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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. DESKRIPSI JUDUL 

Judul Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini 

adalah Perancangan Boyolali Lyteracy Center dengan Pendekatan 

Green Architecture (Relokasi Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten 

Boyolali). Guna mengetahui kejelasan judul diatas, maka dilakukan 

penjabaran masing- masing kata yang berada di dalam judul. 

a. Perancangan      :  perancangan adalah usulan pokok untuk 

mengubah sesuatu yang ada menjadi lebih 

baik. Melalui tiga proses, yaitu 

identifikasi masalah, identifikasi metode, 

dan pelaksanaan pemecahan masalah. 

(Wade, 1997). 

b. Boyolali       : Boyolali merupakan kabupaten yang ada 

di Jawa Tengah, pusat pemerintahannya 

berada di Kelurahan Kemiri dan 

Mojosongo. Boyolali terletak 25 km 

disebelah barat Kota Surakarta. 

(Wikipedia, 2020). 

c. Literacy       :  literacy merupakan kata yang berasal dari 

Bahasa Inggris, yang artinya literasi. 

Literasi bukan hanya sekedar kemampuan 

dalam membaca dan menulis tapi juga 

menambah pengetahuan, ketrampilan 

serta kemampuan yang dapat membuat 

seseorang itu memiliki kemampuan 

dalam berfikir kritis, mampu juga untuk 

memecahkan masalah dalam berbagai 
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konteks, mampu juga berkomunikasi 

dengan secara efektif dan mampu untuk 

dapat mengembangkan potensi serta 

berpartisipasi aktif dalam kehidupan 

masyarakat. (Alberta, 2009). 

d. Center       : center merupakan kata dari Bahasa 

Inggris yang memiliki arti “pusat”. 

e. Pendekatan       : pendekatan merupakan cara untuk 

menganalisis, mengevaluasi, dan 

memperlakukan sesuatu (Muhadjir, 

2000). 

f. Green Architecture       :  konsep arsitektur yang meminimalkan 

pengaruh buruk terhadap lingkungan 

alam maupun manusia dan menghasilkan 

tempat hidup yang lebih  baik, dilakukan 

dengan cara memanfaatkan sumber daya 

alam secara optimal (Dikti.go.id, 2020). 

g. Re        : balik, kembali, mengulang (Susilo, 2007). 

h. Lokasi       : variabel penting yang dapat 

mengungkapkan berbagai hal tentang 

gejala atau fenomena yang dipelajari 

(Sumaatmadja, 1988). 

i. Perpustakaan umum       : perpustakaan yang melayani seluruh 

lapisan masyarakat tanpa membedakan 

tingkat pendidikan, tingkat usia, tingkat 

sosial (Soetminah, 1992). 

j. Daerah       : kawasan yang dihuni atau berupa regional 

dari sebuah otonom (Wikipedia, 2020). 

k. Kabupaten  : wilayah administratif setelah provinsi 

yang berlaku di Indonesia, yang dipimpin 

oleh seorang bupati (Wikipedia, 2020) . 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
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Berdasarkan penjabaran judul “Perancangan Boyolali 

Lyteracy Center dengan Pendekatan Green Architecture 

(Relokasi Perpustakaan Umum Daerah Boyolali)” dapat 

difahami sebagai upaya perancangan kembali bangunan 

perpustakaan daerah yang berada di Kabupaten Boyolali, dengan 

pendekatan konsep arsitektur hijau yang hemat energi dan ramah 

lingkungan. Perancangan literacy center ini merupakan relokasi dari 

perpustakaan umum daerah Kabupaten Boyolali. 

1.2. LATAR BELAKANG 

1.2.1. Gambaran Umum Kabupaten Boyolali 

Boyolali merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa 

Tengah. Pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali berada di 

Kelurahan Kemiri dan Mojosongo. Kabupaten Boyolali berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Grobogan di 

bagian utara, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten 

Karanganyar, dan Kota Surakarta di bagian timur, Kabupaten Klaten 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan, Kabupaten 

Magelang dan Kabupaten Semarang dibagian barat. 

Jawa Tengah

Kabupaten Boyolali  

Gambar 1.1. Peta Wilayah Boyolali 

(Sumber :https://bppd.jatengprov.go.id/uppd-kab-boyolali/) 

 

Kabupaten Boyolali termasuk dalam kawasan Solo raya. 

