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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Judul Laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang dipilih adalah 

Co-working dan Creative Public Space Pada Perpustakaan Kota 

Surakarta Dengan Pendekatan Arsitektur Dekonstruksi. Untuk 

mengetahui maksud dari judul tersebut, akan diuraikan pengertiannya sebagai 

berikut: 

Co-working : Merupakan lingkungan kerja atau kantor yang digunakan 

oleh orang-orang yang bekerja sendiri atau bekerja untuk 

perusahaan yang berbeda-beda. (Kamus Oxford 2017 

Definition of Co-Working Space in English) 

Creative : Memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk 

menciptakan. (KBBI) 

Public Space : Bentuk ruang yang digunakan manusia secara bersama-

sama berupa jalan, pedestrian, taman-taman, plaza, 

fasilitas transportasi umum (halte) dan museum, dan pada 

dasarnya merupakan suatau wadah yang dapat 

menampung aktivitas tertentu dari masyarakatnya, baik 

secara individu maupun secara kelompok, dimana bentuk 

ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan 

massa bangunan. (Project for Public Spaces in New 

York tahun 1984) 

Perpustakaaan : Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, 

dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem 

yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, 

penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para 

pemustaka. (Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007) 
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Kota : Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan 

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan 

kegiatan ekonomi. (UU No.22 tahun 1999 tentang 

Otonomi Daerah) 

Surakarta : Kota Surakarta, juga disebut Solo, adalah wilayah 

otonom dengan status kota di bawah Provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia, dengan penduduk 503.421 jiwa dan 

kepadatan 13.636/km². (Wikipedia, diakses tanggal 17 

Januari 2020) 

Pendekatan : Metode untuk mencapai pengertian tentang masalah 

penelitian. (KBBI) 

Arsitektur  : Sebuah kekuatan/kekokohan (virmitas), keindahan/ 

estetika (venustas), dan kegunaan/fungsi (utilitas). 

(Virtuvius, 1414) 

Dekonstruksi : Merupakan suatu bentuk semiotika yang memandang 

sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa. Paham 

dekonstruksi bagi orang awam mungkin dilihat sebagai 

sesuatu yang mustahil dan sulit diterima logika. (Jacques 

Deridda, 1967) 

Menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul 

Co-working dan Creative Public Space Pada Perpustakaan Kota Surakarta 

Dengan Pendekatan Arsitektur Dekonstruksi adalah mendirikan perpustakaan 

Kota Surakarta yang memiliki fungsi lain sebagai co-working space serta 

menjadi pusat ruang terbuka publik yang mewadahi kreativitas masyarakat. 

Perpustakaan didirikan dengan menggunkan pendekatan arsitektur 

dekonstruksi sebagai solusi kejenuhan desain arsitektur modern serta mampu 

menjadi landmark kawasan.  
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1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Perpustakaan Kota Merespon Perkembangan Teknologi  

Perpustakaan hampir terdapat diseluruh kota dimana pemerintah 

kota sendiri memiliki perpustakaan kota yang dikelola oleh Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan. Perpustakaan menjadi salah satu pusat 

informasi yang berasal dari bahan pustaka yang ada. Peran perpustakaan 

sejalan dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-

undang Dasar 1945 dalam alinea 4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Perpustakaan diharapkan menjadi sumber ilmu dan informasi yang dapat 

diakses secara umum guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah 

dibuktikan oleh beberapa penelitian, Program for International Student 

Assessment (PISA) tahun 2015 menunjukkan Indonesia di peringkat 62 

dari 70 negara dalam perihal tingkat literasi sementara penelitian dari 

Central Connecticut State University (CCSU) tahun 2016 memposisikan 

Indonesia diperingkat 60 dari 61 negara mengenai tingkat literasi. Hasil 

dari penelitian yang ada menggambarkan bahwa membaca belum menjadi 

budaya di masyarakat. Perpustakaan yang ada belum mampu menyajikan 

daya tarik atau stimulus bagi masyarakat untuk hadir.  

Teknologi berkembang begitu pesat sejalan dengan kehidupan 

yang ada, begitupun arsitektur yang berkembang mengikuti pola 

perkembangan zaman dan teknologi. Perpustakaan konvensinal harusnya 

juga ikut berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada baik secara 

teknologi, arsitektural dan aspek yang lain. Pengembangan bahan pustaka 

bisa menjadi salah satu hal yang harus dikembangkan diera digital yang 

begitu pesat. Perpustakaan bila hanya mengandalkan bahan pustaka berupa 

buku sudah tidak relevan. Pengembangan bahan pustaka berupa e-book, 

video, file, animasi, dll perlu dikembangkan untuk menarik minat 

masyarakat. Arsitekur bangunan perpustakaan juga bisa menjadi strategi 
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untuk menarik minat baca dan hadir ke perpustakaan, terlebih bangunan 

perpustakaan mampu menjadi landmark kawasan sekitar. 

