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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Proyek 

1.1.1 Gagasan Awal 

 Perancangan Perpustakaan UNIKA di BSB Semarang ini merupakan 

sebuah perancangan baru yang di desain untuk memenuhi kebutuhan 

mahasiswa UNIKA yang akan menempati Kampus baru di daerah BSB Kota 

Semarang dimana mahasiswa membutuhkan sebuah sarana dan prasarana 

untuk meminjam buku maupun membaca, namun di jaman sekarang 

perpustakaan sudah tidak seramai dulu ketika belum adanya internet dimana 

seluruh masyarakat baik kalangan muda maupun kalangan tua semuanya 

mencari informasi di perpustakaan, dari koran, buku - buku sejarah, hingga 

buku tentang tokoh masyarakat dan buku dongeng untuk anak - anak.Faktor 

permasalahan pada perpustakaan sekarang adalah sedikitnya orang yang 

datang ke perpustakaan untuk mencari buku karena sudah adanya teknologi 

internet, untuk mengatasi permasalahan tersebut pada perpustakaan perlu 

adanya inovasi baru untuk menarik masyarakat agar berminat pergi ke 

perpustakaan meskipun berulang kali.Hal tersebut menjadi tujuan utama 

dalam penyeselsaian desain ini, yaitu bagaimana caranya menarik minat 

mahasiswa agar selalu kembali ke perpustakaan. 

 Lokasi pembangunan ini mengikuti lokasi di bangunannya kampus 

UNIKA yang baru yaitu di daerah BSB Kota Semarang.Dengan adanya 

sebuah Kampus baru di daerah tersebut dapat meningkatkan pendapatan 

bagi lingkungan sekitar karena bisa memberikan peluang pekerjaan baru 

untuk masyarakat sekitar kampus, dan dengan adanya perpustakaan baru 

UNIKA di daerah tersebut diharapkan tidak hanya mahasiswa UNIKA saja 

yang dapat menggunakan fasilitas perpustakaan ini namun masyarakat di 

daerah tersebut juga dapat menggunakannya. 

1.2 Alasan Pemilihan Judul 

1.2.1 Kepentingan Mendesak ( Urgency ) 
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 Kebutuhan informasi ilmu pengetahuan merupakan permasalahan 

utama bagi seluruh kalangan mahasiswa, informasi informasi tersebut bisa di 

dapatkan dari berbagai sumber, dari internet, buku jurnal, arsip-arsip, buku 

terbitan, dan sebagainya, sumber yang di ambilpun tidak hanya satu sumber 

saja, bisa lebih dari lima atau bahkan sepuluh sumber yang di ambil untuk 

kebutuhan mahasiswa dalam mengerjakan tugas atau sekedar mencari ilmu 

pengetahuannya saja. 

 Sehubungan dengan hal tersebut mahasiswa juga memiliki hak untuk 

mendapatkan perpustakaan yang nyaman, lengkap, dan memiliki teknologi 

yang lebih maju dalam mencari sumber - sumber yang sangat banyak.Selain 

itu kapasitas yang diperlukan untuk menampung banyaknya mahasiswa yang 

tiap harinya tidak pernah sepi perlu diperhitungkan dan jumlah buku - buku 

serta jurnal dan arsip - arsip lainnya juga perlu diperhitungkan 

kapasitasnya.Kemudian bagaimana menarik minat lebih banyak mahasiswa 

lagi untuk ke perpustakaan perlu di pikirkan karena di jaman modern 

sekarang yang semuanya dapat di akses melalui internet menyebabkan 

banyak mahasiswa lebih senang mencari di internet tanpa mempedulikan 

sumbernya meskipun sumber yang di dapat itu salah atau bahkan hanya opini 

seseorang ketimbang pergi ke perpustakaan yang sudah pasti informasi - 

informasinya di dapat dari sumber yang pasti dan dari buku - buku 

terbitan.Hal tersebut menjadi masalah utama setiap perpustakaan di jaman 

modern seperti sekarang yaitu dengan di manjanya oleh internet seluruh 

kalangan pelajar bahkan mahasiswa menjadi malas ke perpustakaan, maka 

dari itu perlu adanya konsep yang menarik di dalam mendesain 

perpustakaan. 

