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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1. Deskripsi 

Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (DP3A) yaitu “Children's Library Design In Surakarta During 

and Post Pandemic Covid-19.” Berikut adalah penjabaran judul laporan: 

Children : Arti dari bahasa inggris (1) anak – anak, Manusia 

yang masih kecil (https://kbbi.web.id/anak diakses 

pada 7 maret 2021), (2) “Anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. (Undang-Undang 

Nomor 23 

tahun 2002) 

Library : Arti dari bahasa inggris (1) Perpustakaan, (2) sebuah 

ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu 

sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan 

terbitan lainya yang biasanya di simpan menurut tata 

susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan 

untuk 

dijual. (Sulistyo Basuki 1993: 3) 

Design : Arti dari bahasa inggris (1) Perancangan, (2) 

Perancangan adalah usulan pokok yang mengubah 

sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih 

baik, melalui tiga proses: mengidentifikasi masalah-

masalah, mengidentifikasi metoda untuk pemecahan 

masalah, dan pelaksanaan pemecahan masalah. 

Dengan kata lain adalah pemograman, penyusunan 

rancangan, dan 

pelaksanaan rancangan. (John Wade, 1997) 

Surakarta : Suatu tempat wilayah otonom yang berada di 

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 44,04 km² 

https://kbbi.web.id/anak
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dan memiliki jumlah penduduk kota Surakarta 

pada tahun 2020 adalah 575.230 jiwa (Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surakarta diakses pada 7 maret 2021) 

During : Arti dari bahasa inggris yaitu (1) selama (2) segenap 

waktu; semasa (https://kbbi.web.id/lama diakses 

pada 7 maret 2021) 

Post : Arti dari bahasa inggris (1) Pasca, (2) Sesudah. 

(kbbi.web.id diakses pada 7 maret 2021) 

Pandemic : Arti dari bahasa inggris (1) Pandemi, (2) wabah 

yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi 

daerah geografi yang luas. 

(https://kbbi.web.id/sudah diakses pada 7 maret 

2021) 

Covid-19 : (Coronavirus Disease 2019) adalah jenis penyakit 

baru yang disebabkan oleh virus dari golongan 

coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering 

disebut virus Corona yang ditemukan pada tahun 

2019 (www.alodokter.com/covid-19 diakses pada 

diakses pada 7 maret 2021) 

Dari penjabaran diatas, yang dimaksud dari judul “Children's 

Library Design In Surakarta During and Post Pandemic Covid-19.” 

Adalah suatu wadah yang digunakan untuk membaca, menyimpan, 

meminjam dan tidak memperjual belikan buku sehingga menjadi wadah 

untuk memenuhi kebutuhan anak, meningkatkan tumbuh kembang sehingga 

dapat menggali potensi yang dimiliki anak, dan dapat berinteraksi terhadap 

lingkungannya dengan rasa aman karena desain perpustakaan menerapkan 

protokol kesehatan yang memiliki konsep bangunan yang adaktif dengan 

covid-19 dan juga aman pada pasca pandemi. 

 

https://kbbi.web.id/lama
https://kbbi.web.id/sudah
http://www.alodokter.com/covid-19
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1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Menurunnya Minat Baca Di Surakarta 

Dibandingkan dengan negara lain, minat baca penduduk Indonesia 

sangat rendah. Menurut Duta Baca Perpusnas, di antara 61 negara, minat 

baca Indonesia menempati urutan ke-60. Masyarakat Eropa atau Amerika 

khususnya anak-anak membaca sebanyak 25% hingga 27% buku dalam 

setahun. Selain itu, ada sebagian masyarakat Jepang yang minat baca bisa 

mencapai 15-18% buku setiap tahunnya. Sedangkan di Indonesia, angka ini 

hanya 0,01% per tahun. (Most Littered Nation In The World, 2016) 

 

Sumber: https://bigwall.wordpress.com/2016/10/26/mencari-hiburan-sesaat/ 

 

Hasil perhitungan Indeks Alibaka Nasional menunjukkan bahwa 

jumlah rata- rata dari Indeks Alibaba Nasional dalam kategori aktivitas 

literasi rendah adalah 37,32. Nilai ini memiliki empat indeks, yaitu "indeks 

angka kemahiran" 75,92; "indeks angka kemampuan" 75,92. Indeks dimensi 

akses 23.09; indeks angka alternatif adalah 40.49; dan indeks angka Budaya 

28.50. Kesimpulan dapat diambil dari pembahasan tersebut rata-rata indeks 

Table 1. Peringkat Minat Baca di Dunia 

https://bigwall.wordpress.com/2016/10/26/mencari-hiburan-sesaat/


21  

aktivitas membaca literasi nasional berada pada kategori rendah. Namun 

diantara keempat angka yang menyusun indeks itu terdapat angka yang 

sangat menonjol yaitu dimensi keterampilan, yang menunjukkan bahwa 

upaya penyeimbangan pendidikan lumayan baik. 