Memahami perekembang zaman dan kehidupan masyarakat perlu 

dilakukan oleh perpustakaan kota yang merupakan instrumen untuk 

mencerdaskan masyarakat. Pemerintah kota juga harus memahami bahwa 

perpustakaan merupakan salah satu objek penting yang harus 

dikembangkan sebagai upaya pengembangan sumber daya masyarakat 

yang lebih baik. 

1.2.2 Perpustakaan Daerah Kota Surakarta 

 
Gambar 1. 1 Gedung Perpustakaan Kota Surakarta 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020) 

Perpustakaan Daerah Kota Surakarta berada di jalan Hasanudin 

No.112 Surakarta. Perpustakaan ini berdiri di tanah seluas ± 1474,248 m² 

dengan luas bangunana ± 2195,43 m² dan menjadi satu-satunya 

perpustakaan umum yang berada di Surakarta. Perpustakaan kota yang ada 

dinilai masih sangat kurang dan belum mampu menyukupi akan kebutuhan 

literasi masyarakat. Bahan pustaka yang dimiliki Perpustakaan Kota 

Surakarta saat ini masih sangat terbatas dan belum mampu mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sudah berkembang 

pesat. Kurangnya kemampuan merespon perkembangan zaman 

menjadikan perpustakaan kota bukan menjadi tempat menarik bagi 

masyarakat yang sekarang memiliki gaya hidup yang serba digital sesuai 

perkembangan teknologi. 
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Di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomer 9 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta 

Tahun 2016-2021 memuat permasalahan berkaitan dengan kearsipan dan 

perpustakaan sebagai berikut: 

1. Jumlah arsip dalam wujud digitalisasi/aplikasi teknologi informasi 

masih sangat sedikit dan belum optimal.  

2. Pengelolaan/manajemen perpustakaan, layanan perpustakaan 

daerah dan perpustakaan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan di 

Kota Surakarta belum optimal. 

3. Belum dibangun interkoneksi dengan perpustakaan lain baik di 

dalam maupun luar negeri dalam rangka pelestarian naskah-naskah 

kuno Kota Surakarta. 

4. Kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah masih rendah. 

5. Kurangnya SDM pengelola kearsipan. 

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan 
Perpustakaan Tahun 2010-2015 

No Indikator Capaian 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah 
perpustakaan (unit) 

1 1 1 1 1 1 

2 Jumlah pengujung 
perpustakaan 

(orang) 

10.625 18.250 20.300 23.500 3.383 14.692 

3 Jumlah koleksi nuku 
yang tersedia di 

perpustakaan daerah 

34.919 
judul 

42.536 
eks 

35.655 
judul 

42.840 
eks 

36.045 
judul 

43.606 
eks 

36.719 
judul 

44.366 
eks 

25.734 
judul 

34.664 
eks 

26.508 
judul 

36.294 
eks 

(Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta, 2016) 

Kota Surakarta memiliki 1 (satu) perpustakaan daerah yang dapat 

diakses oleh masyarakat dengan tingkat kunjungan yang meningkat dari 

tahun 2010-2015. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2010 

sebanyak 10.625 orang dan meningkat menjadi 14.692 orang pada tahun 

2015. Menurunnya tingkat kunjungan perpustakaan disebabkan karena 

beberapa hal, diantaranya koleksi buku yang kurang lengkap, akses ke 

perpustakaan daerah yang kurang, fasilitas perpustakaan yang kurang 

menunjang, dan lain-lain. 
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Kondisi Perpustakaan Kota Surakarta saat ini dinilai masih sangat 

kurang berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan serta beberapa aspek 

yang belum sesuai dengan SNI 7495:2009 tentang Perpustakaan Umum 

Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengamatan dan pengkuran Perpustakaan 

Kota Surakarta masih memiliki kekurangan sebagai berikut: 

1. Perpustakaan Kota Surakarta masih menjadi satu dengan 

Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta. Hal 

itu tidak sesuai dengan SNI 7495:2009 yang menyebut bahwa 

perpustakaan kabupaten/kota harus memiliki gedung yang 

berdiri sendiri dengan luasan minimal 600 m². 