Kabupaten Boyolali mempunyai potensi besar dalam bidang 
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pariwisata maupun budaya yang ada di kabupaten ini. Boyolali 

merupakan kabupaten yang memiliki laju pembangunan yang pesat, 

sehingga berhasil mewujudkan kawasan pemerintahan terpadu 

dalam satu wilayah. 

1.2.2. Kondisi Perpustakaan Umum Daerah Boyolali 

A. Kondisi Eksisting 

Perpustakaan Umum Daerah Boyolali merupakan 

perpustakaan daerah di Kabupaten Boyolali, perpustakaan ini 

dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 

Boyolali. Perpustakaan umum Kabupaten Boyolali terletak di Jl. 

Pandanaran No. 169 Simpang Lima, Boyolali, tepatnya berada di 

dalam bundaran simpang lima Boyolali. Perpustakaan ini 

menempati bangunan bekas Bank Jateng sejak tahun 2016, yang 

sebelumnya Perpustakaan Umum Boyolali berada di Jl. Kates, 

Siswodipuran, Kec.Boyolali, Kab. Boyolali.  

 

       Lokasi Perpustakaan Umum 

Gambar 1.2. Letak Perpusda Boyolali 

(Sumber :Google Earth, 2020) 

Perpustakaan umum Kabupaten Boyolali yang terletak di tengah 

bundaran simpang lima Boyolali membuatnya kurang dikenali dan 

disadari akan keberadannya, karena simpang lima merupakan jalan 
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yang merupakan poros dengan cabang yang mengarah ke berbagai 

tujuan. Terjadi banyak kebingungan yang muncul akan 

keberadannya di tempat yang kurang strategis tersebut, terutama 

dalam hal mengakses untuk mencapai bangunan perpustakaan.  

Keberadaan perpustakaan yang berada di tengah simpang lima 

Boyolali membuatnya tidak memiliki arah sirkulasi pencapaian 

yang jelas, selain sirkulasi perpustakaan ini tidak memiliki kantong 

parkir. Pengunjung perpustakaan memarkirkan kendaraannya di 

lingkar simpang lima, sehingga sering menimpulkan hambatan 

sikulasi simpang lima dan membahayakan pengunjung yang harus 

menyebrangi jalur simpang lima.  

Warga sekitar perpustakaan menyatakan bahwa beberapa kali 

hampir terjadi insiden ketika pengunjung perpustakaan meneberang 

dan yang paling sering terjadi adalah kasus kehilangan helm. 

Petugas parkir Perpustakaan Umum Daerah Boyolali 

mengatakan bahwa : 

“ Saya sebagai petugas parkir disini juga berusaha 

mengamankan pengunjung yang menyeberang mas, tapi juga 

harus ekstra hati – hati karena ini merupakan jalur lingkar, 

seringkali justru pengendara yang kaget ketika ada orang 

menyeberang. Terkait kasus kehilangan helm, disini saya 

juga berusaha mengawasi barang milik pengunjung, akan 

tetapi sesekali memang tidak termonitoring karena saya 

sendiri mengurusi parkir” (Sartono, 2020).  

Staff dinas kearsipan dan perpustakaan bagian pembina 

pengelolaan perpustakaan menyatakan bahwa : 

“ Perpustakaan berada disini sejak tahun 2016, menempati 

gedung bekas Bank Jateng yang direnovasi agar lebih baru. 

Sekarang ini bekas perpus lama digunakan untuk kearsipan, 

tetapi dinasnya menjadi satu disini. Letak perpustakaan ini 

menurut saya kurang strategis mengingat berada di tengah 

simpang lima, dan seharusnya simpang lima itu 

diperuntukkan untuk RTH, hal tersebut juga berpengaruh 

pada minat kunjung perpustakaan. Letak perpustakaan saat 

ini membuatnya tidak memiliki kantong parkir, pengunjung 

parkir dibelakang gedung ini lalu menyeberang dan sudah 
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ada petugasnya. Berbahaya juga sih mas, dan sering terjadi 

pencurian helm. Kalo ingin memaksimalkan perpustakaan 

ini, harapan saya perpustakaan ini dipindahkan ke tepat 

yang lebih strategis, yang ada tempat parkir yang aman dan 

nyaman, ada area untuk mengekspresikan diri dll. Apabila 

perpustakaan ini dipindah saya berharap dipindah di area 

alun – alun dan gedung sapi itu, karena disana rame mas. 

