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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang  

I.1.1 Gagasan Awal  

Seiring berkembang nya jaman dan kemajuan teknologi yang 

membuat segala sesuatu menjadi serba mudah dan praktis. Kebutuhan 

akan membaca dan literasi yang dahulu dapat dipenuhi dengan cara 

mengunjungi perpustakaan sebagai tempat utama untuk mencari rujukan 

informasi sudah memiliki trend baru berupa mencari rujukan secara 

personal melalui gadget masing-masing yang dapat diakses dengan mudah 

melalui internet dengan bantuan gadget masing-masing. 

Fungsi perpustakaan yang sudah diambil alih oleh gadget dan 

teknologi membuat perpustakaan haruslah melalukan inovasi agar tidak 

kehilangan peminat nya dikemudian hari. Perpustakaan sebagai sumber 

informasi dan pembangunan nasional pada berbagai sektor memiliki 

peranan penting. Kata perpustakaan atau dalam bahasa Inggris disebut 

library berasal dari bahasa latin librarium yang berarti kumpulan buku-buku. 

Di zaman sekarang ini koleksi yang disimpan di perpustakaan tidak lagi 

terdiri dari buku-buku saja. Sesuai dengan perkembangan teknologi yang 

saat ini sedang berlangsung, maka koleksi yang disimpan di perpustakaan 

berupa slide, film, mikrofilm, CD, dan lain sebagainya. 

Seiring berkembang nya jaman banyak perpustakaan yang memiliki 

citra visual yang menarik guna menarik pengunjung. Citra visual menjadi 
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bentuk lain dari upaya untuk mengembalikan kembali jumlah pengunjung 

dari perpustakaan. 

Perpustakaan di kota Magelang akan dirancang dan direncanakan 

memiliki citra visual yang fresh dan baru sesuai dengan perkembangan 

jaman sehingga diharapkan mampu menambah dan mengembalikan daya 

Tarik masyarakat yang selama ini lebih tertarik untuk melakukan aktivitas 

membaca dari gadget. Selain itu dengan konsep bangunan tumbuh yang 

akan diterapkan berfungsi untuk selalu memberikan tambahan baru dalam 

segi desain agar selalu terlihat menarik dan selalu memiliki design yang 

berkembang di tahun-tahun kedepanya. 

 Perpustakaan di kota Magelang merupakan bangunan beberapa 

massa yang digabungkan dengan ruang luar berupa comunal space 

dimana bangunan ini dapat dibangun bertahap dengan kondisi ekonomi dan 

kebutuhan yang ada selain itu mengusung tema suistanable yang ramah 

terhadap lingkungan serta memiliki biaya energy dan perawatan yang 

rendah. Dimana sebisa mungkin bangunan ini akan menggunakan bahan 

material dari yang ada di sekitar untuk memberikan citra kharakteristik khas 

kota Magelang. Slain itu untuk menarik masyarakat yang bukan hanya di 

kota Magelang namun juga masyarakat disekitarnya karena tidak dapat 

dipungkiri bahwa citra visual yang menarik selalu diminati untuk dikunjungi 

oleh masyarakat khalayak 

Fungsi utama adalah sebagai tempat untuk meningkatkan mutu 

pendidikan masyarakat dengan rujukan literasi pengadaaan-pengadaan 
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workshop baik yang berhubungan dengan kondisi kota maupun pedesaan 

sehingga masyarakat sekitar juga dapat merasakan manfaatnya. Fungsi 

penunjang lainya ialah citra visual yang menarik dari bentuk dan tata olah 

ruang serta fasilitas ditujukan untuk dinikmati di sela waktu luang sehingga 

masyarakat memiliki ruang baru untuk rekreasi. 

I.1.2 Alasan Pemilihan Judul 

I.1.2.1 Kepentingan Mendesak 

Perkembangan teknologi dan jaman yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengakses ilmu dan bacaan dari sentuhan tangan 

dengan menggunakan internet semakin hari semakin tinggi dan 

dikhawatirkan akan menggusur para pengunjung perpustakaan. Sehingga 

perpustakaan haruslah dapat memiliki suatu nilai plus yang tidak dimiliki jika 

membaca melalui gadget.  