 
Gambar 1. Nilai Per Indikator pada Indeks Indeks Alibaca Nasional 

Sumber: kemendikbud.co.id 

 

Budaya membaca yang tinggi akan meningkatkan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Membiasakan budaya 

membaca sejak dini pada anak sangatlah tidak mudah, supaya anak terbiasa 

dalam membaca maka dibutuhkan minat membaca pada anak. Terdapat 2 

faktor menurunnya minat baca, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal berasal dari dalam diri sendiri seperti kurangnya minat baca 

siswa, malas, dan kurangnya motivasi sedangkan Faktor eksternal penyebab 

rendahnya minat membaca yaitu kurangnya fasilitas sekolah, belum 

maksimalnya peran perpustakaan, buku dan bahan bacaan yang terbatas, 

kurangnya dukungan keluarga, serta pengaruh menonton televisi dan 

penggunaan Gadget. Dengan memahami faktor-faktor penyebab rendahnya 

minat baca anak, kita dapat menemukan jawaban yang paling tepat dalam 

mengatasi masalah tersebut, sehingga kelak anak akan memiliki minat baca 

yang tinggi. 

Jawa Tengah membentuk Tim Forum Solo Membaca (FSM). Tim ini 



22  

terdiri dari unsur komunitas, seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), 

perpustakaan Mangkunegaran, Radya Pustaka, Gabungan Organisasi 

Wanita (GOW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 

dan forum anak. Pembentukan FSM dilatarbelakangi oleh masih rendahnya 

minat baca masyarakat di Solo. Sebab para anggota FSM terdiri berbagai 

komunitas di lima kecamatan di Surakarta. Sehingga para anggota ini bisa 

mengajak masyarakat di sekitarnya untuk berkunjung ke perpustakaan. 

Berdasarkan data 2014, rata-rata jumlah kunjungan masyarakat ke 

perpustakaan hanya 300 orang per bulan. Minimnya jumlah kunjungan ini 

merangsang Pemkot untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Selain itu 

merangsang masyarakat untuk budaya menulis. Upaya yang akan dilakukan 

Pemkot di antaranya dimanivestasikan dengan gelaran lomba resensi buku. 

Lomba resensi ini dibagi dalam tiga kategori, yakni tingkat Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan perguruan 

tinggi (PT). Ismi mengatakan panitia menyediakan 30 judul buku setiap 

kategori sebagai bahan menyusun resensi. “Buku tersebut baik fiksi maupun 

nonfiksi” (Ketua Arspusda Surakarta, Sis Ismiyati, 2016) 

Minat baca masyarakat Kota Surakarta yang terbilang masih sangat 

rendah. Jika kunjungan ke perpustakaan daerah menjadi tolak ukur, tahun 

2016 terakhir ini hanya ada 16.000 pengunjung. Meski naik hampir 3.000-

an dari tahun 2015 namun jumlah ini masih sangat sedikit, di bawah 50 

pengunjung, sehingga pemkot kota Surakarta menggerakan perpustakaan 

keliling. 

1.2.2. Kecanduan Hal-Hal Praktis Via Gadget 

Gadget pada awalnya diciptakan untuk memudahkan komunikasi, 

namun seiring berjalannya waktu ditambahkan fitur-fitur yang memudahkan 

hidup, namun juga membawa dampak negatif, termasuk yang terjadi di 

Indonesia. (Admar, Yakub, & Rosmawati, 2018). 

Associated Chamber of Commerce and Industry of India melakukan 

sebuah penelitian yang dilakukan pada remaja India, dan hasilnya 

menunjukkan bahwa lamanya waktu menggunakan perangkat tersebut 
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mempengaruhi kualitas kesehatan mereka, seperti kesulitan tidur dan 

keterampilan sosial pribadi yang buruk. (Mawitjere et al., 2017) 

Pengguna Gadget Pada 2013, 27% populasi global akan mencapai 1,9 

miliar, dan diperkirakan pada 2019 jumlah pengguna perangkat terus 

meningkat menjadi 5,6 miliar. (Pandey, Ratag, & Langi, 2019). Di Asia 

Tenggara, terdapat 120 juta pengguna Gadget pada Agustus 2014 dan 

tumbuh sebesar 44% per tahun. Pada 2014 data penjualan gadget pengguna 

aktif di Indonesia mencapai 47 juta. (Riani, 2016). 