Belajar dari perpusda Salatiga, dia berada di dekat alun – 

alun yang ramai dengan orang, pengunjungnya lumayan 

banyak juga” (Erna Setyowati, 2020). 

Data pengunjung Perpustakaan Umum Boyolali pada tahun 

2019 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Tabel Pengunjung Perpustakaan Umum Boyolali Tahun 2019 

NO BULAN JUMLAH 

PENGUNJUNG 

1 Januari  3009 

2 Februari 2593 

3 Maret  3780 

4 April  2777 

5 Mei 3179 

6 Juni 1924 

7 Juli 1300 

8 Agustus 1051 

9 September 2674 

10 Oktober 3093 

11 November 3144 

12 Desember  658 

(Sumber :Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2020) 

Harapan dari staff perpustakaan sejalan dengan rencana 

pemindahan kantor Kabupaten Boyolali pada tahun 2010-2015 guna 

pelayanan masyarakat yang cepat. Wakil Bupati Boyolali, Agus 

Purmanto menyatakan bahwa : 
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“Harapan kami, semua SKPD bisa dibangun di satu area 

sehingga pelayanan menjadi cepat dan murah. Sekarang 

warga dari desa kalau mau mengurus sesuatu datangnya ke 

kantor pemkab. Padahal, kantor SKPD-nya ada di lokasi 

lain” (Kompas.com, edisi 30-12-2011) 

Kondisi Perpustakaan Umum Daerah Boyolali dianalisa 

menggunakan metode Post Occupancy Evaluation (POE) yang 

sering dikenal dengan Evaluasi Purna Huni (EPH) pada elemen 

fungsional yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu storage, parkir, 

sirkulasi, keamanan. Elemen fungsional merupakan elemen yang 

menjadi fokus permasalahan yang ada di perpustakaan. 

  

Gambar 1.3. Diagram Analisa POE 

(Sumber :Re-Draw Presier, Robinowitz, dan White dalam Sudibyo, 1989) 

 

 Hasil evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Elemen Parkir 

Berdasarkan evaluasi elemen parkir yaitu perpustakaan 

umum daerah Boyolali tidak memiliki katong parkir, 

sehingga pengunjung memparkirkan kendaraannya di 
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badan jalan simpang lima Boyolali. Tempat parkir dapat 

dilihat pada gambar dibawah, tepatnya pada area warna 

merah. 

 

Gambar 1.4. Gambaran Area Parkir 

(Sumber :Dokumen Pribadi, 2020) 

 

 

Gambar 1.5. Area Parkir 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi, 2020) 

 

Parkir di badan jalan simpang lima menyebabkan 

terhambatnya sirkulasi pengguna jalan, selain itu kendaraan 

dan barag pengunjung tidak ada jaminan keamanannya.  

2. Elemen Sirkulasi 

Sirkulasi pengunjung yang datang ke perpustakaan ini 

tidak jelas, tidak ada penanda untuk mencapai ke area 

perpustakaan. Pengunjung datang dan memparkirkan 

kendaraannya kemudian harus menyeberangi ruas jalan 
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simpang lima yang ramai, sehingga membahayakan 

pengunjung. 

 

 

Gambar 1.6. Pengunjung Menyeberangi Ruas Jalan Simpang Lima 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi, 2020) 

 

3. Elemen Keamanan 

Elemen keamanan pada perpustakaan umum daerah 

Boyolali ini telah menggunakan bantuan kamera 

pengawas, akan  tetapi tidak terdapat satpam yang berjaga.  

B. Dasar Relokasi 

Relokasi dilakukan guna menyelesaikan permasalahan yang 

ada di Perpustakaan Umum Kabupaten Boyolali,  maka 

pertimbangan dilakukannya relokasi tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Letak Gedung Perpustakaan 

Letak perpustakaan yang berada di tengah simpang 

lima Boyolali menimbulkan kebingung untuk 

mengakses gedung, karena arus lalu lintas pada simpang 

lima padat. Hal tersebut membahayakan pengunjung 

perpustakaan.  