Aktivitas membaca melalui gadget memiliki kekurangan dalam segi 

perasaan kenyamanan dan seni dalam membaca dapat di ibaratkan seperti 

kita menonton bola dari televisi siaran langsung memiliki rasa yang berbeda 

ketika kita menonton langsung dari tribun. Inilah rasa yang akan ditonjolkan 

dalam upaya menarik minat baca masyarakat. 

Perkembangan bentuk-bentuk system dari bacaan pun semakin 

bergeser yang dimana banyak yang menggunakan buku-buku 

konvensional juga beralih menjadi bentuk-bentuk digital karena kepraktisan 

saat membaca terutama untuk bacaan-bacaan dengan jumlah halaman 

yang tinggi. 
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I.1.2.2 Kebutuhan 

Perpustakaan di kota Magelang merupakan fasilitas masyarakat 

dalam kebutuhan rekreasi, edukasi, literasi maupun sosialisasi. Dimana 

kebutuhan ruang-ruang untuk mengakomodasi seringkali disepelekan dan 

hanya berfokus pada kebutuhan literasi saja sehingga ruang-ruang selain 

ruang tersebut sering dilupakan, Selain itu pada kondisi saat ini 

perpustakaan di kota Magelang menempati lantai 1 pada suatu bangunan 

sedangkan pada lantai 2 digunakan untuk Hall serbaguna. Jika fungsi 

tersebut berjalan berdampingan maka akan menyebabkan menurunkan 

fungsi satu dengan yang lainya.  

I.1.2.3 Keterkaitan 

Kota Magelang menduduki peringkat ketiga di jawa tengah dalam 

rujukan pendidikan berada dibawah kota Semarang dan Solo. Ini 

membutikan bahwa perlu adanya fasilitas penunjang pendidikan yang 

mumpuni untuk menunjang kebutuhan pendidikan di kota ini. Dengan 

adanya gagasan baru tentang perpustakaan yang independent tanpa 

adanya dual fungsi tersebut maka diharapkan mampu menunjang 

pendidikan menjadi semakin lebih baik. 

I.2 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Pembahasan 

I.2.1 Tujuan 

1. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk memperoleh judul Tugas Akhir 

yang layak dan memiliki nilai manfaat serta dapat mendukung 
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perencanaan dan perancangan Komplek Perpustaakaan di Kota 

Magelang 

2. Meningkatkan minat baca masyarakat Magelang dan sekitar melalui 

bentuk citra baru perpustakaan. 

3. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pengetahuan serta 

workshop-workshop sehingga dapat bersaing di tingkat nasional 

maupun internasional 

4. Menjadi ikon baru dan kebanggaan bagi masyarakat kota Magelang.  

5. Menciptakan Perpustakaan dengan konsep ramah lingkungan yang 

dapat dijadikan percontohan untuk pembangunan perpustakaan-

perpustakaan di tingkat yang lebih kecil. 

6.  Menciptakan perpustakaan yang aman, bersih, nyaman dan menarik 

bagi masyarakat kota Magelang dan sekitarnya.  

7. Membuat tempat kunjungan baru di kota Magelang sehingga 

meningkatkan pendapatan kota secara tidak langsung. 

I.2.2 Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses dasar sebagai 

suatu landasan perencanaan dan perancangan Perpustakaan kota 

Magelang berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan.  

I.2.3 Manfaat 

Manfaat dan kontribusi akademik dan praktisi terutama di bidang 

arsitektur adalah memberikan wawasan serta pengetahuan tentang 

perencanaan sebuah komplek Perpustakaan yang ramah terhadap 
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masyarakat. Memberikan gambaran mengenai langkah-langkah pokok 

proses dasar sebagai suatu landasan perencanaan dan perancangan 

stadion sepakbola internasional.  