Pada era generasi A setelah generasi Z teknologi sudah sangat canggih 

sehingga teknologi sudah menguasai dunia, salah satunya gadget. Tidak 

dapat dipungkiri pada saat ini orang tua sudah memberikan anak-anak 

gadget, dengan fenomena tersebut anak usia dini menjadi pandai dalam 

menguasai gadget salah satunya handphone, jika digunakan dengan baik 

gadget akan memberikan dampak yang positif. Tapi sebaliknya jika 

digunakan tidak sesuai dengan kebutuhannya untuk kebutuhan sekolah, 

akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi anak salah satunya adalah 

kecanduan game. 

Pada 2014, jumlah pecandu gadget di Indonesia meningkat dari 1,4 

pengguna gadget menjadi 176 juta diantaranya adalah pecandu gadget yang 

meningkat 123% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 79 juta. 

Pengguna aplikasi game online melalui gadget dan mengalami kecanduan 

gadget di Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan terdapat sekitar 40% dari 

6 juta remaja (Sari & Prajayanti, 2017). 

Pada dasarnya anak belum waktunya untuk menggunakan ponsel 

pribadi, hal ini dikhawatirkan anak akan menjadi perilaku konsumsi yang 

berlebihan. Padahal, siswa sekolah dasar dan menengah masih dilarang 

keras atau perlu pengawasan ketat saat menggunakan gadget dalam aktivitas 

sehari-hari. (Giga Kurnia, 2014) 
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Gambar 2. Pengguna Smartphone di Indonesia 

(Sumber: databoks.katadata.co.id) 

 
 

Pada saat ini sangat mudah sekali menggunakan internet untuk mengakses 

informasi, maka pada situasi seperti inilah peran keluarga dan orang tua 

menjadi penting dalam bertindak tegas agar anak tidak salah arah karena 

generasi muda lebih menyukai belajar melalui smartphone daripada belajar 

dengan membaca buku. Dibutuhkannya peran orang tua untuk merubah 

maindset anak untuk melestarikan budaya membaca buku dan mengunjungi 

perpustakaan. Upaya seperti ini akan mengurangi kecanduan gadget dan 

anak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar sehingga selain 

memperoleh ilmu yang tidak didapatkan di sekolah, anak juga mendapatkan 

ilmu sosial yang ada di sekitar lingkungan. 

1.2.3. Era Pandemi yang Mengakibatkan Terbatasnya Aktivitas 

Pandemi Covid-19 telah melanda hampir seluruh negara di dunia, 

termasuk Indonesia sehingga mengakibatkan perubahan besar yang sangat 

luar biasa bagi seluruh masyarakat, juga meluluh lantakkan seluruh sektor 

kehidupan. Virus membatasi semua aspek kehidupan seperti ekonomi, 

pariwisata, dan sektor lainnya merosot tajam. Dalam hal ini, pemerintah 

secara aktif merumuskan kebijakan untuk menghadapi pandemi Covid-19. 

Mengingat kasus corona positif mulai menunjukkan grafik ke atas. Tentu 

saja, pemerintah tidak menginginkan Indonesia terdampak penyebaran 
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Covid-19 dan terus meningkat. (Suni, 2020) 

Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, beberapa negara telah 

menggunakan metode yang berbeda, mulai dari metode yang ketat seperti 

lockdown di China dan Italia atau peraturan Indonesia disebut karantina 

wilayah, hingga pembatasan social seperti di Taiwan. Pandemi ini juga telah 

mengubah aktivitas kehidupan di dunia menjadi sangat terbatas, pemerintah 

Indonesia telah melakukan berbagai cara agar memutus rantai penyebaran 

virus covid-19. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan pemerintah 

Indonesia dalam memutus penyebaran virus: 

a. PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) 

Untuk menekan angka positif Covid-19, pemerintah memberikan 

landasan perturan percepatan penanganan virus corona. Salah satunya 

adalah Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang diatur dalam PP 

Nomor 21 Tahun 2020. PSBB mampu menekan jumlah orang yang mungkin 

menjadi indikator penyebaran virus Covid 19 hingga lebih dari 1,5 juta. 