2. Ukuran ruang koleksi dan pelayanan yang kurang luas tidak 

mencerminkan perpustakaan setingkat perpustakaan kota serta 

tidak sesuai dengan SNI 7495:2009 bahwa area koleksi harus 

memiliki besaran 45% dari luas lantai bangunan. Ruang koleksi 

yang dimiliki Perpustakaan Kota Surakarta sekarang ± 225 m² 

untuk koleksi umum dan pelayanan serta ± 36 m² untuk ruang 

kreasi anak. Apabila dibandingkan dengan luas bangunan yang 

ada ± 2200 m² maka 45% nya adalah 990 m² namun hal itu 

tidak bisa digunakan sebagai acuan karena bangunan tersebut 

jadi satu dengan Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kota Surakarta, tapi bila dibandingkan dengan SNI 7495:2009 

yang menyebut luas perpustakaan minimal 600 m² maka 45% 

nya adalah 275 m² dan Perpustakaan Kota Surakarta belum 

sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan. 
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Gambar 1. 2 Ruang Koleksi Utama Perpustakaan Kota Surakarta 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020) 

3. Keberadaan ruang khusus seperti ruang teknologi informasi 

dan komunikasi serta multi media, ruang manajemen 

perpustakaan keliling, dan ruang serba guna. yang belum 

semua ada serta belum sesuai dengan SNI 7495:2009 yang 

menyebutkan bahwa ruang tersebut harus memiliki luasan 30% 

dari luas bangunan. Seperti halnya ruang LIPI yang dimiliki 

Perpustakaan Kota Surakarta sekarang yang merupakan ruang 

teknologi dan informasi hanya seluas ±36 m². 

4. Kurangnya jumlah fasilitas yang ada tidak sebanding dengan 

jumlah pengunjung perpustakaan. Hal itu terlihat dari ruang/ 

bilik baca privasi hanya berjumlah 3 buah serta meja dan 

tempat duduk untuk baca hanya berkapasitas ± 20 orang. 

  
Gambar 1. 3 Bilik Baca Privasi dan Meja Baca di Perpustakaan Kota 

Surakarta 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020) 
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5. Kurangnya ruang terbuka publik. Dimana pada sekitar 

bangunan hanya berupa tanah biasa tanpa penataan landscape 

yang jelas. 

6. Lokasi yang kurang strategis serta tampak bangunan yang 

kurang memiliki daya tarik. 

1.2.3 Co-working Space Sebagai Solusi Keterbatasan Ruang Kerja 

Menurut survei IDC terhadap lebih dari 1.000 perusahaan di Asia 

Pasifik, saat ini sekitar 36 % organisasi di Indonesia berkantor di co-

working space. Selain di Indonesia, berbagai perusahaan besar 

seperti Instagram, Spotify, dan Uber juga berawal di co-working space. 

Co-working space mulai dikenal publik pada tahun 1995 yang 

diprakarsai organisasi perusahaan nirlaba C-Base. Co-working space 

sering dikenal masyarakat sebagai ruang kerja bersama yang dapat 

diperuntukkan untuk individu, organisasi, instansi, perusahaan, dll. 

Munculnya co-working space menjadi solusi ampuh keterbatasan ruang 

bahkan menjadi trend di kota-kota besar.  

Surakarta atau yang sering disebut Solo merupakan salah satu kota 

besar dan kota bisnis dengan penduduk yang cukup padat serta tingginya 

aktivitas yang berlangsung sehari-hari. Pembangunan co-working space 

dirasa mulai dibutuhkan untuk mempermudah kegiatan masyarakat serta 

menjadi solusi keterbatasan ruang yang ada. 

Perpustakaan dilengkapi dengan co-working space dinilai menjadi 

salah satu kombinasi yang bagus untuk kembali menghidupkan eksistensi 

perpustakaan di tengah masyarakat serta daya tarik lebih untuk hadir ke 

perpustakaan.  

1.2.4 Creative Public Space Menjadi Tempat Berkumpul dan 

Pengembangan Bakat  

Ruang terbuka publik merupakan ruang yang dapat diakses oleh 

seluruh masyarakat. Ruang publik sering dijadikan sebagai tempat 
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berkumpul dan menunjang kegiatan masyarakat. Ruang publik bisa berupa 

taman, pedestrian, skate park, playground, dll. Ruang terbuka bisa 

dilengkapi dengan fasilitas lain yang mampu mewadahi kreativitas 

masyarakat dalam pengembangan bakat. Pembangunan fasilitas tersebut 

didalam perpustakaan diharapkan mampu menarik minat masyarakat 

terutama kalangan muda untuk dapat menghabiskan waktu luang dengan 

hal-hal yang positif serta dapat menciptakan dan mengembangkan bakat 

masyarakat. 

