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PERPUSTAKAAN UMUM DI KABUPATEN SUKOHARJO 

DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR KONTEMPORER 

 

Abstrak 

Perpustakaan umum di Kabupaten Sukoharjo masih menjadi satu lahan dengan 

Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Perpustakaan umum ini harus 

berbagai lahan dengan Dinas Kearsipan, yang membuat bangunan perpustakaan 

umum ini memiliki luas bangunan yang tidak standar sesuai perpustakaan kota. 

Hal ini pastinya akan menjadikan permasalahan tersendiri bagi pihak 

perpustakaan, karena dalam satu lahan yang tidak terlalu luas harus mewadahi 2 

fungsi yang berbeda, yakni fungsi sebagai perpustakaan umum kota dan fungsi 

sebagai kearsipan daerah. Akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini adalah 

perpustakaan tidak mampu menampung banyak pengunjung, tidak dapat berfungsi 

secara optimal baik dari segi kenyamanan, pelayanan, dan juga dengan 

keterbatasan tempat akibat harus berbagi lahan dengan Dinas Kearsipan Daerah. 

Tujuan adanya perancangan perpustakaan umum di Kabupaten Sukoharjo ini 

adalah agar perpustakaan umum mempunyai lahan dan bangunan sendiri serta 

dapat menampung jumlah pengunjung yang lebih banyak, koleksi buku yang lebih 

banyak, dan dapat memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi pengunjung yang 

lebih baik dari sebelumnya. Hal ini juga dapat meningkatkan jumlah pengunjung 

yang datang ke perpustakaan umum serta dapat meningkatkan minat baca 

masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Sehingga berimbas pada peningkatan 

Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai daya 

saing dan berkualitas. Untuk pendekatan konsep yang akan digunakan pada 

perancangan bangunan perpustakaan umum ini adalah pendekatan dengan konsep 

arsitektur kontemporer. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan sebuah 

bangunan yang memiliki daya tarik tersendiri bagi manusia, sehingga dapat 

menciptakan kreativitas dan inovasi baru dari segi tampilan bangunan, 

meningkatkan fungsi kognitif, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi 

stress. Konsep ini sangat cocok diterapkan pada bangunan perpustakaan umum 

yang memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan, karena bangunan ini memiliki 

tingkat kenyamanan yang tinggi pada setiap ruangnya. Hal ini tidak lepas dari 

fungsi bangunan perpustakaan sebagai tempat menambah ilmu pengetahuan dan 

informasi melalui membaca buku. 
 

Kata Kunci : Perpustakaan Umum, Pendidikan, Arsitektur Kontemporer 

 

Abstract 

The public library in Sukoharjo Regency is still one area with the District 

Archives Service of Sukoharjo Regency. This public library must have a variety 

of land with the Archives Service, which makes this public library building have 

an area that is not standard according to the city library. This will certainly create 
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its own problems for the library, because in a land that is not too broad must 

accommodate two different functions, namely the function as a city public library 

and a function as a regional archives. The consequence of this problem is that the 

library is unable to accommodate many visitors, cannot function optimally both in 

terms of comfort, service, and also with limited space due to having to share land 

with the Regional Archives Service. The purpose of the design of public libraries 

in Sukoharjo Regency is that public libraries have their own land and buildings 

and can accommodate a greater number of visitors, more book collections, and 

can provide services and comfort for visitors better than before. This can also 

increase the number of visitors coming to public libraries and can increase interest 

in reading in the Sukoharjo Regency. So it impacts on increasing Human 

Resources (HR) in Sukoharjo Regency which has competitiveness and quality. 

The concept approach that will be used in the design of public library buildings is 

the approach to contemporary architectural concepts. This concept aims to create 

a building that has a special attraction for humans, so as to create creativity and 

new innovations in terms of the appearance of the building, improve cognitive 

function, improve well-being, and reduce stress. This concept is very suitable to 

be applied to public library buildings that have a function as educational facilities, 

because this building has a high level of comfort in each room. This is inseparable 

from the function of the library building as a place to add knowledge and 

information through reading books. 

 
Keywords : Public Library, Education, Contemporary Architecture. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sebuah usaha untuk sadar dan terencana untuk 

mewujudkan proses belajar bagi peserta didik. Dalam mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak  mulia, serta adanya keterampilan yang dibutukan 

oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (UU No. 20 Tahun, 2003). 

