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ABSTRAK 

Kabupaten Purworejo merupakan sebuah wilayah kecil yang berada di Jawa tengah dan berbatasan 
langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi geografi yang sebagian besar adalah perbukitan 
membuat Purworejo menjadi daerah yang berpotensi memberikan pemasukan secara finansial di bidang 
kepariwisataan. Pemerintah Purworejo melalu Dinas Kepariwisataan menerapkan konsep yang diberi nama 
“Romansa Purworejo” dimana konsep ini meningkatkan kualitas tempat wisata agar wisatawan mengunjungi 
Purworejo. Romansa Purworejo juga dilatarbelakangi oleh pembangunan Bandara Kulonprogo yang diperkirakan 
akan selesai pada awal tahun 2019. Dengan konsep Romansa Purworejo ini, alun-alun Kutoarjo menjadi 
kawasan yang tidak terlupakan untuk dirancang ulang menjadi lebih menarik. Wajah alun-alun Kutoarjo yang 
akan dirancang ulang tentunya memberikan dampak bagi bangunan sekitarnya, tak terkecuali Perpustakaan 
Daerah Kabupaten Purworejo. Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo terletak di sebelah Utara alun-alun 
Kutoarjo. Dengan notabene sebagai perpustakaan daerah tentunya bangunan ini dituntut untuk memberikan 
fasilitas yang lengkap dan nyaman serta memberikan wadah rekreasi untuk masyarakat Purworejo. Namun, 
faktanya perpustakaan daerah ini jauh dari kata lengkap dari segi fasilitas, nyaman dari segi ruangan, dan 
menarik dari segi bangunan. Bila dilihat dari segi fisik, bangunan ini sangat mengeriskan, pasalnya kondisi yang 
sudah rusak dan kesan tidak terawat ada semua pada perpustakaan ini. Kondisi ruangannya pun tidak nyaman, 
sebagian besar furnitur sudah usang dan tidak standar, ini yang menyebabkan ruangan begitu pengap dan 
panas. Dengan kondisi seperti ini pantas saja perpustakaan ini sepi pengunjung. Perpustakaan Daerah 
Kabupaten Purworejo seharusnya mencerminkan sebuah kekayaan lokal yang dimiliki Kabupaten Purworejo 
namun tentunya harus memberikan pelayanan yang lengkap dan modern agar tidak tertinggal kondisi zaman 
saat ini. Dari banyak latar belakang yang sudah dianalisis, penulis menyimpulkan bahwa bangunan 
Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo harus diredesign dengan menerapkan unsur-unsur lokal yang 
dimiliki Purworejo namun dikemas dalam konsep yang modern. Unsur lokal dan modern menjadi dua  pokok 
pikiran yang melahirkan konsep arsitektur post modern untuk diterapkan ke dalam perpustakaan. Kesimpulan 
dari penilitian di atas adalah menjadikan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai tempat edukasi 
dan rekreasi yang nyaman, fasilitas lengkap dan menarik untuk dijadikan objek foto. Menerapkan konsep post 
modern menjadikan bangunan sebagai pembeda dan bisa dibilang ini adalah ikon Kabupaten Purworejo. 
Dengan konsep yang diambil dari unsur lokal yang dikemas modern maka akan meningkatkan kunjungan 
masyarakat dalam dan luar   Purworejo ke perpustakaan ini. 
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