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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Menurut UNESCO yang dilansir kompas.com minat baca anak Indonesia 

masih sangat rendah. Data dari UNESCO menunjukan presentase minat baca 

anak Indonesia hanya 0,01 %, yang artinya dari 10.000 anak, hanya satu anak 

yang senang membaca.  Rendahnya minat baca pada anak di karenakan anak 

lebih suka menonton tv dan bermain gadget dibandingkan membaca buku. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kisaran waktu anak Indonesia 

menonton tv 300 menit/hari. Maka dari itu perlunya menanamkan kebiasaan 

membaca sejak dini pada anak sangat penting guna meningkatkan 

kecerdasan dan kekreatifan anak. Menurut Muhadjir Effendy Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, agar buku-buku menarik 

dibaca, maka dapat di bedakan menurut buku dan jenis pembacanya. Untuk 

menarik minat baca anak maka dibuat tempat semenarik mungkin serta 

memiliki fasilitas yang nyaman agar dapat menumbuhkan minat baca anak. 

Kota Surakarta sebagai Kota dengan Predikat Kota Layak Anak, terus 

berupaya meningkatkan pelayananan pada anak dari segi standar maupun 

kualitas fasilitasnya. Dengan adanya program pemerintah Kota Surakarta 

untuk meningkatkan standar serta mempertahankan predikat Kota Layak Anak 

(KLA) dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung terpenuhinya hak 

anak. Dengan adanya fasilitas pendukung guna terpenuhinya hak anak, dapat 

dilakukan dengan meningkatkan minat baca pada anak usia dini. Menanggapi 

hal tersebut Kota Surakarta memerlukan sebuah inovasi berupa Perpustakaan 

Anak yang dapat memberikan daya tarik serta dapat mengekspresikan 

karakter pada anak, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi anak. 

Sebagai tempat belajar dan pengembangan potensi anak selain 
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pembelajaran formal di sekolah, guna menarik minat baca pada anak sejak 

dini, diperlukan sebuah pendekatan yang dapat diwujudkan dengan 

menciptakan suasana yang imajinatif dan rekreatif. Dengan adanya 

Perpustakaan Anak, menjadi langkah kongkrit agar anak tidak selalu 

menghabiskan waktu luang untuk bermain gadget dan menonton tv. Hal ini 

bertujuan guna meningkatkan minat baca anak serta meningkatkan imajinasi 

dan kreativitas anak yang berfungsi sebagai pengembangan diri mereka. 

Selain itu memiliki makna sebagai perpustakaan yang tidak hanya sebagai 

tempat belajar, tetapi juga sebagai sarana rekreasi yang menggembirakan 

anak-anak. 

B. Masalah Desain 

Masalah desain pada projek Perpustakaan Anak di Surakarta ini adalah, 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana wujud rancangan bangunan yang dapat menarik minat baca 

anak. 

2. Bagaimana merancang tata ruang dan bentuk yang mempengaruhi 

keselamatan dan keamanan pada anak. 

C. Tujuan 

Tujuan dari projek Perpustakaan Anak di Surakarta ini adalah sebagai 

fasilitas edukasi selain disekolahan yang mewadahi anak-anak dengan 

mengekspresikan unsur karakter Imajinatif, komunikatif, dan rekreatif sebagai 

tempat belajar yang dapat menarik minat baca pada anak serta meningkatkan 

imajinasi dan kreatifitas. 

D. Manfaat 

Landasan Program Arsitektur ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

sebagai berikut : 
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1. Manfaat Akademisi (Bidang Arsitektur) 

a. Mengiplementasikan desain arsitektur dengan fungsi bangunan yang 

dapat menarik minat baca dengan mengekspresikan karakter anak-

anak. 

b. Pengaplikasian penataan ruang dalam dan ruang luar yang dapat 

berintegrasi dengan mengekspresikan karakter imajinatif, komunikatif 

dan rekreatif pada anak. 