Pendidikan juga memiliki perang yang sangat penting dalam sebuah negara, 

karena selain dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentang ilmu 

pengetahuan, pendidikan juga sebagai pilar utama dalam kemajuan suatu 

bangsa/negara, tidak terkecuali di negara Indonesia. Di negara Indonesia 

pendidikan termasuk bagian dari tujuan bangsa bangsa indonesia yang tertera 

pada UUD 1945 alenia ke-4 dan adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua itu harus terus 
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diupayakan untuk masyarakat Indonesia agar terwujudnya masyarakat yang 

cerdas, sesuai dengan tujuan dari bangsa Indonesia. Agar dapat menunjang demi 

terwujudnya masyarakat yang cerdas sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia, 

maka perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang 

pendidikan bagi masyarakat. Salah satunya dengan adanya perpustakaan umum. 

Kabupaten Sukoharjo ialah salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa 

Tengah dengan luas wilayah ± 466,66 Km² dengan populasi penduduk sekitar 

898.774 jiwa pada tahun 2018. Kabupaten Sukoharjo berbatasan dengan 

Kabupaten Surakarta dibagian utara, Kabupaten Wonogiri dibagian selatan, 

Kabupaten Karanganyar dibagian timur, dan Kabupaten Klaten dibagian barat. 

Dengan adanya perpustakaan umum yang sekarang di Kabupaten Sukoharjo yang 

kurang memenuhi standar dan fasilitas yang belum memadai, membuat minat 

baca pengunjung semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena perpustakaan 

tidak dapat menampung banyak pengunjung, tidak dapat berfungsi optimal dari 

segi kenyamanan dan pelayanan. Bukan hanya itu saja, tampilan fasad bangunan 

perpustakaan yang kurang menarik dari segi gaya arsitektur yang menjadikan 

permasalahan pada bangunan perpustakaan itu sendiri. Hal ini pastinya 

menjadikan permasalahan tersendiri bagi pihak perpustakaan, karena kurang 

memenuhi apa yang diingikan oleh masyarakat umum di Kabupaten Sukoharjo. 

Hal ini pastinya tidak akan terwujud jika tidak disertai penyediaan sarana dan 

prasarana atau fasilitas yang memadai. Bangunan perpustakaan umum harusnya 

mempunyai fasilitas yang lengkap, dikarenakan hal ini sebagai penunjang 

masyarakat di Kabupaten Sukoharjo khususnya pelajar dan mahasiswa agar gemar 

membaca untuk menambah wawasan mereka dalam segi ilmu pengetahuan. 

Sehingga berimbas pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten 

Sukoharjo yang berkualitas dan dapat berdaya saing. Ini sesuai dengan tujuan dari 

negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan dapat 

berdaya saing dengan negara lain. 

Konsep yang digunakan pada bangunan perpustakaan umum ini nantinya 

adalah dengan pendekatan arsitektur kontemporer. Konsep desain arsitektur 

kontemporer adalah konsep desain dimana gaya arsitektur memiliki satu gaya 
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yang dominan dari gaya arsitektur lainnya. Gaya arsitektur kontemporer dapat 

menciptakan keselarasan hubungan antara bangunan dengan lingkungan 

sekitarnya. Konsep ini diterapkan pada bangunan perpustakaan berdasarkan 

pertimbangan dalam memahami tujuan dari perancangan bangunan perpustakaan 

di Kabupaten Sukoharjo. Perancangan perpustakaan dimaksudkan dapat 

menciptakan keselarasan hubungan antara bangunan dengan lingkungan 

disekitarnya. Sehingga membuat manusia merasa nyaman, tidak stress, dan dapat 

meningkatkan fungsi kognitif serta kreativitas bagi manusia. Konsep ini dirasa 

cocok digunakan pada bangunan-bangunan yang memiliki fungsi sebagai sarana 

pendidikan seperti perpustakaan yang memerlukan kenyamanan dan ketentraman 

yang tinggi pada setiap ruangnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang bangunan perpustakaan umum pada lokasi site 

milik pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang mudah diakses oleh 

pengunjung ? 

2. Bangaimana merancang bangunan perpustakaan umum dengan fasilitas 

yang lengkap sebagai penunjang aktivitas ? 