1.2.2 Kebutuhan ( Need ) 

 Kebutuhan perpustakaan yang lengkap, nyaman, dan suasana yang 

tenang merupakan kebutuhan utama di dalam setiap perpustakaan, selain itu 

penghawaan yang sejuk juga diperlukan karena di dalam perpustakaan 

biasanya mahasiswa membaca selama berjam - jam dan jumlah 

mahasiswanya sangat banyak.Kemudian dari segi pencahayaan juga harus 

cukup terang untuk membaca meskipun menggunakan cahaya matahari, lux 
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yang digunakan harus nyaman untuk membaca.Dari segi kebisingan 

dibutuhkan tingkat ketenangan yang cukup tinggi, ruang baca perpustakaan 

harus bisa mereduksi kebisingan dari luar maupun dari dalam semaksimal 

mungkin. 

1.2.3 Keterkaitan ( Relevancy ) 

 Untuk dapat memenuhi kebutuhan akan perpustakaan ini tentunya 

tidak lepas dari jumlah mahasiswa yang ada dan jumlah buku yang akan 

dimasukkan ke dalam perpustakaan serta kemajuan teknologi 

sekarang.Kebutuhan sumber ilmu pengetahuan bagi mahasiswa 

menyebabkan adanya keperluan untuk membangun sebuah perpustakaan 

sebagai sarana dan prasarana mahasiswa di kampus untuk mencari sumber - 

sumber ilmu pengetahuan. 

1.3 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

 Tujuannya adalah mempelajari berbagai aspek, faktor, dan segala hal 

yang terkait dengan desain dan perancangan sebuah bangunan 

Perpustakaan yang nyaman, tenang, dan lengkap bagi mahasiswa.Kemudian 

mencari dan mengkaji bentukan - bentukan yang dapat diterapkan di dalam 

desain baik fasad maupun interior yang mampu mencerminkan bangunan 

Perpustakaan khususnya Perpustakaan UNIKA, lalu mengkaji kawasan 

dimana perpustakaan ini akan didirikan supaya memeberi timbal balik bagi 

masyarakat sekitar dan lingkungan sekitarnya, selanjutnya mengkaji pola - 

pola kegiatan di dalam dan sekitar bangunan agar sirkulasi dan tatanan ruang 

dapat mendukung setiap kegiatan dengan baik. 

 Untuk mencapai sasaran yang dituju ada beberapa poin - poin penting 

yaitu : 

• Kegiatan yang dilakukan di dalam perpustakaan, mulai dari 

mahasiswa hingga pegawai di perpustakaan sehingga kebutuhan 

ruang yang diperlukan dapat disediakan. 

• Meninjau tentang kenyamanan dan keamanan sebuah bangunan 

perpustakaan terutama bagian ruang baca dan ruang penyimpanan 

buku. 
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• Standar Kenyamanan yang akan disediakan untuk membaca dan 

sirkulasi yang nyaman untuk orang yang sedang membawa banyak 

buku. 

1.4 Perumusan Masalah 

 Perencanaan dan peracangan bangunan tidak lepas dari berbagai 

macam permasalahan.Permasalahan tersebut dapat berupa pelaku dalam 

bangunan, aktivitas, dan masalah pada bangunan itu sendiri.Pada proyek 

bangunan baru tentang " Perpustakaan UNIKA di BSB Semarang " 

permasalahan yang timul dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apa pengertian dari Perpustakaan ? 

2. Apa tema desain yang akan dipakai untuk proyek ini ? 

3. Apa saja kegiatan yang dilakukan di dalam perpustakaan ? 

4. Bagaimana sirkulasi di dalam bangunan ini ? 

5. Bagaimana membuat mahasiswa ingin selalu kembali ke perpustakaan 

? 

6. Bagaimana solusi desain bangunan yang nyaman untuk aktivitas di 

perpustakaan ? 

7. Apa saja kebutuhan perabot agar kinerja di dalam bangunan maksimal 

? 

8. Bagaimana mengatasi hal - hal yang terkait dengan keselamatan 

seperti kebakaran ? 

1.5 Lingkup Pembahasan 

 Lingkup pembahasan dalam proyek " Perpustakaan UNIKA di BSB 

Semarang " dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1.5.1 Deskripsi Proyek 

 Peroyek perpustakaan UNIKA ini menekankan pada penyediaan 

sarana dan prasarana untuk mahasiswa.Penyediaan fasilitas yang ditekankan 

pada proyek ini adalah penyediaan buku dan ruang baca serta fasilitas lain 

yang menunjang kegiatan di dalam perpustakan.Dalam hal ini seperti fasilitas, 
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kegiatan pelaku, persyaratan desain, dan acuan - acuan yang menjadi 

kekhasan sebuah perpustakaan. 