Letak perpustakaan ini juga berpengaruh pada minat 

pengunjung yang semakin menurun. 
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2. Kantong Parkir 

Perpustakaan menyediakan parkir di sisi barat 

gedung perpustakaan, tepatnya di badan jalan simpang 

lima Boyolali. Parkir yang dilakukan di badan jalan 

tersebut telah menyalahi aturan, karena di jalan simpang 

lima tersebut terdapat rambu – rambu dilarang parkir di 

sepanjang bundaran. Barang bawaan pengunjung yang 

berada diparkiran tersebut juga tidak aman, karena sudah 

sering terjadi pencurian helm. Selain itu, posisi parkir 

tersebut cukup mengganggu sirkulasi lalu lintas simpang 

lima. 

 

 

 

Gambar 1.7. Rambu Dilarang Parkir di Bundaran Simpang Lima 

(Sumber :Dokumentasi Pribadi, 2020) 

 

Sudah seharusnya perpustakaan menyediakan 

kantong parkir yang sesuai dengan ketentuan yang telah 
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tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali 

No. 19 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan 

perparkiran, apabila perpustakaan akan menyedikan 

kantong parkir yang sesuai ketentuan tersebut, sudah 

tidak memungkinkan, karena tidak ada lagi lahan untuk 

menyediakan kantong parkir.  

3. Sirkulasi dan Pencapaian 

Perpustakaan ini tidak memiliki alur sirkulasi dan 

pencapaian yang jelas, hal tersebut akan sangat 

menyulitkan ketika akan melakukan drop barang dan 

terjadi hal yang bersifat darurat, misalnya kebakaran 

karena perpustakaan ini tidak dilengkapi dengan 

proteksi kebakaran outdoor. 

4. Permintaan Stakeholder Perpustakaan 

Relokasi dilakukan atas permintaan stakeholder 

perpustakaan guna untuk meningkatkan minat kunjung 

perpustakaan dan mengembangkan perpustakaan 

menjadi nyaman, aman, dan dapat melayani kebutuhan 

literasi masyarakatnya dengan baik. 

1.2.3. Green Architecture 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai dua musim dan 

beriklim tropis, dimana matahari masih dapat terlihat sepanjang 

tahun. Zaman yang sudah modern saat ini dengan fasilitas yang 

memadai mengakibatkan adanya kebutuhan serba instan, hal ini 

membuat orang semakin malas melakukan sesuatu secara 

konvensional. Kondisi alam yang dianugerahkan Allah kepada 

Indonesia tidak dimanfaatkan dengan baik, seperti pemanfaatan 

cahaya sepanjang tahun, air hujan, dan udara yang selayakmya 

dimanfaatkan secara maksimal. 

Indonesia sebagai negara berkembang dengan perkembangan 

penduduk yang pesat membuat kebutuhan akan tempat tinggal 
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tinggi. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol secara 

tidak langsung menambah kerusakan pada alam ini. Dampak yang 

kita rasakan dewasa ini yaitu berkurangnya ruang hijau dan resapan 

air mengakibatkan terjadinya banjir. Penggunaan teknologi yang 

tidak terkontrol juga menyumbang kerusakan bagi alam, 

mengakibatkan terjadinya global warming.   

Sudah saatnya bangunan – bangunan yang akan ada dan yang 

sudah ada menerapkan konsep green architecture / arsitektur hijau, 

sebagai upaya mengurangi dampak kerusakan alam yang semakin 

parah. 

Boyolali merupakan kabupaten yang terletak di kaki Gunung 

Merapi pada sisi timurnya, hal ini membuatnya memiliki memiliki 

iklim kawasan yang sejuk. Selayaknya kondisi alam Boyolali yang 

semacam ini dimanfaatkan sebaik mungkin, yaitu dengan 

menggunakan konsep arsitektur hijau. Konservasi terhadap air, dan 

cahaya matahari perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sebuah 

bangunan. 

1.3. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengolahan site di lokasi relokasi sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat ? 

2. Bagaimana menerapkan konsep green architecture pada bangunan 

perpustakaan daerah Boyolali ? 