3. Bagaimana merancang bangunan perpustakaan umum yang sesuai 

dengan konsep desain arsitektur kontemporer yang dapat menarik 

perhatian pengunjung ? 

1.3 Tujuan Dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

1. Menciptakan bangunan perpustakaan umum yang sesuai dengan konsep 

desain arsitektur kontemporer sehingga dapat menarik perhatian 

pengunjung dilihat dari segi arsitektur bangunannya.  

2. Membuat bangunan perpustakaan umum yang mempunyai fasilitas 

sesuai dengan standar karena sebagai penunjang aktivitas bagi 

pengunjung maupun karyawan. 

3. Membuat bangunan perpustakaan umum pada lokasi yang strategis 

mudah diakses oleh masyarakat luas. 
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1.3.2 Sasaran 

1. Dengan adanya perpustakaan umum di lokasi yang strategis, diharapkan 

dapat memudahkan pengunjung untuk mengakses atau datang ke 

perpustakaan, untuk menggunakan berbagai fasilitas-fasilitas yang ada 

di perpustakaan. 

2. Dengan adanya perpustakaan umum yang memiliki fasilitas lengkap, 

diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten 

Sukoharjo, sehingga tercipta budaya membaca ditengah-tengah 

masyarakat yang berimbas pada peningkatan sumber daya manusia. 

3. Dengan adanya perpustakaan umum dengan pendekatan konsep desain 

arsitektur kontemporer sehingga memiliki bentuk fasad bangunan yang 

menarik dari segi arsitektur, diharapkan dapat menarik perhatian 

masyarakat di Kabupaten Sukoharjo agar datang ke perpustakaan serta 

menjadikan bangunan perpustakaan yang nyaman, aman, dan tentram. 

2. METODE 

2.1 Langkah – langkah Desain 

Terdapat dua metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data, antara 

lain sebagai berikut : 

2.1.1 Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap semua aspek yang berhubungan dengan perencanaan 

perpustakaan umum di Kabupaten Sukoharjo dengan pendekatan arsitektur 

kontemporer, baik dari segi lokasi, potensi, dan permasalahan yang ada. 

2.1.2 Studi Literatur 

Mencari data melalui studi pustaka dan referensi yang berkaitan dengan 

topik perencanaan dan perancangan perpustakaan umum di Kabupaten 

Sukoharjo dengan pendekatan arsitektur kontemporer, misalnya dari : 

1. Media cetak dan elektronik untuk mendapatkan isu-isu dan 

perkembangan serta berita-berita yang dapat menjadi acuan 

penulisan. 
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2. Referensi pustaka berupa buku maupun jurnal yang dapat 

mendukung dalam penulisan terkait dengan perpustakaan umum 

dan konsep desain arsitektur kontemporer. 

2.1.3 Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan metode deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi potensi yang ada di lapangan 

selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi untuk 

mendapatkan solusi konsep desain yang terbaik yang akan diterapkan. 

Tidak lupa data sekuder yang sudah didapatkan turut dilibatkan guna 

memperlihatkan aspek yang perlu diperhatikan. 

2.2 Parameter Desain 

Terdapat dua acuan parameter dalam mendesain Perpustakaan Di Kabupaten 

Sukoharjo yaitu : 

2.2.1 Grhatama Pustaka 

Grhatama pustaka adalah salah satu perpustakaan umum terbesar di 

Indonesia dan bahkan digadang-gadang menjadi yang terbesar di Asia 

Tenggara. Perpustakaan yang terletak di Jalan Janti Banguntapan Bantul, 

Yogyakarta ini dirancang untuk mengakomodir fungsi perpustakaan 

sebagai institusi yang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, 

penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi masyarakat luas. 

Perpustakaan yang berdiri di tanah seluas 2,4 hektar dengan luas bangunan 

9.000 m
2
 dan memiliki 3 lantai, diperkirakan dapat menampung 

pengunjung sebanyak 2000 orang.  

Grahatama pustaka adalah salah satu perpustakaan yang memiliki 

koleksi buku langka, naskah kuno, dan lembar negara (staatsblat). Koleksi 

buku di grahatama pustaka, baik buku langka dan buku umum berjumlah 

260.000 eksemplar, yang terdiri dari 180.000 judul. 