Orang Indonesia akan mati jika mereka tidak menanggapi Dan perlakuan 

pemerintah (Harahap & Bandung, 2020). 

Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) adalah peraturan yang 

khusus dikeluarkan oleh pemerintah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 

bertujuan mempercepat penanganan pandemi Covid-19 saat ini. 

Pembatasan kegiatan masyarakat termasuk sekolah dan kantor diliburkan, 

pembatasan kegiatan di tempat keramaian atau fasilitas umum dan larangan 

khusus lainnya yang berkaitan dengan keselamatan. 

Pertama kali Indonesia menerapkan Kebijakan Pembatasan Sosial 

Berskala Brsar (PSBB) di Jakarta pada 10 April 2020, diikuti oleh wilayah 

lain di Indonesia. Ada beberapa regulasi terkait dengan penerapan PSBB. 

Antara lain, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan 

penyakit Corona virus Disease 2019 (COVID-19), aturan pelaksanaan 

peraturan menteri kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
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Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (COVID-19) dalam rangka 

percepatan penanganan penyakit Coronavirus tahun 2019, dan Peraturan 

Pemerintah (Perpu) Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan 

nasional dan stabilitas sistem keuangan pandemi penyakit virus corona dan 

/ atau dalam konteks ancaman yang mengancam stabilitas perekonomian 

dan / atau sistem keuangan nasional. 

Dilihat dari kejelasan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2020. Pembatasan sosial skala besar termasuk setidaknya hari libur 

sekolah dan kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan / atau pembatasan 

kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Isi pasal tersebut sama dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Karantina 

dalam Pasal 59 (3), yaitu pembatasan sosial berskala besar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal (1) 

b. Social Distancing 

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Amerika Serikat (CDC) 

menjelaskan jarak sosial sebagai cara untuk mengurangi frekuensi dan 

kedekatan orang untuk mengurangi risiko transmisi. Selama pandemi 

influenza 2009, jarak sosial sebagai jaga jarak setidaknya satu dari yang lain. 

Jaga jarak setidaknya satu lengan dari orang lain dan minimalkan kontak. 

(WHO,2019) 

Langkah ini dikombinasikan kebersihan pernapasan yang baik dan 

mencuci tangan, dianggap sebagai cara yang paling layak untuk mengurangi 

atau memutus penyebaran virus. Selama pandemi COVID-19, definisi jarak 

social direvisi menjadi menjaga tempat tinggal di lingkungan yang ramai, 

menghindari pertemuan, dan menjaga jarak dari orang lain sekitar enam kaki 

atau dua meterjika memungkinkan. (CDC ,2019) 

Di Indonesia, istilah terkait jarak sosial diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 

60 Undang-Undang Nomor 6 tentang Kesehatan dan Karantina tahun 2018 

(Setiawan, 2020). Aturan ini juga menjelaskan pengertian blokade dan jarak 

sosial. Perbedaannya. (lockdown) adalah penduduk pada area termasuk area 
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pintu masuk beserta isinya, area tersebut diduga tertular penyakit dan / atau 

tercemar sehingga dapat mencegah kemungkinan penularan atau 

kontaminasi penyakit. 

 
Gambar 3. Social Distancing 

(Sumber: www.covid19.go.id) 

 

Pembatasan sosial adalah pembatasan aktivitas kependudukan di suatu 

daerah. Pembatasan sosial ini diberlakukan bagi semua penduduk di semua 

wilayah yang diduga tertular penyakit. Dalam hal ini, batasan sosial adalah 

jarak fisik. Jika menyangkut pasal dari departemen kesehatan masyarakat, 

social distancing atau bisa diartikan sebagai social distancing, diartikan 

sebagai social distancing artinya menjalin jarak antar masyarakat untuk 

mencegah penyebaran penyakit-penyakit tersebut. 