3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan 

terhadap letak perpustakaan daerah berada di tengah – tengah 

simpang lima Boyolali ?  
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1.4. TUJUAN DAN SASARAN 

1.4.1. Tujuan 

Perancangan Boyolali literacy center diharapkan dapat 

mencapai tujuan : 

1. Menciptakan perpustakaan daerah Boyolali yang mudah 

diakses, aman, dan nyaman bagi pengunjung. 

2. Menciptakan inovasi baru yang dapat menjadi ciri khas 

dan daya tarik tersendiri untuk meningkatkan minat 

kunjung perpustakaan daerah Boyolali. 

3. Meminimalkan efek global warming dengan 

menerapkan green architecture. 

1.4.2. Sasaran 

Membuat suatu desain perpustakaan yang ramah lingkungan 

dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada perpustakaan 

eksisting. 

1.5. LINGKUP PEMBAHASAN 

Penyusunan DP3A (Dasar Program Dan Perancangan Arsitektur) 

terdapat keterbatasan waktu dan disiplin ilmu, sehingga dilakukan 

pembatasan dalam pembahasan, agar tidak jauh dari tujuan dan 

mempermudah dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Pembatasan 

tersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Penerapan konsep green architecture pada bangunan. 

2. Desain arsitektural pada bangunan 

1.6. KELUARAN 

Perancangan perpustakaan ini akan menghasilkan desain yang mudah 

diakses, aman, dan nyaman. Perpustakaan ini menggunakan konsep green 

architecture sebagai arsitektur ramah lingkungan. Bangunan perpustakaan 

yang ramah lingkungan menerapkan konsep 3R yaitu reuse, reduce, recycle. 

Upaya untuk terwujudnya bangunan ramah lingkungan maka dilakukan 
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pengolahan air hujan, pemanfaatan cahaya matahari untuk mengurangi 

penggunaan lampu di siang hari. 

Perancangan Boyolali literacy center ini berbasis taman yang 

bertujuan untuk memberikan wajah baru bagi sebuah perpustakaan dan 

diharapkan dapat menarik minat kunjung masyarakat untuk datang ke 

perpustakaan.  

Boyolali literacy center merupakan perpustakaan daerah, dirancang 

akan mewadahi informasi – informasi terkait potensi yang dimiliki oleh 

Kabupaten Boyolali, yaitu dalam bidang pariwisata, budaya, dan lain 

sebagainya. Perpustakaan ini akan menyediakan berbagai fasilitas yang 

menunjang kegiatan didalamnya. Guna untuk pembelajara dibidang 

kebudayaan, maka perpustakaan ini akan menyajikan fasilitas outdoor untuk 

permainan tradisional, hal tersebut diharapkan pengunjung dapat mengenal 

dan belajar sekaligus dapat bernostalgia dengan permainan tradisional. 

1.7. METODOLOGI PEMBAHASAN 

1. Studi Kajian Pustaka 

Sebuah kegiatan mengumpulkan literatur yang dapat memberkuat 

data dan juga digunakan sebagai dasar acuan pada proses perancangan. 

2. Studi Komparasi 

Peninjauan preseden atau objek yang berhubungan dengan tema agar 

dapat memberikan gambaran sesuai tema yang diharapkan. 

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN 

Hasil – hasil dari pengamatan yang akan disusun dalam sebuah laporan 

DP3A (Dasar Program Dan Perancangan Arsitektur) disajikan dalam 

tahapan penyusunan sebagai berikut : 

BAB I               : Pendahuluan 

Berisikan tentang deskripsi, latar belakang, tujuan dan 

sasaran, lingkup pembahasan, keluaran, metodologi 

dan sitematika. 
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BAB II   : Tinjauan Pustaka 

Berisikan tentang literatur apapun yang dibutuhkan 

dalam perancangan perpustakaan daerah dan konsep 

green architecture . 

BAB III   : Tinjauan Lokasi 

Berisi tentang gambaran umum kondisi eksisting 

perpustakaan daerah Boyolali dan gambaran umum 

tentang rencana tempat relokasi perpustakaan daerah. 

BAB IV   : Analisa dan Konsep Perancangan 

Menguraikan tentang analisa perencanaan dan 

pendekatan konsep – konsep  yang digunakan untuk 

perancangan perpustakaan daerah guna 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 