2.2.2 Perpustakaan Biblioteca Jaume Fuster, Barcelona 

Perpustakaan Biblioteca Jaume Fuster adalah perpustakaan yang 

dirancang oleh Josep Llinás Carmona dan terletak di pusat Vallacarca, 

Gracia, Barcelona, tepatnya di Plaza De Lesseps yang menjadi sumbu 
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publik dan menjadi koridor hijau di kota ini. Perpustakaan dengan luas 

5.026 m2, memiliki 4 lantai yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas 

seperti ruang utama perpustakaan, aula, ruang arsip dengan basement, 

lobby, media ruang baca, galery, cafe, ruang pameran, auditorium, hingga 

amphitheater. Perpustakaan ini, termasuk perpustakaan yang memiliki 

koleksi cukup banyak, yaitu 105.000 dokumen. 

Perpustakaan Biblioteca Jaume Fuster berbeda dengan perpustakaan 

lainnya, karena perpustakaan ini menawarkan sesuatu yang lebih dari 

sekedar perpustakaan. Seperti kita dapat memutar CD atau multimedia, 

bekerja di ruang yang memungkinkan, dan bahkan membuat video 

diperpustakaan ini. Jadi tidak mengherankan jika perpustaakaan ini banyak 

dikunjungi oleh orang, dan tiap harinya bisa mencapai 2.000 orang. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum Lokasi 

3.1.1 Kondisi Geografi 

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah yang terletak di 

Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah ± 466,66 Km². Kabupaten 

Sukoharjo secara geografis terletak diantara 110º 57’ 33.70” Bujur Timur - 

110º 42’ 6.79” Bujur Timur dan antara 7º 32’ 17.00” Lintang Selatan - 7º 

49’ 32.00” Lintang Selatan. Kabupaten Sukoharjo berbatasan langsung 

dengan wilayah Kabupaten lainnya yaitu : 

1. Sebelah Utara : Kabupaten Surakarta 

2. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri 

3. Sebelah Barat : Kabupaten Klaten 

4. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar 

Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 12 Kecamatan, 17 Kelurahan, dan 

150 Desa. Kabupaten Sukoharjo memiliki jumlah penduduk mencapai 

898.774 jiwa pada tahun 2018 (BPS Kab. Sukoharjo dalam Angka, 2018). 
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Gambar 1. Peta Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Kecamatan 

 

3.2 Data Nonfisik 

3.2.1 Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2018 sebanyak 

898.774 jiwa, yang terdiri dari 450.627 jiwa  penduduk laki-laki dan 

448.147 jiwa penduduk perempuan. Jumlah ini mengalami peningkatan 

dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2017 dengan jumlah penduduk 

sebanyak 885.823 jiwa.  

Tabel 1. Laporan Jumlah Jiwa Per Kecamatan 

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Weru 29219 29300 58519 

2. Bulu 19603 18987 38590 

3. Tawangsari 28644 28061 56705 

4. Sukoharjo 48181 47987 96168 

5. Nguter 28107 27747 55854 

6. Bendosari 31972 31931 63903 

7. Polokarto 42791 42304 85095 

8. Mojolaban 45613 45601 91214 
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9. Grogol 60615 60086 120701 

10. Baki 35020 34778 69798 

11. Gatak 26468 26437 52905 

12. Kartasura 54394 54928 109322 

Jumlah 450627 448147 898774 

Sumber : DISDUKCAPIL Kab. Sukoharjo, 2018 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk 

terbanyak di Kabupaten Sukoharjo berada di Kecamatan Grogol dengan 

total jumlah penduduk sebanyak 120.701 jiwa, kemudian Kecamatan 

Kartasura dengan total jumlah penduduk sebanyak 109.322 jiwa, dan 

Kecamatan Sukoharjo dengan total jumlah penduduk sebanyak 96.168 

jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Sukoharjo 

berada di Kecamatan Bulu dengan total jumlah penduduk sebanyak 38.590 

jiwa, kemudian Kecamatan Gatak dengan total jumlah penduduk sebanyak 

52.905 jiwa, dan Kecamatan Nguter dengan total jumlah penduduk 

sebanyak 55.854 jiwa. 

3.3 Pemilihan Lokasi Site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Gambar Lokasi Site 
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 Lokasi site berada di Jl. Wandyo Pranoto, Sawah, Mandan, Kec. Sukoharjo, 

Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Luas site ± 6.865 m². Dasar pemilihan site 

yaitu : 

1. Site terletak dikawasan abu-abu (Kec. Sukoharjo), yang diperuntukan 

untuk pemukiman atau perkantoran. 