Saat melakukan social distancing, saat berkontak fisik dengan orang 

lain terutama saat berkontak fisik pada orang yang sedang sakit atau berisiko 

tinggi tertular Covid, tidak perbolehkan untuk berjabat tangan dan selalu 

menjaga jarak minimal 1-2 meter. 

c. Physcial Distancing 

Physical distancing dapat diartikan sebagai membatasi kontak fisik, 

ialah serangkaian aksi buat mengatur virus non- farmasi buat menghindari 

ataupun memperlambat penyebaran penyakit meluas. Tujuan utama dari 

kebijakan pembatasan merupakan buat kurangi mungkin kontak raga antara 

orang yang terinfeksi serta tidak terinfeksi buat meminimalkan penyebaran 

penyakit, virus, morbiditas serta dampak merugikan yang lain yang bisa 

menyebabkan kematian. 

http://www.covid19.go.id/
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Physical distancing efektif untuk mencegah penyebaran infeksi virus. 

Infeksi virus ini dapat menyebar melalui kontak fisik termasuk kontak 

seksual, kontak fisik tidak langsung (misalnya melalui kontak dengan 

permukaan yang terkontaminasi), atau melalui kontak fisik yang menyebar 

melalui udara, atau dengan memukul percikan Batuk atau bersin yang 

disebabkan oleh benda atau tetesan 

Dalam praktiknya, masyarakat dapat mencapai bimbingan jarak dengan 

berbagai cara, tidak keluar rumah dalam kondisi yang sangat tidak stabil, 

seperti membeli sembako atau jasa kesehatan, melambai, dan tidak 

melambai kepada orang, menjaga jarak minimal 1 meter dan kegiatan 

olahraga rutin di rumah. Setidaknya 30 menit sehari untuk menjaga stamina 

dan memanfaatkan sepenuhnya gadget serta fasilitas yang disediakan di 

rumah agar Anda tetap bisa bekerja atau belajar di rumah. 

 
Gambar 4. Physical Distancing 

(Sumber: www.tesa.com, www.Tirto.id) 

 

d. Stay at Home dan Work/Study from Home 

Kini aktivitas yang melibatkan masyarakat mulai dibatasi, seperti pergi 

ke sekolah, bekerja, beribadah, dll. Pemerintah menyerukan untuk bekerja, 

belajar dan beribadah di rumah untuk mengurangi jumlah pasien yang 

terpapar COVID-19. Menteri Pendidikan mengeluarkan Surat Edaran 

Depdiknas Nomor 3 Tahun 2020, serta Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 

tentang Emergency Coronavirus Disease Education (COVID-19) sehingga 

kegiatan belajar online menjadi dilakukan untuk mencegah lingkungan 

penyebaran penyakit coronavirus (COVID0-19). (Menteri Pendidikan, 

2020) 

http://www.tesa.com/
http://www.tirto.id/
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Salah satu seruan untuk menekan penyebaran Covid-19 yang cepat 

adalah tetap di rumah. Himbauan ini pertama kali muncul dalam bentuk 

hastag dengan tema stay at home, yang sangat populer di dunia maya. Sejak 

wabah Covid-19 di Indonesia hingga saat ini, ditambah dengan seruan 

pemerintah untuk bekerja dari rumah atau work From Home (WFH), 

masyarakat mulai melakukan aktivitas di rumah dan tidak pergi kemana 

mana. Artinya, kebanyakan orang saat ini menghabiskan waktunya di rumah 

keluarga. 

 
 

Gambar 5. Work/Study Frome Home 

(Sumber: https://clueylearning.com.au) 

 

Saat memasuki fase adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau yang sering di 

sebut new normal sebagian aktivitas di berbagai sekor perekonomian sudah 

boleh melakukan aktivitasnya tetapi dengan mengurangi kapasitas dan 

hanya diperbolehkan 30% - 50% pengguna. Sayangnya untuk sektor 

pendidikan pemerintah belum mengizinkan aktivitas kegiatan belajar 

mengajas secara tatap muka, dikarenakan takut melonjaknya angka kasus 

positif yang terpapar Covid-19. Selain berdampak pada sektor ekonomi, 

sektor pendidikan juga mengalami dampak yang cukup fatal. Kegiatan 

belajar mengajar harus dilakukan dari jarak jauh. Namun kebijakan tersebut, 

banyak sekali kelompok yang tidak siap untuk belajar melalui jarak jauh 

atau biasa disebut daring. Seiring berjalannya waktu, pandemi Covid-19 di 

https://clueylearning.com.au/
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Indonesia belum mendapatkan titik terang untuk mengatasi situasi seperti 

ini sehingga pelaksanaan daring masih harus tetap berlanjut agar pendidikan 

di Indonesia akan tetap berjalan. Sayangnya tidak semudah yang 

dibayangkan dalam pelaksanaan daring, karena banyak sekali siswa yang 

belum paham apa yang telah dijelaskan oleh gurunya, sehingga pelaksanaan 

ini tidak maksimal. Pemerintah harus segera mengupayakan agar dunia 

pendidikan dapat berjalan dengan keadaan new normal dengan cara 

memperbaiki desain sekolah sekolah atau fasilitas penunjang sekolah yang 

adaktif terhadap pandemi ini, 

sehingga aktivitas di dunia pendidikan dapat berjalan Kembali. 
 

