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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

Judul yang diambil dalam Studio Konsep Perancangan Arsitektur 

(SKPA) ini adalah “ Perpustakaan Umum Di Kabupaten Sukoharjo 

Dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer “. Untuk dapat mengetahui 

mengenai kejelasan maksud dari judul yang diambil, maka perlu adanya 

penjabaran tentang masing-masing kata yang terdapat pada judul. 

Perpustakaan Umum : Perpustakaan umum merupakan sebuah lembaga 

pendidikan yang sangat demokratis yang mampu 

menyediakan berbagai macam disiplin ilmu sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat serta tidak 

membedakan antara satu individu dengan individu 

lainnya (Sutarno, 2003). 

Kabupaten Sukoharjo : Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah 

yang terletak di 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 dengan Kabupaten 

Surakarta dibagian utara, Kabupaten Wonogiri 

dibagian selatan, Kabupaten Karanganyar dibagian 

timur, dan Kabupaten Klaten dibagian barat. (BPS 

Kab. Sukoharjo, 2017). 

Arsitektur Kontemporer : Arsitektur Kontemporer merupakan suatu desain 

perancangan arsitektur yang muncul pada akhir abad 

ke 20 yang berkembang dari berbagai gaya arsitektur 

yang telah ada selama ini. Gaya arsitektur 

kontemporer menampilkan sesuatu yang berbeda 
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dengan menampilkan kualitas tertentu terutama dari 

segi penggunaan teknologi serta kebebasan dalam 

menampilkan suatu gaya arsitektur. Arsitektur 

kontemporer juga menciptakan keselarasan 

hubungan antara bangunan dengan lingkungan 

sekitarnya dan dapat memanfaatkan material lokal 

dan variasi rancang landscape, akan tetapi bisa juga 

memanfaatkan lingkungan dan alam sebagai bagian 

dari bangunan tersebut. (Riski, 2017). 

Jadi dari uraian judul “ Perpustakaan Umum Di Kabupaten Sukoharjo  

Dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer “ adalah membuat atau 

merancang sebuah bangunan perpustakaan umum yang berlokasi di daerah 

Kabupaten Sukoharjo melalui pendekatan konsep arsitektur kontemporer.  

1.2. 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 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 
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memadai sebagai penunjang pendidikan bagi masyarakat. Salah satunya 

dengan adanya perpustakaan umum. 

Sebuah lembaga pendidikan yang sangat demokratis yang mampu 

menyediakan berbagai macam disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat serta melayani masyarakat umum tanpa membedakan antara 

individu satu dengan individu lainnya merupakan pengertian dari 

perpustakaan umum menurut (Sutarno, 2003). Kehadiran perpustakaan umum 

ditengah-tengah masyarakat dinilai sangat penting karena perpustakaan 

umum memiliki berbagai fungsi penunjang ilmu pengetahuan masyarakat 

untuk mendapatkan ilmu dan informasi tentang pengetahuan baru. Di zaman 

ini, menemukan perpustakaan bukanlah hal yang sulit, akan tetapi yang 

menjadi permasalahan disini adalah perpustakaan dianggap tidak memenuhi 

standar dan bangunan perpustakaan yang sekarang ini dirasa kurang menarik 

perhatian masyarakat baik dari kalangan pelajar hingga orang dewasa, serta 

tidak adanya ruang terbuka untuk tempat berdiskusi pada perpustakaan 

tersebut, tidak terkecuali di Kabupaten Sukoharjo. Berikut ini merupakan 

contoh ruang yang berada di perpustakaan Kabupaten Sukoharjo yang 

sekarang : 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. R. Buku dan R. Baca 

 Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

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 

https://www.slideshare.net/HilaliyahSamhari/gambaran-wilayah-kabupaten-sukoharjo
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selatan, Kabupaten Karanganyar dibagian timur, dan Kabupaten Klaten 

dibagian barat. Meski memiliki letak yang strategis, untuk menemukan 

perpustakaan umum yang sesuai dengan standar yang dilengkapi fasilitas dan 

dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat. 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. 

 

Gambar 2. Peta Kabupaten Sukoharjo 

Sumber : https://www.slideshare.net/HilaliyahSamhari/gambaran-wilayah-

kabupaten-sukoharjo 

 

https://www.slideshare.net/HilaliyahSamhari/gambaran-wilayah-kabupaten-sukoharjo
https://www.slideshare.net/HilaliyahSamhari/gambaran-wilayah-kabupaten-sukoharjo
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Dari berbagai persoalan yang muncul, mulai dari perpustakaan yang 

tidak berfungsi dengan optimal, akibat kurangnya fasilitas yang memadai 

bagi pengunjung perpustakaan dan tampilan bangunan yang kurang menarik 

dari segi gaya arsitektur, menyebabkan minat pengunjung yang datang ke 

perpustakaan tergolong sangat rendah. Berdasarkan data pengunjung 

perpustakaan umum Kabupaten Sukoharjo tahun 2019, pengunjung yang 

datang ke perpustakaan sebanyak 21.600 orang/ tahun, dan jika dirata-rata 

dalam 1 bulan, pengunjung yang datang ke perpustakaan umum Kabupaten 

Sukoharjo di tahun 2019 adalah 1800 orang/ bulan. Sedangkan jumlah 

masyarakat di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 898.774 jiwa. 