2. Lokasi site terletak di depan jalan alternatif menuju Kec. Tawangsari 

dan Weru, yaitu berada di Jl. Wandyo Pranoto yang setiap harinya 

dilalui oleh masyarakat umum untuk menuju ke kota Sukoharjo. 

3. Fasilitas pendukung lainnya, lokasi site tidak jauh dari perkantoran 

dan lingkungan penduduk, lingkungan perkantoran yaitu Kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo. 

4. Lokasi site sudah tersedia jaringan utulitas kota.  

3.4 Konsep Site 

Lokasi site berada di Jl. Wandyo Pranoto, Sawah, Mandan, Kec. Sukoharjo, 

Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Site tersebut memiliki batasan-batasan yaitu 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

Gambar 3. Lokasi Site ( Mandan, Sukoharjo ) 
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A 

B 

C 
D 

Lokasi site ini mempunyai luas ± 6.865 m². Site ini merupakan lahan 

kosong milik pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan keadaan topografi 

yang datar. Jalan di depan site merupakan jalan alternatif menuju ke 

Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Bulu, dan Kecamatan Weru. Lebar Jl. 

Wandyo Pranoto sendiri yaitu 6 m dengan lajur 2 arah. 

Berikut Batasan Site :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Batasan Lokasi Site 

3.5 Konsep Bentuk Bangunan 

Saat ini telah berkembang bangunan-bangunan gedung bertingkat yang 

menggunakan konsep desain arsitektur kekinian atau arsitektur kontemporer. 

Masyarakat umum sangat familiar dengan bangunan tersebut karena sangat 

menarik perhatian mereka. Hal ini yang mendasari dan sebagai inspirasi 

mengenai rancangan bangunan perpustakaan yang akan dibuat nantinya. 

Dengan konsep desain bangunan yang kekinian dan dilengkapi fasilitas 

penunjang yang diharapkan dirasa dapat menarik perhatian masyarakat umum 

A 

B 

C 

D 
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untuk datang berkunjung ke perpustakaan umum tersebut. Perpustakaan 

menggunakan bentuk persegi panjang karena perpustakaan identik dengan 

buku yang mana bentuk buku sendiri adalah persegi panjang.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Buku 

Dari bentuk dasar buku ini kemudian mengalami tranformasi adanya 

penambahan dan pengurangan bentuk lain sebagai pengembangan ide bentuk 

bangunan. 

1. Mengalami transformasi penambahan bentuk persegi panjang. 

2. Mengalamai pengurangan bentuk persegi panjang. 

3. Mengamalami pengurangan bentuk segitiga siku-siku. 

  +  =  

 

    -        = 

   

      -            =         

Gambar 6. Transformasi Bentuk 

3.6 Konsep Pola Tata Massa 

Pada pemilihan pola tata massa pada site menggunakan pola terpusat. Dimana 

pola terpusat sangat efektif dalam menentukan pola sirkulasi. Pola terpusat 
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dipilih karena pola ini sering digunakan apabila bangunan yang akan 

dibangun bersifat single building, sehingga bangunan perpustakaan ini 

diharapkan dapat menjadi titik pusat dari berbagai arah. Bangunan 

perpustakaan akan ditempatkan di tengah-tengah site, dan sirkulasi jalan akan 

dibuat mengelilingi bangunan tersebut. 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Penerapan Pola Tata Massa Bngunan 

3.7 Konsep Tampilan Arsitektur 

3.7.1 Tampilan Eksterior 

Untuk tampilan eksterior bangunan dirancang dengan menerapkan bentuk 

arsitektur kekinian. Bentuk arsitektur tersebut diterapkan pada fasad 

bangunan berupa bukaan kaca. Arsitektur kontemporer juga disebut 

sebagai arsitektur anti – vernukular yaitu dengan memaksimalkan 

penggunaan material – material baru non – lokal secara aspiratif, inovatif, 

dan berisiko tinggi. Pada arsitektur kontemporer sangat mengedapankan 

atau mengutamakan penggunaan material dan teknologi serta geometri, 

yang menjadi tren di tahun-tahun terakhir ini. 