Keadaan dikala belajar pula jadi tantangan. Terlebih, dalam perihal 

belajar terdapat kanak- kanak yang lebih mempercayai guru dibanding 

orangtua. Dalam keadaan diam di rumah ataupun stay at home semacam 

dikala ini, ingin tidak ingin orangtua wajib jadi guru untuk mereka secara 

penuh. Dikala belajar, apakah dapat serta memiliki keahlian buat 

mendampingi kanak- kanak. full time wajib jadi guru dalam keluarga. Tidak 

hanya itu, terpaut sarana pula wajib dicermati. Terlebih dikala ini dilakukan 

belajar secara daring dari rumah. (Ade Nasihudin Al Ansori, 2020) 

1.2.4. Arsitektur Era Pandemi dan Post Pandemi 

Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak aspek, tidak hanya terkait 

ekonomi dan Pendidikan tetapi juga normal baru yang harus diterapkan, 

terutama untuk mengurangi atau menghentikan penyebaran virus. Hal Ini 

juga termasuk kepada penerapan desain bangunan untuk memastikan 

keamanan dan kesehatan penghuni yang beraktivitas di dalam ruangan. 

Pandemi telah memaksa pemikiran ulang atas desain bangunan sehingga 

semua penghuni bisa merasa aman dan di sisi lain tetap terhubung secara 

sosial saat berada bangunan tersebut. 

Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah membawa banyak 

dampk dan perubahan, terutama ketika memasuki fase normal baru, banyak 

hal berubah termasuk perubahan desain interior. Ruang tertutup dan 

sirkulasi udara yang buruk menjadi alasan terciptanya cluster Covid-19 di 
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perkantoran dan sekolah. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan 

bahwa virus dapat menyebar di udara, terutama di ruang tertutup, melihat 

dari situasi tersebut jika hanya menerapkan protokol kesehatan saja seperti 

3M. Oleh karena itu, desain ruangan yang aman ditengah pandemi perlu 

diperhatikan kembali, desain tersebut juga dapat berdampak positif setelah 

pandemi selesai, salah satunya adalah kesehatan. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang 

perpustakaan yang aman dan nyaman pada during & post pandemic 

sehingga mendukung aspek Kesehatan dan kenyamanan. Pada masa 

pandemi, sangatlah penting desain pada interior menerapkan physical 

distancing dimana furniture ruangan diberikan jarak aman sehingga 

pengguna dapat melakukan aktivitas dengan luluasa dan merasa aman. 

Selanjutnya adalah sirkulasi udara, sirkulasi udara yang buruk dapat 

berpotensi dalam menyebarkan virus corona, maka dari itu sirkulasi udara 

menjadi salah satu factor yang paling penting dalam merencanakan interior 

perpustakaan yang aman dan nyaman. Untuk menghasilkan sirkulasi 

kualitas udara yang baik yaitu dengan membatasi penggunaan elemen yang 

mudah berdebu seperti kayu. Cara terbaik adalah menggunakan bahan yang 

dipercaya memiliki efek antibakteri dan virus, seperti bahan bahan alam 

yang mudah dibersikan yaitu tembaga, kuningan dan perunggu, elemen ini 

dapat digunaka untuk gagang pintu, tangga bahkan kursi. Selain elemen 

elemen, desain banyak bukaan pada bangunan juga sangat penting karena 

sirkulasi udara selalu berganti. 

Penelitian dari University of Minnesota telah membuktikan bahwa 

unsur alam dapat membuat orang merasa lebih selaras dengan diri mereka 

sendiri dan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, memulihkan, 

hingga menghubungkan individu. Untuk menyediakan lingkungan yang 

santai dan sehat bagi penggunjung pendekatan ini akan sesuai dengan 

kebutuhan dunia pasca pandemi. Hal ini untuk menjamin kesehatan fisik 

dan mental yang lebih baik bagi anak saat situasi pandemi ini sehingga situasi 

yang harus dibentuk bukan lagi tentang bangunan yang berkelanjutan tapi 
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gaya hidup berkelanjutan. 