1.2.5 Arsitektur Dekonstruksi Sebagai Solusi Kejenuhan 

Arsitektur yang banyak berkembang di masyarakat dan sering 

digunakan sekarang adalah arsitektur modern. Arsitektur modern sering 

terlihat monoton, kotak-kotak dan repetisi. Melihat semua hal itu 

muncullah arsitektur dekonstruksi melawan kejenuhan gaya arsitektur 

yang ada. Arsitektur dekonstrusi hadir dengan tampilan yang lebih 

ekspresif lebih berani bahkan terkadang disebut ugal-ugalan. Langgam 

arsitektur dekonstruksi pertama dikenalkan oleh filsuf dan budayawan 

Perancis Jacques Deridda pada tahun 1967. Pengunaan arsitektur 

dekonstruksi diharapkan mampu menjadi daya tarik lebih pada bangunan 

perpustakaan dan meningkatkan minat baca masyarakat. Perpustakaan 

dengan pendekatan arsitektur dekonstruksi sangat berpotensi akan menjadi 

landmark baru kawasan tersebut. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang Perpustakaan Kota Surakarta dengan 

pendekatan arsitektur dekonstruksi? 

2. Bagaimana merancang dan memadukan perpustakaan dengan co-

working dan creative public space? 

3. Dimana lokasi yang sesuai untuk pembangunan Perpustakaan Kota 

Surakarta? 
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1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

1. Mendesain perpustakaan Kota Surakarta dengan pendekatan arsitektur 

dekonstruksi. 

2. Memadukan perpustakaan kota dengan co-working space sebagai 

respon perkembangan teknologi dan zaman. 

3. Membangun creative public space sebagai pengembangan bakat 

masyarakat dan daya tarik perpustakaan kota. 

4. Menciptakan perpustakaan kota sebagai landmark baru. 

1.4.2 Sasaran 

Menciptakan perpustakaan Kota Surakarta yang memiliki daya 

tarik lebih untuk menstimulus masyarakat hadir ke perpustakaan. 

Merespon perkembangan zaman dengan konsep serta desain perpustakaan 

yang lebih relevan dan menjadikan perpustakaan sebagai salah satu tempat 

pusat kegiatan masyarakat serta landmark baru Kota Surakarta. 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan fokus pada perancangan perpustakaan Kota Surakarta yang 

dipadukan dengan co-working space serta memiliki fasilitas yang mampu 

menciptakan creative public space dengan menggunakan pendekatan 

perancangan arsitektur dekonstruksi. 

1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Pengumpulan Data 

1. Studi Literatur 

Mencari literatur dan teori dari sumber yang terpercaya dan terbaru 

sebagai acuan dalam perancangan. 

2. Studi Lokasi 

Mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan Perpustakaan Kota 

Surakarta. 

3. Studi Komparatif 
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Melakukan studi banding dengan bangunan-bangunan yang memilki 

fungsi yang sama yaitu perpustakaan kota.  

1.6.2 Pengolahan Data 

1. Identifikasi Data 

Identifikasi data berdasarkan hasil data yang didapat dalam proses 

pengumpulan data. 

2. Analisa Data 

Pengamatan data dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang 

dapat mendukung desain perancangan co-working dan creative public 

space pada Perpustakaan Kota Surakarta. 

3. Sintesa 

Hasil dari analisis dapat dibuat dalam bentuk kerangka yang berupa 

deskriptif. 

4. Hasil 

Hasil akhir berupa konsep hasil penelitian yang dipadukan dengan 

referensi yang ada sebagai dasar perencanaan dan perancangan co-

working dan creative public space pada perpustakaan Kota Surakarta. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Gambaran dari sistematika penulisan yang akan digunakan dalam 

penulisan laporan DP3A dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Gambaran umum dari observasi awal serta fenomena topik 

yang dipilih. Berisi tentang pengertian judul, latar 

belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup 

pembahasan, metode pembahasan serta sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi pembahasan mengenai teori dengan literatur yang 
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sesuai judul yang diangkat. Sumber pustaka yang 

digunakan merupakan pustaka terbaru, relevan dan asli. 

Tinjauan pustaka digunakan sebagai acuan serta landasan 

pada desain. Bab ini akan membicarakan mengenai teori 

perpustakaan, co-working space, creative public space dan 

arsitektur dekonstruksi. 

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN 

PERENCANAAN 

Berisi gambaran umum lokasi dan gagasan perencanaan 

yang akan dibangun berupa data fisik, non fisik, sebaran 

aktifitas dan pendekatan keruangan, tampilan bangunan, 

sarana prasarana dan lingkungan sosial. 

BAB IV : ANALISA DAN KONSEP PERENCANAAN 

RANCANGAN 

Berisikan analisa secara mikro dan makro dari site yang 

akan digunakan. Menjelaskan konsep yang akan 

diaplikasikan kedalam desain. 