Manfaat lain yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh judul 

Tugas Akhir yang layak dan memiliki nilai manfaat serta dapat mendukung 

perencanaan dan perancangan Komplek Perpustakaan Kota Magelang. 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses dasar sebagai suatu 

landasan perencanaan dan perancangan Perpustakaan Kota Magelang 

berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan. 

I.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam mendesain “Perpustakaan di Kota 

Magelang” dijelaskan sebagai berikut: 

I.3.1 Deskripsi Proyek 

Deskripsi mengenai Perpustakaan di Kota Magelang ini berisi 

tentang pembahasan terminologi, spesifikasi proyek menyangkut fasilitas 

yang disediakan, kegiatan, pelaku, persyaratan desain dan hal-hal lain yang 

berpengaruh pada desain, sistem bangunan, dan lingkungan. 

I.3.2 Analisa Program Arsitektural 

Analisa ini terdiri dari analisa pendekatan arsitektur seperti studi pola 

kegiatan, kebutuhan ruang, dan persyaratan lainnya. Pendekatan sistem 

bangunan yang membahas tentang sistem struktur, utilitas, dan teknologi 

yang diterapkan, dan analisa konteks lingkungan yang menyangkut analisa 

tapak tentang kondisi existing tapak yang akan digunakan. 
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I.3.3 Program Arsitektur 

Menjelaskan tentang konsep program berkaitan dengan tema 

desain, tujuan perancangan, faktor penentu, faktor persyaratan 

perancangan, serta program arsitektural. 

I.3.4 Kajian Teori 

Berisi kajian teori tentang teori penekanan desain dan teori 

permasalahan dominan (core issue) berupa uraian interpretasi dan studi 

preseden. 

I.4 Metoda Pembahasan 

I.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data primer serta data sekunder yang berhubungan dengnan proyek yang 

akan dikerjakan 

I.4.1.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperolah langsung dari 

pengamatan lapangan atau melakukan wawancara. Langkah dalam 

mendapatkan data primer pada proyek ini antara lain: 

1. Tinjauan langsung ke lokasi yang akan digunakan untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya.  

2. Mengamati permasalahan yang ada pada lokasi dan masalah 

yang mungkin ditimbulkan dengan adanya pembangunan ini.  
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3. Mengamati fasilitas-fasilitas yang tersedia serta sarana 

prasarana yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung 

perencanaan atau akan menjadi hambatan.  

4. Mendokumentasikan keadaan lokasi dan lingkungan sekitar.  

5. Mengadakan studi preseden dengan mengunjungi stadion yang 

dianggap sebanding atau relevan dengan proyek yang akan 

dikerjakan.  

6. Wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan 

dengan perencanaan pembangunan ini.  

I.4.1.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperolehdari sumber kedua, 

data sekunder dapat berupa buku, jurnal, dokumern peraturan daerah, dll. 

Langkah dalam mendapatkan data primer pada proyek ini antara lain: 

1. Mencari literatur mengenai bangunan-bangunan stadion bertaraf 

internasional yang dapat dijadikan sebagai preseden.  

2. Mencari literatur tentang standar-standar arsitektur, perilaku 

manusia, serta tentang struktur dan material bangunan yang 

sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan.  

3. Mencari data-data tentang peraturan daerah yang akan 

mempengaruhi proyek yang akan dikerjakan.  
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I.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

Metode penyusunan dan analisa yang dilakukan dengan cara 

induktif yaitu dengan studi banding antara bangunan yang disurvey yang 

akan digunakan sebagai data primer. Analisa dari beberapa tinjauan 

bangunan sejenis yang dapat memberikan suatu informasi untuk dijadikan 

pertimbangan dalam membuat konsep atau pendekatan yang cocok untuk 

proyek stadion internasional. Dengan melakukan analisa tersebut, akan 

menghasilkan suatu kesimpulan desain di mana data-data dari bangunan 

yang disurvey akan dapat memberikan gambaran tentang konsep-konsep 

dan permasalahan dari suatu desain stadion internasional untuk kemudian 

dapat membuat suatu inovasi baru agar desain yang dibuat lebih baik dari 

yang sudah ada. 