1.2.5. Surakarta Sebagai Kota Layak Anak 

Predikat yang paling tinggi baru KLA Utama, itu juga baru 3 kota, 

ialah Surakarta, Surabaya serta Denpasar. KLA Utama tahun ini meningkat 

satu ialah Kota Denpasar. Sebaliknya kota ataupun kabupaten yang 

memperoleh penghargaan KLA dengan bermacam predikat menggapai 247 

wilayah ataupun naik 40 persen sebab tahun kemudian cuma 177 kota 

ataupun kabupaten. 

Predikat utama yang Surakarta raih 3 tahun berturut- turut ini ialah 

capaian optimal. Tidak gampang buat memperoleh predikat KLA serta 

memanglah belum terdapat wilayah di Indonesia yang dapat penuhi standar 

selaku Kota Layak Anak. Dengan sokongan seluruh pihak mudah-mudahan 

tahun kedepannya cita-cita buat jadi Surakarta selaku Kota Layak Anak 

dapat terwujud (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta,2019) 

Pemerintah Surakarta sangat sungguh-sungguh menghasilkan 

kotanya selaku kota layak anak. Bermacam upaya sudah dicoba mulai dari 

penyediaan sarana bermain serta belajar untuk anak semacam pembangunan 

halaman pintar sampai pembuatan regulasi yang menunjang berkembang 

anak cocok dengan hak anak. Baginya, bila hingga dikala ini predikat KLA 

belum pula diraih perihal itu sebab penanda buat jadi KLA memanglah tidak 

mudah. 

Fakta intensitas Pemerintah Kota Surakarta tersebut sebanding 

dengan penghargaan yang diperoleh dari Departemen Pemberdayaan 

Wanita serta Proteksi Anak (PPPA). Tidak hanya menobatkan Surakarta 

kembali jadi KLA Predikat Utama, bermacam penghargaan diberikan buat 

Wali Kota Surakarta semacam Penghargaan selaku Pembina Forum Anak 

Terbaik Tingkatan Kabupaten/ Kota, Penghargaan selaku Pelopor Ruang 

Bermain Ramah Anak (RBRA) serta Kelembagaan UPTD PPA Terbaik. 

Meraih predikat kota layak anak kategori utama Kota Surakarta 

harus tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang menunjang. Di 
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Surakarta memiliki fasilitas bermain seperti taman Balekambang, Taman 

Sriwedari, dan Taman Pintar. Kota yang menjamin terpenuhinya hak setiap 

anak ini belum memiliki wadah khusus untuk meningkatkan minat baca 

dengan suasana edukasi dan rekreasi yang memfasilitasi. Sehingga upaya 

ini dapat dilakukan untuk melengkapi dan merealisasikan Surakarta sebagai 

Kota Layak Anak. 

Di setiap daerah memiliki perbedaan fasilitas masing-masing untuk 

memenuhi kebutuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di Surakarta 

sudah terdapat fasilitas perpustakaan di universitas dan sekolah, hanya saja 

belum tersedianya perpustakaan yang di khususkan untuk anak. Maka dari 

itu di butuhkannya fasilitas perpustakaan anak untuk memenuhi tumbuh 

kembang anak pada usia dini agar menghasilkan generasi yang baik untuk 

penerus bangsa. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka ditetapkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana menentukan lokasi untuk bangunan perpustakaan anak yang sesuai 

dengan lingkungan sosialnya dengan akses yang mudah di capai? 

b. Bagaimana menyediakan fasilitas ruang membaca yang dapat menarik 

perhatian anak-anak agar anak terbiasa dengan budaya membaca buku daripada 

bermain game menggunakan smartphone? 

c. Bagaimana mempertahankan predikat Kota Layak Anak dengan cara 

menubuhkan budaya membaca? 

d. Bagaimana merancang perpustakaan anak yang aman tanpa rasa khawatir akan 

virus di masa pandemi dan setelah pandemi COVID-19? 

e. Bagaimana prediksi dan antisipasi desain perpustakaan di era post pandemic? 
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1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

Adapun tujuan dari perancangan perpustakaan anak di Surakarta adalah: 

a. Mendesain sebuah perpustakaan anak di Surakarta yang menarik sehingga 

dapat meningkatkan minat baca dan meningkatkan mutu pendidikan yang 

ada di Surakarta. 