1.5.2 Analisa Program Arsitektural 

 Analisis ini akan merujuk pada pendekatan arsitektural seperti studi 

kegiatan, kebutuhan ruang, persyaratan ruan, dan sistem - sistem bangunan 

seperti struktur, utilistas, dan teknologi yang akan diterapkan dalam 

proyek.Selain itu dalam analisa program arsitektural ini juga akan membahas 

analisa lokasi tapak dan kondisi eksisting dimana perpustakaan ini akan 

dibangun. 

1.5.3 Program Arsitektur 

 Program arsitektur akan menjelaskan konsep - konsep program yang 

berkaitan dengan desain arsitektural.Hal ini meliputi konsep desain, 

tujuannya, faktor - faktor penentu dan persyaratan dalam perancangan 

sebuah desain arsitektrural. 

1.5.4 Kajian teori 

 Berisi tentang kajian teori dalam penekanan desain yang juga dilihat 

dari masalah - masalah dominan yang berupa uraian dan studi preseden. 

1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang akan dipakai adalah metode deskriptif 

kualitatif, dimana metode ini akan menggunakan pengambilan data secara 

primer dan sekunder meliputi : 

1. Data Primer  : wawancara, studi banding pada proyek 

sejenis 

2. Data Sekunder : studi literatur dan kajian pustaka 

 Data primer ini merupakan pengumpulan data yang berupa kontak 

secara langsung dengan proyek sejenis dan pihak - pihak terkait dalam 

pembangunan Perpustakaan UNIKA.Hal ini dapat berupa kunjungan 
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lapangan / survey dan wawancara dengan pihak terkait.Dalam bahasannya 

dapat berupa organisasi, desain, tata ruang, kegiatan, dan data lainnya yang 

dapat dijadikan acuan dalam pembuatan landasan teori dan skematik desain. 

 Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan data 

melalui observasi adalah : 

• Mencari proyek sejenis sebagai bahan pertimbangan dan 

perbandingan kemudian melakukan observasi 

• Mengamati dan mencatat hal - hal yang kemungkinan berkitan dengan 

proyek yang akan di desain 

• Mendokumentasikan secara visual data yang mungkin dapat 

digunakan sebagai acuan dalam proses mendesain 

• Melakukan wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan 

dengan proyek ini 

• Melakukan survey pada lokasi yang sudah ditentukan  

• Mengamati kondisi di sekitar lokasi dan mendokumentasikan semua 

hal disekitar lokasi yang berkaitan dengan proyek 

 Data primer juga dapat di tunjang dengan data sekunder yang berupa 

studi literatur baik dari buku maupun media online dengan sumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan.Pengambilan data sekunder ini tentunya adalah data 

- data yang berkaitan dengan data primer yang dapat diajukan sebagai data 

utama dalam proses pembuatan landasan teori dalam pemrograman dan 

skematik desain. 

1.6.2 Metode Penyusunan Analisa 

 Metode penyusunan dan analisa ini dilakukan dengan cara studi 

mengenai bangunan yang sudah di survey sebagai sumber data utama  

dalam proyek ini, kemudian ditambah dari studi literatur untuk memperkuat 

informasi dari hasil survey, kemudian dari data - data yang sudah didapatkan 

selanjutnya di analisa untuk dijadikan perbandingan dengan desain proyek 

ini.Selanjutnya dari analisa tersebut ditarik kesimpulan dan dipilih yang sesuai 

dengan konsep bangunan yang diinginkan. 
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1.6.3 Metode Pemrograman 

 Untuk menyusun laporan pemrograman dibutuhkan langkah - langkah 

penyusunan yang baik karena pemrograman berfungsi sebagai data untuk 

membuat desain.Proses awal dalam membuat pemrograman adalah 

mengetahui judul dan topik yang akan dibahas.Topik yang sudah tersedia 

berguna untuk mengetahui fungsi dari bangunan yang akan di desain, dengan 

mengetahui fungsi dari bangunan maka akan mengetahui siapa saja pelaku di 

dalam bangunan dan aktivitas apa saja yang akan dilakukan di dalam 

bangunan. 