(DISDUKCAPIL Kab. Sukoharjo, 2018). Jika dihitung dalam prosentase 

pengunjung yang datang ke perpustakaan, dengan rumus : 

 

   

 

Rumus Perhitungan Prosentase Pengunjung Perpustakaan 

Sumber : Sukma, 2017  

Maka didapatkan hasil prosentase pengunjung yang datang ke perpustakaan 

adalah 0,203 % 

 

 

 

Berbagai permasalahan inilah yang menyebabkan penulis memilih 

tema perancangan perpustakaan umum dengan judul “ Perpustakaan Umum 

Di Kabupaten Sukoharjo Dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer “. 

Dengan judul ini diharapkan perpustakaan umum dapat memiliki tampilan 

bangunan yang dapat menarik perhatian pengunjung dari segi arsitektur, 

dapat menampung jumlah pengunjung yang lebih banyak, dapat juga 

menambah koleksi buku yang lebih banyak, serta dapat memberikan 

kenyamanan dan pelayanan yang lebih baik dari pada sebelumnya, sehingga 

dapat meningkatkan minat pengunjung yang datang ke perpustakaan juga 

Jumlah rata-rata pengunjung perbulan 

Jumlah seluruh penduduk 
X 100 % 

1800 

898.774 
X 100 % = 0,2 % 
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meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Sukoharjo khususnya 

para pelajar dan mahasiswa. 

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 yang dominan dari gaya arsitektur lainnya. Gaya arsitektur 

kontemporer dapat menciptakan keselarasan hubungan antara bangunan 

dengan lingkungan sekitarnya. Arsitektur kontemporer ini tak hanya sekedar 

memanfaatkan material lokal dan variasi rancang landscape, akan tetapi bisa 

juga memanfaatkan lingkungan dan alam sebagai bagian dari bangunan 

tersebut. 

Konsep desain arsitektur kontemporer menjadi konsep yang akan 

diterapkan pada bangunan perpustakaan, yang didasarkan pada 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. Dilihat dari 
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fungsi tersebut bangunan perpustakaan dapat digunakan sebagai tempat 

membaca, berdiskusi, dan mencari buku referensi. Dalam hal tersebut 

membutuhkan suasana yang tenang, nyaman, dan tentram agar pengguna 

dapat berfikir dengan lancar. Hal ini yang menyebabkan penulis memilih 

pedekatan konsep desain arsitektur kontemporer daripada konsep desain 

lainnya.   

Alasan secara khusus memilih pendekatan arsitektur kontemporer 

sebagai pendekatan konsep yang digunakan pada perancangan perpustakaan 

umum di Kabupaten Sukoharjo, dikarenakan bangunan-bangunan yang ada di 

Kabupaten Sukoharjo mempunyai perkembangan yang sangat pesat dalam 

bidang gaya arsitektur kontemporer seperti bangunan mall, rumah sakit, dan 

hotel. Maka dari itu perlunya membuat sebuah bangunan yang menggunakan 

pendekatan konsep yang berhubungan dengan lingkungan sekitar seperti 

konsep desain arsitektur kontemporer. Dengan hadirnya bangunan-bangunan 

yang dibuat sekarang ini diharapkan dapat menjadikan perkembangan gaya 

arsitektur kontemporer di Kabupaten Sukoharjo, begitu juga dengan konsep 

desain arsitektur kontemporer yang diterapkan pada bangunan perpustakaan 

umum ini diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di 

Kabupaten Sukoharjo. 

1.3. Permasalahan 

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 ? 
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1.4. Tujuan Dan Sasaran 

1.4.1. 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. 

1.4.2. 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. 
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1.5. Lingkup Pembahasan  

1. Pembahasan ditekankan pada permasalahan yang muncul agar 

menjadi acuan dalam perencanaan dan perancangan bangunan 

perpustakaan umum di Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pembahasan dilakukan dengan lingkup pemikiran dan disiplin ilmu 

arsitektur yang ditekankan pada konsep desain arsitektur kontemporer. 

1.6. Metode Pembahasan 

1.6.1. Metode Pengumpulan Data 

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. 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 : 

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

perkembangan serta berita-berita yang dapat menjadi acuan 

penulisan. 

b. Referensi pustaka berupa buku maupun jurnal yang dapat 

mendukung dalam penulisan terkait dengan perpustakaan 

umum dan konsep desain arsitektur kontemporer. 

3. Studi Komparasi 

Merupakan kegiatan meninjau sebuah objek yang berkaitan dengan 

topik yang diangkat, guna mendapatkan gambaran perencanaan dan 

pengembangan topik. 
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1.6.2. Analisa Dan Sintesa 

1. Analisa 

Mengidentifikasi berbagai bentuk permasalahan dan potensi 

berdasarkan pada data-data yang diperoleh, untuk selanjutnya 

dianalisa berdasarkan teori-teori yang ada dan dapat ditarik 

kesimpulan. 

2. Sintesa  

Merupakan kesimpulan dari analisa yang berisi inti dari 

pembahasan, yang akan digunakan sebagai acuan mendapatkan 

gagasan perancangan. 

1.7. Sistematika Penulisan 

BAB I  : Pendahuluan 

Menguaraikan 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, konsep desain arsitektur 

kontemporer, dan studi komparasi. 

BAB III : Gambaran Umum Lokasi Dan Gagasan Perancangan 

Berisi tentang tinjauan umum mengenai lokasi 

perancangan, kondisi geografis, aspek fisik, rencana 

pengembangan wilayah dan kebijakan pembangunan di 

Kabupaten Sukoharjo. 

BAB IV : Analisa Pendekatan Dan Konsep Perancangan 

Berisi tentang gagasan perencanaan dan perancangan 

analisa serta konsep mengenai ruang, site, tampilan 

bangunan, arsitektur, serta struktur dan utilitas.   