b. Menciptaka wadah untuk kegiatan membaca, mengembangkan potensi 

dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 

c. Membantu pemerintah untuk upaya pelestarian budaya membaca sehingga 

merealisasikan Kota Layak Anak. 

d. Merancang bangunan dengan memikirkan konsep yang aman pada masa 

pandemi dan setelah pandemi COVID-19 sehingga pengunjung tidak 

merasa khawatir. 

e. Memprediksi dan antisipasi desain perpustakaan yang baik setelah masa 

pendemi 

1.4.2. Sasaran 

Sasaran perancangan perpustakaan anak di Surakarta ditunjukan kepada 

masyarakat Surakarta khususnya untuk anak-anak sebagai generasi selanjutnya 

agar dapat menjadikan bangsa yang lebih baik dengan bakat bakat yang 

dimilikinya. Perancangan ini ditunjukan kepada pemerintah Surakarta sebagai 

acuan untuk menjadikan kota layak anak dengan memikirkan desain yang 

aman, nyaman dan mengurangi rasa khawatir akan pandemi COVID-19. 

1.5. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan pada desain ini agar objek yang di desain tidak meluas 

dan dapat tercapai, maka lingkup pembahasan desain ini yaitu: 

a. Perpustakaan anak ditekankan pada desain interior untuk menarik minat baca 

anak sehingga anak tertarik berkunjung ke perpustakaan. 

b. Perancangan perpustakaan ini di desain dengan konsep during pandemic 

dan post pandemic sehingga pengguna akan merasa aman dan nyaman. 

c. Desain yang diusulkan adalah fasilitas desain untuk anak sampai dengan umur 
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18 tahun. 

1.6. Manfaat Desain 

Manfaat desain yang di harapkan nantinya yaitu: 

Usulan pembangunan Children’s Library During & Post Pandemic 

COVID-19, semoga menjadi masukan desain kepada pemerintah Surakarta 

untuk mendukung Surakarta menjadi Kota Layak Anak. 

1.7. Keluaran 

 

1. Konsep perancangan perpustakaan anak di Surakarta pada era pandemi dan 

prediksi pasca pandemi Covid-19 dengan pendekatan arsitektur 

berkelanjutan. 

2. Bentuk desan arsitektural perancangan perpustakaan anak di Surakarta pada 

era pandemi dan prediksi pasca pandemi Covid-19 dengan pendekatan 

arsitektur berkelanjutan. Meliputi gambar kerja (2D) dan gambar 3D dengan 

spesifikasi yang telah ditentukan sesuai buku pedoman SKPA. 

1.8. Metode Pembahasan 

1.8.1. Metode Literatur 

Proses pencarian data dilakukan dengan cara memahami hal-hal 

terkait dengan penelitian berasal dari sumber sumber tertulis seperti isi buku, 

jurnal, dll yang membahas topik yang serupa dengan judul. 

1.8.2. Observasi 

Observasi dengan cara turun langsung ke objek penelitian yang serupa di 

Surakarta dan observasi melalui internet pada objek yang serupa di luar negri 

maupun di dalam negri. Dan observasi pada tapak guna mendapatkan data-data 

untuk kelanjutan perancangan. 

1.8.3. Studi Banding 

Studi banding pada bangunan bangunan yang hampir serupa dengan fungsi 

yang akan di desain seperti taman cerdas, taman pintar dan perpustakaan. 

1.9. Sistematika Penulisan 

Gambaran sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan laporan 

supaya tujuan perancangan yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka perlu 
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adanya sistematika pembahasan dalam penyusunan penelitian dengan jelas dan 

tersturktur sebagai berikut : 

 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjabaran tentang deskripsi perancangan, latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup 

pembahasan, manfaat desain, metode 

pembahasan, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas teori yang berkaitan dengan perpustakaan 

anak, studi banding, desain during pandemic dan post pandemic 

dan elemen – elemen desain interior yang dapat menarik minat 

anak untuk datang ke 

perpustakaan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM PERANCANGAN (DATA) 

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi site, data fisik 

site, dan memuat peta lokasi serta potensi pada site. 

BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang analisis makro dengan menganalisis 

lokasi site. Analisi mikro yang memaparkan tentang analisis 

pengguna, analisis aktivitas dan analisis ruang. Juga 

menerangkan tentang analisis konsep perancangan, konsep 

bangunan, konsep ruangan, konsep struktur dan 

utilitas dan konsep arsitektur. 
 

 
  