 Untuk penggunaan material-material baru yang ada sekarang ini 

seperti kaca, keramik, batu marmer, dll. Kesan arsitektur kontemporer 

dapat dilihat dari adanya material kaca yang digunakan sebagai bukaan 

untuk memaksimalkan cahaya matahari agar masuk ke dalam setiap ruang 

bangunan. Dengan adanya material baru tersebut yang akan mendominasi 

pada eksterior bangunan.  
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Gambar 8. Penerapan Arsitektur Kontemporer 

3.7.2 Tampilan Interior 

Untuk penggunaan material-material baru seperti kaca, keramik, batu 

alam, dan kayu sebagai material utama yang mendominasi interior ruang 

perpustakaan. Ada beberapa ruang yang didesain agar memiliki visual 

connection with space untuk menguatkan konsep desain arsitektur 

kontemporer pada bangunan perpustakaan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Penggunaan Material Baru Pada Interior 

3.8 Konsep Struktur 

3.8.1 Sistem Struktur 

Berdasarkan analisa sistem struktur yang sesuai denga konsep 

perancangan Perpustakaan Umum Di Kabupaten Sukoharjo Dengan 

Pendekatan Arsitektur Kontemporer adalah sistem struktur rangka kaku 
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(Rigid Frame). Struktur rangka kaku merupakan struktur yang terdiri dari 

elemen-elemen linier, umumnya terdapat balok dan kolom yang saling 

berhubungan. Struktur rangka kaku ini bahan utamanya adalah beton 

bertulang. 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 10. Struktur Rangka Kaku 

3.8.2 Sub Struktur 

Berdasarkan analisa yang dipilih jenis pondasi yang cocok digunakan 

adalah foot plat. Jenis pondasi ini sangat cocok digunakan pada bangunan 

ini mulai dari 1 lantai sampai berlantai banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Pondasi Foot Plat 

3.8.3 Up Struktur 

Sistem struktur pada bagian atap menggunakan slab roof (plat beton). 

3.9 Konsep Utilitas 

3.9.1 Sistem Transportasi Vertikal 

Pada bangunan Perpustakaan Umum Di Kabupaten Sukoharjo Dengan 

Pendekatan Arsitektur Kontemporer ini menggunakan sistem transportasi 
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vertikal berupa lift yang diperuntukkan untuk lift barang dan difabel. 

Selain itu pengguna juga dapat mengakses dengan tangga dan ramp. 

a) Ramp yang akan dgunakan untuk standar keamanan kemiringan 

nya yaitu 6º-7º (Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara 

No. 45/PRT/2007). 

b) Untuk tangga dibuat dengan standar kemiringan tangga minimal 

35º uptreed 15-18 cm, antreed 30-40 cm, lebar tangga 140-200 cm, 

dan tinggi ralling 80-90 cm. 

3.9.2 Sistem Mekanikal Elektrikal 

Pada bangunan perpustakaan ini sumber aliran listrik yang digunakan 

berasal dari listrik PLN dan generator listrik (genset) sebagai sumber 

listrik cadangan pada saat darurat. Dalam penggunaannya menggunakan 

automatic switch yang berfungsi sebagai otomatis pada genset saat listrik 

dari PLN mengalami pemadaman. Sedangkan jaringan listrik pada 

komputer dilengkapi UPS (Unit Power Saver). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Sistem Jaringan Listrik 

Keterangan : 

ATS : Authomatic Tranfer Sistem 

MDP : Main Distribution Panel 

SDP : Sub Distribution Panel 

UPS : Uniterruptable Power Supply 
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3.9.3 Sistem Sanitasi 

1. Air Bersih 

Untuk air bersih diperoleh dari PDAM dan sumur pompa yang 

ditampung pada tangki bawah tanah (ground water tank). Kemudian 

air di pompa naik ke atas untuk di distribusikan melalui pipa air bersih 

yang berada di dalam shaf. 

 

 

 

 

Gambar 13. Sistem Distribusi Air Bersih 

2. Pengolahan Air Hujan 

Untuk pengolahan air hujan dengan cara air hujan dari atap dialirkan 

ke bawah malalui PTAH (pipa tegak air hujan), kemudian dialirkan 

lagi melaui pipa horizontal menuju bak penampung air hujan. Setelah 

itu dialirkan menuju bak pengolahan air hujan. Air hujan berguna 

untuk menyiram tanaman sekitar. 

