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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

Judul SKPA ini adalah “Pusat Wisata Buku Islam di Surakarta”masing – 

masing mempunyai pengertian sebagai berikut : 

Pusat : Pokok pangkal atau yang menjadi pumpunan ( sebagai 

urusan, hal dan sebagainya ). ( Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1996, Balai Pustaka Jakarta ). 

Wisata : Berpergian bersama – sama untuk memperluas 

pengetahuan , bersenang - senang, dan lain – lain. ( Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 1996, Balai Pustaka Jakarta ). 

Buku : Kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi 

satu yang mempunyai tema bahasan yang sama dan disusun 

menurrut kronologi tertentu dari awal bahasan sampai 

kesimpulan dari bahasan. 

 (https://id.wikipedia.org/wiki/Buku) diakses 18 Februari 

2017) 

Islam  : Agama fitrah atau agama yang sesuai dengan tuntutan 

pembawaan watak manusia, yang menempatkan manusia 

sebagai makhluk berkepribadian. Seperti yang di terdapat 

dalam Al Qur’an  (QS Ar Ruum [30]:30) “ Hadapkanlah 

sepenuhnya muksmu kepada agama yang benar, berteguh 

hati pulalah engkau mengikuti fitrah yang dijadikan Allah 

menjadi pembawaan watak manusia,terhadap semua yang 

telah dijadikan Allah, tak seorang pun yang dapat 

menggantinya, itulah Islam agama yang lurus, tetpi 

kebanyakan orang tidak mengetahuinya.” 

Surakarta : Kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Indonesia 

yang berpenduduk 563.659 jiwa (2013) dan kepadatan 

penduduk 12.799/km
2
. Kota dengan luas 44 km

2
 ini
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 berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali 

disebelah Utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di 

sebelah Timur dan Barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah Selatan.(BPS 

Surakarta, 2013) diakses 18 Februari 2017 

Kesimpulan dari pengertian, “Pusat Wisata Buku Islam di Surakarta” 

adalah pangkal atau  pusat kegiatan  yang digunakan untuk memperluas 

pengetahuan  dengan media buku agar menjadikan  masyarakat lebih 

memiliki kepribadian yang bermoral dan Pusat Wisata Buku ini berlokasikan 

di Kota Surakarta. 

1.2 Latar Belakang 

Kenyataan bahwa semakin besarnya tantangan yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia khususnya ummat Islam dalam  memasuki era globalisasi dan juga 

era digital ini. Banyak ditandai oleh informasi yang beredar tanpa batas yang 

membuat banyak orang termakan oleh banyak isu – isu tak benar dan tak ada 

sumber informasi tepatnya. Hal ini dikarenakan lemahnya pengetahuan dan 

Aqidah seseorang sehingga tidak bisa memberdakan mana yang benar dan 

salah menurut Al Qur’an dan As Sunnah.  

Selain dari media cetak hal  yang paling besar adalah berasal dari media-

media elektronik. Hal ini didasari semakin berkembangnya era digital yang 

semakim pesat. Trend perkembangan teknologi digital begitu pesat inilah  

menuntut kita untuk harus selalu berinovasi, kreatif dan menyesuaikan diri 

dengan kondisi nyata dilapangan. Kecendrungan masyarakat saat ini, lebih 

suka membuka internet untuk mengakses informasi ketimbang membaca di 

media konvensional, Media cetak tertinggal dari media digital, namun tetap 

eksis apabila dapat beradaptasi dengan baik. Melalui strategi dan melakukan 

inovasi dengan mengembangkan produknya dengan memanfaatkan teknologi 

digital diantaranya Enewspapar, Ebook, Emagazine, Ipad dan Tablet PC. 

Kombinasi produk dilakukan untuk meraih konsumen sebanyak-banyaknya. 

Strategi ini dilakukan untuk menyentuh para konsumen yang pada era digital 

untuk tetap membeli produk media cetak yang saat ini menggunakan 

teknologi digital. Konsumen tetap ingat dengan produk media cetak dan akan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
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tetap membelinya, walaupun saat ini sudah menggunakan teknologi digital 

untuk mengakses informasi yang diperlukan. 

Kota Surakarta juga sebagai barometer perkembangan Agama Islam di 

Indonesia sehingga sangat di perhitungkan keberadaannya. Pesatnya 

perkembangan Agama Islam yang ada, akan tetapi juga marak kristenisasi 

yang di kota Surakarta ini baik melalui pemikiran maupun fasilitas-fasilitas. 

