deskriptif berupa mengumpulkan, 

menjabarkan, menganalisa data yang sudah didapat. Pengumpulan data dilakukan dengan 

tahap sebagai berikut : 

a. Studi Literatur 

Dilakukan dengan cara mencari literatur dari buku maupun jurnal penelitian dan artikel 

dalam majalah. Buku atau jurnal bisa berupa fisik atapun online. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk menentukan lokasi dan menganalisa tapak agar sesuai 

dengan rancangan bangunan yang akan dilakukan. 

c. Dokumentasi 

Mengumpulkan data gambar yang akan dijadikan bahan untuk dianalisa dalam 

perencanaan dan perancangan bangunan. 
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d. Studi Banding 

Mengumpulkan data tentang perpustakaan UGM, perpustakaan UNY, perpustakaan 

SUSTC, dan perpustakaan Aberdeen  yang akan dianalisa sebagai bahan untuk menyusun 

program ruang. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistem pembahasan dalam penyusunan landasan program perencanaan dan perancangan 

arsitektur perpustakaan Undip yaitu : 

BAB I   Pendahuluan 

Menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, lingkup bahasan, metode 

penulisan, sistematika pembahasan dan alur pikir.  

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Menguraikan tentang tinjauan perpustakaan, ragam perpustakaan, tinjauan perguruan tinggi, 

tinjauan perpustakaan perguruan tinggi, tinjauan Universitas Diponegoro, tinjauan pelaku, 

dan aktivitas, dan tinjauan perencanaan serta perancangan perpustakaan perguruan tinggi. 

BAB III  Data 

Menguraikan data tentang kota Semarang sebagai lokasi Universitas Diponegoro, data 

Universitas Diponegoro, peraturan pemerintah tentang pembangunan di kota Semarang dan 

data studi banding perpustakaan UGM, perpustakaan UNY, perpustakaan SUSTC, dan 

perpustakaan Aberdeen. 

BAB IV  Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan Perpustakaan Undip 

 Menguraikan analisa pendekatan program ruang menurut aspek fungsional, aspek 

kontekstual, aspek kinerja, aspek teknis dan pendekatan aspek arsitektural. 

BAB V  Program Perencanaan dan Perancangan Perpustakaan Undip  

Menguraikan konsep, program ruang, pemilihan tapak, dan standar pembangunan 

perpustakaan Undip. 
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1.7  Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA 

 Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi besar di Kota 

Semarang yang mempunyai visi menjadi universitas riset unggul tahun 2020. 

 Universitas Diponegoro merencanakan pembangunan perpustakaan pusat 

baru. 

 Adanya potensi peningkatan kegiatan riset di kalangan mahasiswa Undip 

dengan pembangunan perpustakaan terpadu.  

URGENSI 

Dibutuhkan perencanaan dan perancangan perpustakaan Undip yang dapat 

memfasilitasi kegiatan riset dan kegiatan pendukung akademik mahasiswa. 

ORIGINALITAS 

Perencanaan perpustakaan Undip dengan pendekatan konsep arsitektur tropis 

yang dapat mendukung kegiatan akademik mahasiswa dengan fasilitas yang 

baik dan lengkap 

 

TUJUAN 

Tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh judul Tugas Akhir yang layak 

dan bermanfaat untuk Universitas Diponegoro agar mencapai tujuannya 

menjadi universitas riset yang unggul tahun 2020 dan memfasilitasi kegiatan 

riset mahasiswa Undip. 

SASARAN 

Terbentuknya suatu pedoman pokok untuk melanjutkan tugas akhir ke 

tahap pembuatan Laporan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

serta tahap eksplorasi desain. 

 

STUDI PUSTAKA 

 Landasan Teori 

 Standar perencanaan 

dan perancangan 

 

STUDI LAPANGAN 

 Tinjauan Universitas 

Diponegoro 

 Tinjauan Tapak 

 

Analisa dari studi pustaka dan studi lapangan menghasilkan program 

perencanaan dan perancangan perpustakaan Undip, termasuk di dalamnya 

fasilitas dan sarana prasana gedung. 

 

Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

Standar pembangunan, Konsep perencanaan dan perancangan, tapak 

terpilih dan program ruang. 
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STUDI BANDING 

 Perpustakaan UGM 

 Perpustakaan UKDW 

 Perpustakaan SUSTC 

 Perpustakaan Aberdeen 

 


