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BAB I
PENDAHULUAN
1. Judul

“ Modern Islamic Center di Pati”
Sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Dakwah Islam
Modern Islamic Center di Pati sebagai pusat pengembangan teknologi
ilmu pengetahuan dan dakwah Islam adalah

sebuah pusat kegiatan

keIslaman dengan menekankan pada bentuk tampilan bangunan yang
modern sebagai pusat pengembangan dan penelitian di bidang teknologi dan
ilmu

pengetahuan

serta

dapat

mewadahi

kegiatan-kegiatan

yang

berhubungan dengan pengembangan dakwah Islam dan kemasyarakatan di
kota Pati.
2. Latar Belakang
Berbicara tentang Islamic Center erat kaitannya dengan karya arsitektur
Islam yang pertama kali dibangun, yaitu masjid. Beranjak dari masjid inilah
kemudian muncul gagasan tentang Islamic Center

ini, yang merupakan

pengembangan dari beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak terwadai dalam
sebuah masjid.
2.1 Keadaan Masjid di Indonesia
Pemahaman keagamaan formalistik dan ritualistik masyarakat Indonesia
tentang sebuah masjid telah mengekang kita hingga memaknai masjid hanya
sebagai tempat mengabdi kepada Sang Khaliq dalam aspek ibadah ritual ;
dan pengabdian kepada Sang Pencipta dalam bentuk ibadah sosial
tertinggalkan. Di sini masjid cenderung hanya menjadi tempat shalat,
perayaan hari-hari besar Islam, dan i’tikaf (berdiam diri), kemudian melalaikan
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fungsi dasar masjid yang peruntukkannya adalah menyelesaikan masalahmasalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat.
Akibatnya pemaknaan memakmurkan masjid hanya sebatas ramai
berbondong-bondong shalat jamaah, meriahnya acara-acara hari besar,
tingginya menara masjid, jauhnya suara speaker, dan lain-lain.
Akibat lainnya adalah kita terlalu mengagung-agungkan masjid hanya dari
segi fisik dan bentuk. Hanya bermegah-megahan! Akhirnya kita eman-eman
dan takut rusak kalau masjid yang sudah dibangun dengan biaya puluhan,
ratusan juta, bahkan milyaran rupiah ini menjadi tempat lalulintas (pusat)
penyelesaian masalah sosial. Sadarkah kita bahwa bermegah-megahan itu
sangat dilarang oleh Allah sebagaimana dinyatakan lugas dalam surat alTakatsur.
Akan hal tersebut yang perlu dilakukan adalah merombak cara berpikir
keagamaan dan cara keberagamaan kita. (1) Agama diturunkan sebagai
rahmatan li al-‘alamin, yaitu menyelesaikan masalah-masalah yang
menghimpit masyarakat. (2) Salah satu rukun kehidupan adalah di samping
ibadah mahdlah (ibadah yang langsung kepada Allah), juga ibadah sosial.
Artinya dengan menyelesaikan masalah-masalah masyarakat berarti kita telah
beribadah kepada Allah dan berjuang di jalan-Nya (jihad fi sabilillah).
(3) Masjid sebagai tempat pengabdian, tugas mulianya adalah menjadi
pusat penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan. Logikanya dengan
menjadikan masjid sebagai tempat ibadah sosial, berarti kita juga telah
menjadikan masjid sebagai tempat ibadah mahdlah, di samping tempat ibadah
mahdlah itu sendiri. Dengan demikian, masjid di samping difungsikan sebagai
terminal ibadah mahdlah, juga harus difungsikan sebagai terminal ibadah
sosial. Yaitu menjadikan masjid sebagai patron dan pusat kegiatan lahirnya
solusi-solusi kemanusiaan. Di sinilah keberadaan masjid di tengah-tengah
masyarakat betul-betul bermanfaat.
Contoh