I.4.3 Metoda Pemrograman 

Metoda pemrograman dengan mengumpulkan data-data dari orang 

yang memiliki kepentingan pada proyek ini mengenai sasaran, fakta, 

konsep, dan kebutuhan dengan mempertimbangkan fungsi, bentuk, 

ekonomi danwaktu untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan suatu 

permasalahan pada proyek yang akan dibuat untuk kemudian masalah-

masalah tersebut akan dipecahkan dalam tahap desain.  

I.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

Dalam sebuah perancangan arsitektur terdapat tahapan yang harus 

dilalui untuk membuat suatu hasil karya arsitektur yang baik. Hal ini 

dilakukan agar desain yang dihasilkan dapat menjadi desain yang mampu 
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memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan sesuai. Beberapa 

tahapan yang harus dilakukan dalam perancangan arsitektur yaitu: 

I.4.4.1 Penetuan Tema Perancangan  

Penentuan tema perancangan penting dilakukan untuk memberikan 

batasan-batasan pada proyek yang akan dilaksanakan. Selain itu, 

penentuan tema juga memiliki manfaat sebagai pendekatan bangunan 

untuk memberikan makna pada bangunan yang akan dibuat.  

I.4.4.2 Rancangan Skematik 

Merupakan tahapan pengembangan yang menghubungkan antara 

programing yang ada dengan tema desain untuk kemudian menghasilkan 

gagasan konsep pra rancangan berupa konsep spatial/keruangan meliputi 

zoning makro/mikro, vertikal/horisontal dan konsep formal/tata bentuk 

meliputi konfigurasi masa, aspek visual, citra bangunan. Rancangan 

skematik belum dapat diwujudkan menjadi sebuah bangunan karena 

bentuknya yang masih abstrak sehingga membutuhkan penyempurnaan 

pada pengembangan desain.  

I.4.4.3 Pengembangan Desain 

Merupakan tahap penyempurnaan dari rancangan skematik dengan 

menggunakan dimensi-dimensi yang sudah terukur sehingga menjadi suatu 

gambar kerja yang jelas serta dapat dilaksanakan menjadi sebuah 

bangunan. Dalam pengembangan desain akan dihasilkan gambar denah, 

tampak, potongan dan gambar detail untuk mempermudah pelaksanaan.  
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I.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian tentang kerangka pemikiran awal 

mengenai Landasan Teori dan Program menyangkut tentang latar belakang 

proyek Perpustakaan di Kota Magelang, tujuan dan sasaran pembahasan, 

lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika pembahasan 

yang akan digunakan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum yang menggambarkan 

tentang pengertian proyek seperti latar belakang dan sasaran yang akan 

dicapai, tinjauan khusus yang berisi tentang terminologi, kegiatan, 

spesifikasi dan persyaratan desain kemudian untuk dapat mengambil suatu 

kesimpulan, anggapan, dan batasan. 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi tentang studi mengenai pendekatan untuk 

program yang akan digunakan seperti analisa pendekatan arsitektur, 

analisa pendekatan sistem bangunan, dan analisa pendekatan konteks 

lingkungan 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi mengenai uraian mengenai konsep program, 

tujuan perancangan seperti faktor penentu pperancangan, faktor 

persyaratan perancangan, dan membahas tentang program arsitektur 
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seperti program kegiatan, program sistem struktur, dan program sistem 

utilitas. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Pada bab ini berisi uraian tema kajian meliputi kajian teori 

penekanan/tema desain seperti uraian interpretasi dan elaborasi, studi 

preseden, dan rencana penerapan teori tema desain, dan kajian teori 

permasalahan dominan. 

KEPUSTAKAAN 

Berisi tentang sumber-sumber data yang berasal dari buku, jurnal, 

skripsi, maupun situs resmi yang digunakan dalam penyusunan Landasan 

Teori dan Program. 

LAMPUIRAN 

Berisi hal-hal yang berkaitan dengan Perpustakaan di Kota 

Magelang yang digunakan sebagai data pendukung.