Sehingga ini bisa menjadi moment ummat Islam untuk memperkuat Aqidah 

melalui sebuah buku, baik cetak maupun elektronik. Hal ini bisa dlihat dari 

jumlah penduduk yang ada di kota Surakarta ini menurut agamanya. 

Tabel 1.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Agama, Kota Surakarta, Tahun 2013 
 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta,Tahun 2013, diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat terlihat bahwa penduduk yang 

Muslim di kota Surakarta ini mencapai 77,64% sehingga kebutuhan fasilitas 

untuk mempelajari agama juga harus seimbang.  

Oleh karenanya buku adalah sesuatu yang istimewa karena bersifat kekal 

dan tidak termakan oleh waktu. Buku dijadikan sebuah referensi maupun 

pengetahuan – pengetahuan untuk sekarang maupun masa yang akan datang. 

Saat ini buku yang bertemakan religi atau buku-buku Islam sangat lah penting 

guna mengedukasi kembali ajaran – ajaran agama ke dalam diri. Bukan hanya 

untuk anak- anak saja akan tetapi untuk semua usia, karena tidak ada batasan 
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umur untuk seseorang mengetahui atau belajar sesuatu apalagi  belajar 

tentang agama. Sebab dari sinilah sumber informasi yang dibaca akan masuk 

dan diharapkan bisa tertanam dalam kehidupan kesehariannya guna 

menghidupkan kembali nilai-nilai Islam secara sempurna dan menjadi pribadi 

yang berkarakter. 

Kebutuhan adanya suatu Pusat Wisata Buku Islam di Surakarta adalah 

karena belum adanya pusat wisata buku yang benar-benar memanusiakan 

manusia dikota Surakarta ini. Selama ini wisata buku  hanya diartikan sebagai 

jual beli buku saja tanpa adanya fasilitas yang baik untuk pengunjung. Jadi 

pengunjung datang hanya mencari buku yang diinginkan namun ketika ingin 

sekedar membaca tidak adanya ruang untuk membaca sehingga harus duduk 

di lantai atau berdiri di samping rak-rak buku. Rutinitas tersebut kebanyakan 

dilakukan oleh usia-usia anak muda saja, seperti pelajar dan mahasiswa. 

Selain usia-usia pelajar dan mahasiswa masyarakat lainnya jarang sekali 

untuk pergi ke wisata buku seperti yang ada di Surakarta ini, ditambah 

dengan adanya arus digital yang semakin pesat tidak hanya memfasilitasi 

dalam bentuk hard saja seperti buku-buku tetapi juga mengikuti 

perkembangan yang ada dengan merambah ke dunia elektronik atau internet. 

Maka untuk mengajak masyarakat menengah kebawah agar ikut 

berpartisipasi dalam wisata buku Islam ini maka didalam wisata buku Islam 

ini bukan hanya sekedar jual beli buku,akan tetapi ada kegiatan yang dapat 

menunjang mereka untuk beribadah,menuntut imu, dan juga bekerja.  

Penerapan arsitektur ramah lingkungan adalah konsep yang tepat, karena 

pada wisata buku Islam ini akan memakan banyak limbah kertas yang 

dikeluarkan sebuah percetakan buku  nantinya. Sehingga bagaimana caranya 

sebuah limbah tersebut dapat diurai kembali menjadi sesuatu yang 

bermanfaaat lagi bagi manusia dan juga dapat menarik masyarakat menengah 

kebawah untuk belajar dan bekerja mendaur ulang sebauh limbah kertas 

menjadi barang yang berguna. Sehingga bukan sekedar mencetak dan 

menerbitkan, tapi juga bisa digunakan untuk masyarakat menengah kebawh 

untuk meraup penghasilan juga melalui hasil daur ulang limbah kertas 
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tersebut. Pengunjung bisa melihat langsung bagaimana menghasilkan 

produksi limbah kertas yang tak bermanfaat menjadi sumber penghasilan 

selain melihat bagaimana memproduksi buku dan juga ruang pameran buku 

ataupun perpustakaannya.  

1.2.1 Pengenalan Buku 

Dari hasil survei yang dilakukan oleh sensus Badan Pusaat Statistik (BPS) 

tahun 2013 menunjukan bahwa sebesar 85,9 persen masyarakat Indonesia 

memilih menonton telivisi dari pada membaca yang hanya 23,5 persen. Hasil 

sensus menegaskan, minat membaca bagi masyarakat Indonesia masih 

sedikit. Inilah yang mendorong untuk membuat suatu wisata agar minat 

membaca sedikit demi sedikit meningkat baik anak-anak maupun orang 

dewasa. Selain itu diharapkan terjadinya transformasi psikologi baca para 

pelajar kita dari membaca sebagai bentuk aktivitas yang serius menjadi 

membaca sebagai bentuk aktivitas yang santai yang dapat dilakukan sambil 

berwisata.  

