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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 PENGERTIAN JUDUL 

Untuk dapat mengetahui kejelasan maksud judul yang diambil, maka perlu 

adanya penjabaran masing-masing kata yang terdapat pada judul. 

Perancangan  : Perancangan adalah penggambaran, perencanaan 

dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari 

beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu 

kesatuan yang utuh dan berfungsi Perancangan 

sistem dapat dirancang dalam bentuk bagan alir 

sistem (system flowchart), yang merupakan alat 

bentuk grafik yang dapat digunakan untuk 

menunjukan urutan-urutan proses dari sistem 

(Trianto & Yulianeu, 2018) 

Perpustakaan Umum  :Lembaga pendidikan yang sangat demokratis 

karena menyediakan sumber belajar sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, dan melayaninya tanpa 

membedakan suku bangsa, agama yang dianut, 

jenis kelamin, latar belakang dan tingkat sosial, 

umur dan pendidikan serta perbedaan lainnya. (NS, 

2003) 

Sustainable Building : Sustainable (berkelanjutan) dan 

building(bangunan) sehingga dapat diartikan 

sebagai bangunan berkelanjutan. Pendekatan 

konsep ini memiliki tujuan merancang dan 

mengoperasikan bangunan yang sehat atas dasar 

efisiensi sumber daya dan konsep ekologis. 

(Lumbangaol, 2017) 
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Kabupaten Sukoharjo : Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pusat 

pemerintahan berada di Sukoharjo, sekitar 10 km 

sebelah selatan Kota Surakarta. Kabupaten ini 

berbatasan dengan Kota Surakarta di utara, 

Kabupaten Karanganyar di timur, Kabupaten 

Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kiduldi selatan, 

serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolalidi 

barat. (Wikipedia, Wikipedia, 2013) 

 Jadi arti judul “Perancangan Perpustakaan Umum dengan Pendekatan 

Sustainable Building di Kabupaten Sukoharjo” adalah suatu tempat yang 

digunakan sebagai perpustakaan umum dengan pendekatan arsitektur 

berkelanjutan yang memiliki tujuan efisiensi sumber daya dan konsep 

ekologissehingga memberikan suasana baru bagi pengunjung perpustakaan 

umum. 

1.2  LATAR BELAKANG 

 Perpustakaan umum menurut Sutarno (2003: 32) merupakan lembaga 

pendidikan yang sangat demokratis karena menyediakan sumber belajar sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, dan melayaninya tanpa membedakan suku 

bangsa, agama yang dianut, jenis kelamin, latar belakang dan tingkat sosial, 

umur dan pendidikan serta perbedaan lainnya. Perpustakaan dengan tugas dan 

fungsinya merupakan salah satu sumber informasi dan pembelajaran bagi 

masyarakat, dengan mempertimbangkan pentingnya keberadaan perpustakaan 

di tengah masyarakat, maka didirikanlah salah satu jenis perpustakaan yakni 

perpustakaan umum. Perpustakaan umum sendiri memiliki perbedaan dengan 

perpustakaan milik pribadi atau lainnya, karena cenderung terbatas koleksi 

buku yang ada di perpustakaan milik pribadi tergantung dengan lingkungan 

dan adanya aturan-aturan khusus.  

 Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di  Propinsi Jawa Tengah. 

Secara geografis, terletak diantara bagian ujung timur 110. 57º BT, bagian 

ujung sebelah barat 110 42º BT, bagian ujung sebelah utara 32º LS, bagian 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sukoharjo,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gunung_Kidul
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali
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ujung sebelah utara  49º 32.00º LS. Dengan luas 46,666 km², atau 1,43% luas 

wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas 

wilayah administrasi Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten 

Karanganyar Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan 

Kabupaten Wonogiri Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar Sebelah Timur : 

Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. (Tridoyo, 2009) 

 Kabupaten Sukoharjo memiliki perpustakaan daerah milik pemerintah 

kabupaten Sukoharjo yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 

Sukoharjo, yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No. 17, Johosari, Joho, Kec. 

Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Secara umum perpustakaan ini 

masih minim dalam segi arsitektural, kenyamanan pengguna, dan pelayanan. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah kursi baca yang tersedia hanya sekitar 50 

kursi, 2 area diskusi tanpa sekat, jumlah buku ± 100 pustaka, dan R. IT yang 

hanya tersedia 5 komputer. Hal ini karena bercampurnya bangunan 

perpustakaan dengan arsip dan juga dokumentasi pemkab Sukoharjo, 

sedangkan berdasarkan Data Arsitek dituliskan bahwa perpustakaan umum 

tidak mempunyai fungsi kearsipan. 

 

Gambar 1. 1  Tampak depan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Sukoharjo 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, dibawah ini merupakan 

beberapa permasalahan yang ditemui berkaitan dengan kondisi fisiknya: 

1) Ruang Pembukuan terlalu sempit sehingga penataan rak buku terlalu 

dekat, hal ini menyebabkan jalur sirkulasi tidak leluasa dan pergerakan 

pengguna terganggu. 
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Gambar 1. 2 Suasana Perpustakaan Area Pembukuan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

2) Perpustakaan tidak memiliki ruang penunjang seperti R. 

seminar/pertemuan dan R. Workshop. 