2. Manfaat Praktisi   

a. Memberikan sarana edukasi sebagai tempat untuk meningkatkan 

minat baca pada anak 

b. Memberikan wadah sebagai tempat meningkatkan krativitas dan 

imajinasi pada anak 

c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan prestasi Kota 

Surakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA).  

E. Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan merupakan ringkasan dari bab sesudahnya. Sehingga 

bab pendahuluan bukan merupakan bab analisa, pengajuan gagasan dan 

atau konsep secara pribadi. Bab Pendahuluan merupakan bab yang berada 

di bagian depan seluruh bab yang ada dengan tujuan bagi pembaca untuk 

mengetahui tujuan awal. 

BAB II. GAMBARAN UMUM  

Bab ini merupakan bab identifikasi terhadap lokasi, tapak dan fungsi 

bangunan sebagai dasar dalam proses analisa pada bab berikutnya. 

Kemampuan ini didapat dari proses pembelajaran melalui berbagai sumber 

pengetahuan yang dapat dipercaya, misal: buku, jurnal, atau manuskrip lain 
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yang dapat dipertanggungjawabkan serta pembelajaran melalui observasi 

lapangan dan untuk mendapat informasi yang mendalam terhadap fungsi 

bangunan yang sama. Tujuannya adalah sebagai landasan pengetahuan awal 

agar tidak terjadi kegagalan dalam proses perencanaan selanjutnya.  

BAB III. PEMOGRAMAN ARSITEKTUR 

Pada Bab ini memuat tentang analisa berdasarkan pada identifikasi yang 

telah dilakukan pada bab 2. Bab ini telah masuk dalam kasus fungsi, tapak 

dan lokasi yang dipilih. Oleh karena itu, analisa tidak lagi bersifat umum tetapi 

sudah bersifat khusus.  

Pemrograman adalah analisa terhadap kasus fungsi bangunan yang 

terkait dengan kebutuhan saat ini berdasarkan pada pemahaman tentang 

fungsi bangunan yang telah diketahui terlebih dahulu pada bab sebelumnya. 

Selain sebagai analisa tentang kebutuhan, pada pemrograman ini 

dilakukan kajian-kajian yang dapat mengetahui berbagai potensi dan kendala, 

baik pada aspek manusia, tapak dan lingkungannya.  

BAB IV. ANALISA MASALAH 

Bab ini merupakan bab yang memuat tentang analisa untuk menentukan 

masalah arsitektural antara yang diharapkan dengan kondisi riil yang terjadi 

pada kasus. Masalah ditentukan antara kondisi yang diharapkan dengan 

kondisi faktual yang terjadi. Hal ini akan menimbulkan konflik antara fungsi 

bangunan yang akan dirancang dengan kondisi faktual tapak dengan 

lingkungan. Kondisi faktual tersebut dinyatakan pada aspek potensi dan 

kendala. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masalah yang terjadi pada 

fungsi bangunan yang terjadi.  

BAB V. LANDASAN TEORI 
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Tujuan dari landasan teori bukan untuk mengelaborasi dari berbagai teori 

namun sebagai dasar dalam memecahkan masalah, sehingga dalam 

pemecahan masalah mempunya dasar yang kuat.  

BAB VI. PENDEKATAN PERANCANGAN 

Uraian tentang pokok-pokok perancangan yang dapat menjadi pegangan 

dalam proses desain selanjutnya. Pendekatan perancangan ini didasarkan 

atas dominansi masalah yang akan dikembangkan menjadi tema dalam 

proses perancangan.  

BAB VII. LANDASAN PERANCANGAN 

Memuat penetapan konsep perencanaan sebagai landasan dalam proses 

perancangan arsitektur penetapan dan konsep perencanaan merupakan 

pernyataan sebagai pegangan atau landasan dalam proses perancangan 

arsitektur pada Perpustakaan Anak di Surakarta. 

 

  