Melalui wisata buku ini maka orang akan menemukan berbagai macam 

buku-buku Islam seperti buku-buku tarbiyah,buku anak Islami, novel dan lain 

lain yang menebarkan fikrah-fikrah ke-Islaman. Namun bukan hanya diajak 

untuk menemukan buku-buku yang di inginkan saja, akan tetapi orang-orang 

yang akan berwisata ditempat tersebut akan diajak bagaimana melihat dan 

merasakan langsung proses pembutan buku dan juga ruang pameran buku 

untuk melihat koleksi-koleksi. Sehingga masyarakat dapat ikut berkeliling 

guna meningkatkan penegetahun tentang proses pembuatannya. 

1.2.2 Arsitektur Ramah Lingkungan 

Semakin maraknya pembangunan berbasis ramah lingkungan baik hunian 

maupun gedung – gedung bertingkat. Hal ini lah yang menuntut untuk untuk 

membangun suatu tatanan massa yang berbasis ramah lingkungan. Hal ini 

didasari oleh beberapa faktor yang mendukung konsep ini. Hal mendasar 

dalam hal ini adalah untuk membantu bumi lebih sehat dan memperlambat 

global warming . Sehingga dapat diterapkan di Kota Surakarta yang memang 

salah satu kota besar yang berada di Jawa tengah. Walaupun untuk penerapan 
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grean building di Kota Surakarta belum diwajibkan atau bersifat sukarela 

namun pada tahun 2012 terdapat gedung pertama yang menerapkan konsep 

ramah lingkungan bahkan mendapat sertifikat yaitu gedung pemerintahan 

Bank Indonesia. 

Potensi inilah yang memacu untuk membangun suatu tata massa yang 

bersifat ramah lingkungan bukan hanya untuk pengurangan emisi gas karbon 

tetapi juga guna pengurangan pengangguran dan juga pengurangan tingkat 

kebodohan yang ada di Kota Surakarta ini melalui Pusat Wisata Buku Islam. 

1.2.3 Potensi Kota Surakarta 

Budaya dan keragaman di Indonesia dianggap sebagai suatu bagian yang 

tidak terpisahkan dari diri manusia. Setiap tempat memiliki keanekaragaman 

yang khas pada tiap daerahnya masing-masing. Ciri khas yang dimiliki oleh 

setiap daerah dikembangkan dan dikenal oleh masyarakat luas. Salah satu dari 

ciri khas tersebut adalah tempat wisata. Suatu daerah memiliki tempat wisata 

yang potensial untuk dikembangkan dan dikenal lebih banyak oleh masyarakat 

luas. Salah satunya adalah Kota Surakarta dimana kota budaya bahkan salah 

satu kota pendidikan yang akan menjalankan Surakarta sebagai kota 

pendidikan inklusi. Ditambah dengan banyaknya kelompok-kelompok 

organisai Islam yang ada di kota surakarta ini sehingga jelas terlihat 

pemikiran-pemikiran yang beragam di kota ini seperti radikal, modern, klasik 

dan lain-lain yang memenuhi masyarakat Kota Surakarta ini. 

Disinilah potensi Kota Surakarta sebagai kota pendidikan dan juga 

perlunya sebuah pengikat untuk organisasi-organisasi Islam yang ada di Kota 

Surakarta ini dapat bersatu, yaitu melalui Pusat Wisata Buku Islam. Sehingga 

masyarakat secara tidak langsung dapat terpantau melalui fasilitas-fasilitas 

yang tersedia di pusat wisata buku ini baik untuk ummat Islam maupun non 

Islam.  

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan yang diangkat dari pemaparan latar belakang diatas 

adalah : 
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1. Bagaimana membuat sebuah desain Pusat Wisata Buku Islam dalam bentuk 

tata massa yang dilengkapi fasilitas-fasilitas yang bersifat komersial, edukasi, 

dan rekreasi? 

2. Bagaimana penerapan konsep rancangan ramah lingkungan pada desain Pusat 

Wisata Buku Islam di Kota Surakarta? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Membuat  konsep tata massa Pusat Wisata Buku Islam  di Kota Surakarta 

sebagai tempat wisata, pendidikan, dan  pusat perkembangan buku-buku Islam. 