 

 

Gambar 14. Sistem Pengolahan Air Hujan 

3. Limbah Grey Water (Cair) 

Limbah grey water disalurkan melalui pipa pembuangan yang ada di 

shaf, kemudian masuk ke dalam bak kontrol untuk memecah lemak, 

setelah itu masuk ke bak filtrasi untuk dilakukan filtrasi, dan 

selanjutnya limbah grey water di buang ke riol kota. 

  

Gambar 15. Sistem Limbah Cair 
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4. Limbah Black Water (Padat) 

Limbah black water dari closet disalurkan ke pipa pembuangan yang 

berada di shaf, kemudian di salurkan ke bak kontrol dan menuju ke 

saptictank dan yang paling akhir ke sumur resapan. 

 

Gambar 16. Sistem Limbah Padat 

3.10  Sistem Proteksi Kebakaran 

1. Detector 

Detector yang digunakan di perpustakaan umum yaitu Smoke Detector 

(alat pendeteksi asap), Flame Detector (alat deteksi nyala api), dan 

Heat Detector (alat deteksi panas pada temperatur ruang). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Jenis Alat Peringatan Pada Bahaya Kebakaran 

2. Hidran 

Hidran yang akan digunakan pada perpustakaan umum ini ada 2 

macam yaitu hidran halaman (Pole Hydrant) dan hidran bangunan 

(Box Hydrant). 
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Gambar 18. Sistem Hidran Halaman dan Hidran Bangunan 

3. Sprinkler 

Sprinkler yang akan digunakan pada bangunan perpustakaan umum 

yaitu sprinkler yang berbahan dasar atau yang mengeluarkan air ke 

ruang-ruang secara menyeluruh. 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Sistem Sprinkler 

4. APAR 

APAR yang akan digunakan pada bangunan perpustakaan umum yaitu 

jenis Apar Dry Powder yaitu alat pemadam api yang cocok digunakan 

untuk segala jenis kebakaran. 
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Gambar 20. APAR Dry Powder 

3.11  Konsep Penekanan Desain 

1. Penerapan Bentuk Fasad Bangunan 

Penerapan konsep desain arsitektur kontemporer pada bentuk fasad 

bangunan mengacu pada bentuk dan tampilan bangunan yaitu pada 

eksterior bangunan. Pada tampilan luar bangunan menggunakan 

material kaca sebagai bukaan untuk masuknya sinar 

matahari/pencahayaan, adanya permainan garis, dan ornamen 

geometris pada kulit luar bangunan yang berguna untuk menghasilkan 

bentuk fasad tampilan bangunan yang mempunyai nilai estetika 

bangunan yang menarik. 

 

 

   

 

 

 

      Gambar 21. Penerapan Arsitektur Kontemporer 

2. Penggunaan Material – Material Baru 

Pada bangunan perpustakaan ini menggunakan bahan/material baru 

seperti aluminium, batu marmer, keramik, dan kayu yang digunakan 

untuk perancangan perpustakaan umum. 
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Gambar 22. Penggunaan Material Baru 

3. Visual connection with space  

Pada perpustakaan umum ini menampilkan suatu desain dimana 

terdapat hubungan antara manusia dengan ruangan-ruangan yang ada 

didalam bangunan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

membuat sebuah ruang yang berbeda dengan biasanya agar berkesan, 

nyaman, dan tidak membosankan. Baik secara visual maupun 

perasaan yang ditimbulkan. 

 

 

 

 

Gambar 23. Penerapan Visual Connection With Space 

4. PENUTUP 

Berdasarkan Tugas Akhir Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

(DP3A) dengan judul Perpustakaan Umum Di Kabupaten Sukoharjo Dengan 

Pendekatan Arsitektur Kontemporer adalah sebagai berikut : 

a. Perpustakaan umum adalah sebuah lembaga yang bergerak dibidang 

pendidikan guna sebagai penunjang bagi masyarakat umum untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan serta informasi baru melalui fasilitas 

– fasilitas yang sudah disediakan. 
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b. Konsep arsitektur kontemporer yang ditekankan pada desain ini 

adalah konsep desain perancangan arsitektur yang menampilkan 

desain atau gaya arsitektur kekinian yang familiar dengan 

masyarakat umum. Penekanan baik berupa bentuk fasad bangunan, 

penggunaan material-material baru, dan adanya visual connection 

with space. Gaya arsitektur kontemporer juga mempunyai 

keselarasan terhadap bangunan dan lingkungan yang berada 

disekitarnya.  
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