3) R. Diskusi yang disediakan tidak memiliki sekat dengan area R. IT. 

 

Gambar 1. 3 Suasana Perpustakaan Area Baca, Area Diskusi, dan Area IT 

Sumber : Dokumen Pribadi 

4) Luasan lahan sekarang tidak mendukung untuk perbaikan dan fasilitas 

perpustakaan sekarang maupun melengkapi ruang ( penambahan ruang). 

Dengan demikian dalam perencanaan perpustakaan yang baru nantinya harus 

dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul di perpustakaan yang lama. 

Berdasarkan data minat masyarakat mengunjungi Perpustakaan Daerah 

Sukoharjo masih tergolong rendah. Dalam sehari, hanya tercatat sekitar 100 

orang pengunjung yang didominasi siswa sekolah. Dapat dihitung prosentase 
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pengunjung perpustakaan dengan jumlah penduduk 824.238 jiwa, maka 

prosentase jumlah pengunjung hanya 0% . 

 

Jumlah rata − rata pengunjung per bulan

jumlah seluruh penduduk
× 100% 

Rumus Perhitungan Prosentase Pengunjung Perpustakaan 

Sumber : Sukma, 2017 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 

2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2011-2031 terdapat strategi pemerintah untuk meningkatan nilai dan fungsi 

kawasan sebagai tempat wisata, obyek penelitian, pendidikan, dan 

berdasarkan RPJMD PROV 2013-2018 diharapkan terciptanya budaya baca, 

dan menciptakan generasi pelajar yang baik. Dari uraian di atas pemerintah 

menginginkan untuk meningkatkan nilai pendidikan salah satunya dari 

perpustakaan umum. 

1.3  PERMASALAHAN 

1. Bagaimana  menciptakan bangunan perpustakaan umum yang efektif 

dalam ruangnya sehingga lebih banyak menampung buku dan 

pengunjung? 

2. Bagaimana menciptakan  bangunan perpustakaan umum dengan 

pendekatan sustainable building pada sistem efisiensi energi dan 

material? 

1.4 TUJUAN DAN SASARAN 

1.4.1 Tujuan 

  Memberikan wadah edukasi bagi masyarakat baik tua 

maupun muda yang menginterpretasikan pada efektfitas ruang 

dengan pendekatan sustainable building yang ditekankan pada 

efisiensi energi dan  material. 
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1.4.2 Sasaran 

a. Menciptakan perpustakaan umum yang efektif dalam ruangnya, 

sehingga banyak menampung buku dan pengunjung sehingga 

lebih membuat nyaman pengunjung. 

b. Menciptakan bangunan yang mencerminkan sustainable 

building dengan penekanan pada efisiensi energi dan material. 

c. Menciptakan  nilai budaya membaca bagi masyarakat.  

d. Menciptakan kenyamanan masyarakat berdasarkan konsep 

sustainable building. 

1.5 LINGKUP PEMBAHASAN 

a. Pembahasan ditekankan pada permasalahan yang muncul agar 

menjadi acuan menghasilkan perencanaan dan perancangan fisik 

bangunan. 

b. Pembahasan dilakukan dengan lingkup pemikiran dan disiplin ilmu 

arsitektur yang ditekankan pada sustainable building. 

1.6 METODE PEMBAHASAN 

1.6.1 Metode Kompilasi Data 

a. Observasi  

 Merupakan pengumpulan data dalam bentuk pengamatan 

terhadap lokasi, potensi dan permasalahan yang ada. 

b. Studi Literatur 

 Merupakan studi terhadap tulisan dan karya yang sudah ada dan 

yang berkaitan, misalnya dari: 

1) Media cetak dan elektronik untuk mendapatkan isue-isue dan 

perkembangannya serta berita-berita yang dapat menjadi 

acuan penulisan. 
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2) Referensi pustaka berupa buku maupun skripsi yang 

mendukung dalam penulisan terkait dengan perpustakaan 

umum dan sustainable building. 

c. Studi Komparatif 

 Merupakan studi perbandingan terhadap bangunan dengan tipe 

yang sama dan sudah ada. 

1.7  SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I  Pendahuluan 

Menguraikan secara garis besar landasan konsep yang meliputi 

latar belakang, permasalahan, metode pembahasan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang tinjauan terhadap literatur-literatur yang meliputi 

perpustakaan umum, sustainable building, studi komparasi. 

BAB III  Gambaran Umum Lokasi dan Gambaran  Perencanaan 

Berisi tentang tinjauan umum, aspek fisik, aspek aktifitas, dan 

kebijakan pembangunan kabupaten Sukoharjo. 

BAB IV  Analisa Pendekatan dan Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Berisi tentang gagasan perencanaan dan perancangan analisa serta 

konsep mengenai ruang, site, tampilan bangunan, arsitektur, 

struktur dan utilitas. 

  