 Aktivitas pelaku di dalam bangunan memiliki kegiatan yang berbeda - 

beda sehingga perlu adanya studi perilaku untuk mendapatkan jenis - jenis 

ruang, luasan ruang, dan sirkulasi untuk kegiatan di dalamnya.Luasan ruang 

yang di dapat akan digunakan sebagai besaran ruang yang akan 

direncanakan ditambah dengan perabot yang akan di gunakan setiap 

ruangan.Jenis jenis ruang yang diperoleh memiliki fungsi yang berbeda - 

beda, perbedaan fungsi ruang kemudian di kelompokkan menurut sifat dan 

jenis ruang yang berfungsi untuk memenuhi kinerja bangunan.Setelah 

menentukan kelompok ruang berdasarkan sifat dan jenisnya, kelompok ruang 

tersebut disusun berdasarkan hubungan antar ruang satu dengan ruang 

lainnya dengan mengatur jarak antar ruang tersebut. 

1.6.4 Metode Perancangan Arsitektur 

 Tahap ini merupakan tahap dimana data - data yang sudah diperoleh 

dari metode - metode sebelumnya di realisasikan ke dalam sebuah desain 

skematik, gubahan masa, dan implementasi.Tahap perancangan dimulai dari 

konsep skematik pada konsep spasial dan konsep ruang.Bentuk rancangan 

skematik berupa analisa tapak, kemudian dalam analisa tapak akan 

ditemukan berbagai permasalahan yang ada di lokasi seperti akses, 

pencahayaan, kebisingan, arah angin, view, vegetasi, dan 

sebagainya.Seluruh permasalahan tersebut kemudian disertakan dengan 

solusi penyelesaian terhadapa setiap permasalahan yang ada, setelah itu 

seluruh solusi tersebut digabungkan dan manghasilkan zoning makro. 
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 Setelah menghasilkan zoning makro masih perlu adanya zoning mikro 

untuk menyatukan tapak dengan desain bangunan yang akan dirancang pada 

tapak, rancangan tersebut adalah rancangan skematik.Rancangan skematik 

pada lingkup bangunan membahas tentang sifat, hubungan kegiatan, 

hubungan ruang, pencapaian, dan sirkulasi indoo outdoor.Hasil dari proses 

rancangan tersebut akhirnya menghasilkan zoning mikro.Hasil dari zoning 

makro dan mikro kemudian digabungkan menjadi konsep tatanan massa 

pada tapak atau disebut juga dengan block plan.Proses tatanan massa 

bertujuan untuk menyatukan lokasi tapak dengan bangunan yang akan 

dirancang.Dalam proses tatanan massa dibutuhkan juga konsep sistem 

bangunan tentang utilitas dan penerapan teknologi di dalamnya. 

 Setelah menentukan letak massa yang tepat di dalam tapak, massa 

tersebut dikembangkan menjadi bentuk bangunan.Konsep bentuk bangunan 

yang akan dirancanga dapat berupa analogi, mimesis, maupun transformasi 

bentuk.Setelah menemukan konsep bentuk yang diinginkan tahap selanjutnya 

adalah pengembangan desain yang menghasilkan gambar kerja. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi tentang pembahasan awal mengenai materi 

Landasan Teori dan Progam yang berisi atas latar belakang, tujuan dan 

sasaran, perumusan masalah, lingkup pembahasan, metoda pembahasan 

dari proyek “ Perpustakaan UNIKA di BSB Semarang " 

BAB II : TINJAUAN PROYEK 

 Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang proyek 

judul. Gambaran umum proyek judul terpilih adalah tentang penyediaan 

fasilitas sarana dan prasaran untuk mahasiswa. Dalam bab ini juga 

membahas mengenai sistem kegiatan, pelaku, fasilitas yang disediakan, dan 

permasalahan khusus pada bangunan. 

BAB III : ANALISA PENDEKATAN PROGAM ARSITEKTUR 
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 Analisa pendekatan progam arsitektur merupakan progam alternatif 

untuk menentukan progam arsitektur. Dalam analisa pendekatan progam 

arsitektur membahas tentang aktivitas, pelaku, progam ruang yang 

direcanakan, alternatif struktur bangunan; material finishing; teknologi yang 

akan digunakan; sistem keamanan bangunan, lokasi dan tapak. Pemograman 

yang digunakan bertujuan sebagai dasar dalam perancangan proyek 

bangunan. 

BAB VI : PROGAM ARSITEKTUR 

 Uraian mengenai hasil dari analisis pendekatan progam arsitektur dan 

kesimpulan yang dapat diambil dari konsep progam, tujuan, dan hasil dari 

alternatif yang digunakan. 

BAB V : KAJIAN TEORI 

 Kajian teori yang terdapat pada bab ini membahas mengenai teori 

yang digunakan dalam tema desain, studi preseden yang diangkat sebagai 

refrensi dari perancangan desain, dan permasalahan dominan yang harus 

diselesaikan dalam desain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