1.4.2 Sasaran 

Membuat konsep tempat Pusat Wisata Buku Islam di Kota Surakarta yang 

mampu mewadahi segala bentuk aktivitas pendistribusian buku maupun untuk 

umum serta merencanakan konsep penataan massa serta tampilan bangunan yang 

sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan  mengenai proses perencanaan dan perancangan dibatasi pada 

wawasan tentang dunia arsitektur serta disiplin ilmu lain yang mendukung dalam 

proses perancangan tersebut. Sedangkan lingkup pembahasan mengarah pada 

prinsip desain arsitektur ramah lingkungan. 

1.6 Keluaran 

Tata massa yang dihasilkan adalah sebuah tempat Wisata Buku Islam di Kota 

Surakarta sebagai kunjungan wisata buatan dan sarana untuk belajar dan 

mengetahui tentang kegiata Islam lebih dalam melalui fasilitas-fasilitas yang 

tersedia yang diharapkan menjadi manusia yang berkepribadian Islam juga. 

1.7 Metodologi Pembahasan 

Metode yang digunakan  dalam menyusun DP3A ini adalah metode deskriptif 

analisis, sintesis, dimana data yang dianalisis disatukan kembali untuk 

disintesiskan. Hasil dari sintesis – sintesis dirangkum sebagai dasar konsep 

perencanaan dan perancangan. Adapun tahap yang dilalui sebagai berikut: 

a.) Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses perencanaan dan 

perancangan. 
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b.) Menganalisa permasalahan berdasarkan data primer dan sekunder serta 

menyimpulkan yang digunakan sebagai alternatif pemecahan. 

c.) Mengadakan pendekatan – pendekatan arsitektur untuk mendapatkan solusi 

dan merumuskan hasil sintesis kedalam suatu rumusan konsep perancangan. 

1.7.1 Pengumpulan Data 

a.) Kajian Teoritis. 

Studi literatur, yaitu mengambil dari beberapa sumber yang bisa digunakan 

untuk menjawab setiap permasalahan dengan pemecahan yang mempunyai dasar. 

b.) Data. 

1. Observasi literatur, yaitu mengambil dari beberapa sumber yang bisa 

digunakan untuk menjawab setiap permasalahan dengan pemecahan yang 

memiliki dasar. 

2. Interview, yaitu penulis melakukan tanya jawab kepada narasumber atau 

dosen pembimbing secara langsung. 

3. Survei lapangan, yaitu dengan melihat langsung bagaimana keadaan asli 

dari wilayah yang akan dijadikan lokasi atau  mengambil data – data site 

lokasi. 

4. Studi komparasi, mengadakan  studi banding terhadap obyek sejenis untuk 

mendapatkan referensi dan gambaran terhadap desain perancangan. 

1.7.2 Analisis 

Yaitu dengan cara menganalisa data-data fisik dan non-fisik yang 

diperlukan, untuk disajikan sebagai pertimbangan dalam mendesain sesuai 

standart dan literatur yang sudah ada, antara lain: 

a. Pengolahan Data 

b. Pengolahan Konsep 

1.7.3 Analisa Sintesa 

Yaitu dengan melakukan review pokok pembahasan masalah , kemudian 

disimpulkan menjadi suatu rangkuman konsep yang telah terpilih, diteliti, dan 

dipelajari. 
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1.7.4 Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Membuat konsep/dasar perencanaan dan perancangan dengan menggunakan 

metode diskriptif untuk memperjelas dan memperkuat yang satu dengan yang 

lainnya yang diwujudkan dalam sebuah konsep perencanaan dan perancangan. 

1.8 Sistematika Pembahasan 

Lpaoran DP3A ini disusun dalam empat tahap, mencakup hal – hal yang 

berhubungan dengan proses dasar program perencanaan dan perancangan 

arsitektur. Mencakup latar belakang, tujuan, permasalahan, kajian teori, kajian 

lokasi dan analisis pendekatan serta konsep perencanaan dan perancangan. 

BAB  I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, tentang wisata 

buku islam di Surakarta, lingkup pembahasan, metodologi pembahasan serta 

sistematika pembahasan. 

BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan secara teori atau kepustakaan data literatur untuk proses 

dasar program perencanaan dan perancangan arsitektur dalam merancang Pusat 

Wisata Buku Islam di Surakarta dengan pendekatan pada aspek ramah 

lingkungan. 

BAB  III GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN 

Memberikan tinjauan mengenai lokasi perencanaan, seperti lokasi dan lingkungan 

eksternalnya, aspek fisik, dan kebijakan pembangunan, dan sebagainya. 

BAB  IV ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Membahas gagasan perencanaan, analisis dan konsep site, ruang, penampilan 

arsitektur, struktur, interior, utilitas, sirkulasi, dan mengatasi masalah kebisingan 

atau keramaian. 