konkretnya

adalah

bagaimana

masjid

membangkitkan

kemandirian dan kreativitas petani, sehingga petani tidak terhegemoni oleh
pupuk impor-kimiawi; membangkitkan nasionalisme, membangun generasi
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muda yang sehat dan kreatif, mencari solusi atas kondisi masyarakat yang
kurang gizi, dan masih banyak lagi.
Inilah yang ditekankan kepada kita baik oleh Nabi sendiri maupun oleh
para waliyullah kita. Nabi Muhammad dulu menjadikan masjid sebagai tempat
latihan memanah dan olah raga. Sedangkan para waliyullah selalu
membangun masjid menyatu dengan alun-alun dan pasar. Tak lain adalah
karena kesadaran keimanan mereka, bahwa ibadah ketuhanan itu menyatu
dengan ibadah kemanusiaan, membangun kesadaran ketuhanan itu harus
seiring dengan membangun kesadaran kemanusiaan dan kemasyarakatan.
Beranjak dari fenomena tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk
mengembalikan fungsi dasar masjid yaitu dengan menyediakan fasilitasfasilitas fisik yang mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan fisik seperti
yang disebutkan diatas seperti masalah ekonomi, sosial kemasyrakatan dan
pendidikan. Penggabungan dari beberapa fungsi horisontal dari sebuah
masjid dan juga masjid itu sendiri bisa diwadahi dalam suatu lembaga Islam
yang di dalamnya terdapat bangunan yang berfungsi sebagai wadah untuk
menampung fungsi tersebut salah satunya adalah Islamic Center .
2.2 Islam dan Modernitas
Islam dan modernitas erat kaitannya, banyak konsep-konsep modernitas
yang sesuai dengan konsep Islam, seperti konsep universalisme, konsep ini
juga terdapat dalam Islam yang menyebutkan bahwa agama Islam merupakan
agama universal. Konsep modern dalam bangunan arsitektur Islam yang
dalam hal ini adalah masjid telah banyak diterapkan sekarang ini. Ini juga
sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqoroh 170.
” Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang diturunkan
Allah, mereka menjawab ‘ kami hanya mengikuti apa yang didapati
dari bapak-bapak kami biarpun bapak mereka tidak mengerti sesuatu
dan tidak mendapat petunjuk .“
Dari surat Al-Baqoroh seperti yang disebutkan diatas dapat diambil
kesimpulan secara umum yang menunjukkan bahwa apa yang telah dianut
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turun–temurun yang dalam hal ini mengenai bentuk dasar masjid belum tentu
benar kecuali yang digariskan oleh Rosulullah. Hal ini memberikan kita
pelajaran bahwa tidak ada aturan dalam Al-Qur’an mengenai bentuk fisik
sebuah masjid melainkan masjid sebagai tempat ibadah kepada Allah yang
mengandung nilai konseptual lebih tinggi dibanding sekedar tampilan fisik
bangunan1. Dari sini pula dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah masjid bisa
dan boleh tampil benar-benar baru tanpa kubah, ornamen kaligrafi, hal ini
menunjukkan kebesaran Allah dalam kesederhanaan dan kekreatifan
arsitektur.
Nabi Muhammad pun telah menampilkan peradaban Islam yang
kosmopolitan dengan konep umat yang menghilangkan batas etnis, pluralisme
budaya dan heterogenitas politik. Peradaban Islam yang ideal tercapai apabila
tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum muslimin dan
kebebasan berpikir semua warga masyarakat (termasuk mereka yang nonMuslim) (Wahid, 1999:4). Dan keseimbangan itu terganggu apabila terjadi
ortodoksi (formalisme) terhadap ajaran Islam. Ortodoksi yang tadinya untuk
mensistematiskan dan mempermudah pengajaran agama, akhirnya menjadi
pemasungan terhadap kebebasan berpikir karena setiap pemikiran kreatif
langsung dituduh sebagai bid’ah.
Ini juga yang menjadi salah satu latar belakang pemilihan konsep modern
dalam Islamic Center

ini. Ortodoksi terhadap citra tampilan bangunan

ataupun fasilitas Islam dapat mengganggu keseimbangan tercapainya
peradaban Islam yang ideal. Dengan tampilan bangunan yang menggunakan
banyak sekali ornamen Islam memang disatu sisi dapat menjadikan bangunan
tersebut lebih bersifat Islami, namun untuk mencapai keseimbangan
peradaban

Islam

yang

ideal

dimana

dalam

peradaban

tersebut

mengetengahkan tentang kebebasan berpikir bukan pemasungan terhadap
kreatifitas umat muslim. Untuk bisa mencapai keseimbangan peradaban Islam
yang ideal salah satunya dengan tidak mengortodoksi tampilan bangunan

Ir. Achmad Noe’man, artikel dalam buku Indonesian design, vol 2 No.6 2005 hlm.14

1
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Islam agar masyarakat non muslimpun dapat mengakses fasilitas Islam
tersebut sehingga universalisme dalam Islam dapat tercapai.
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 13 artinya :
“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al- Hujarat 13)
Pandangan pluralisme juga didasarkan pada sejarah kehidupan Nabi
sendiri yang terbuka terhadap peradaban lain, di samping tentunya sifat
universalisme Islam. Dalam Islam ada lima jaminan dasar, seperti yang
tersebar dalam literatur hukum agama (al-kutub al-fiqhiyyah), sebagai berikut:
(1) keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan
hukum, (2) keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa adanya
paksaan untuk berpindah agama, (3) keselamatan keluarga dan keturunan,
(4) keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum, dan (5)
keselamatan profesi. 2
Ini mengandung pengertian bahwa bahwa ajaran yang terdapat dalam
Islam bersifat plural atau umum yang dapat dipelajari oleh siapa saja, hal
inilah yang melatarbelakangi konsep Islamic Center nantinya. Islamic Center
nantinya diharapkan dapat menarik seluruh lapisan masyarakat untuk datang
dan belajar tentang agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut salah
satunya dengan menampilkan bentuk luar bangunan yang lebih bisa diterima
oleh seluruh lapisan masyarakat yaitu salah satunya dengan tampilan yang
modern agar masyarakat awam bahkan non muslimpun berkeinginan untuk
datang dan belajar tentang Islam tanpa rasa segan dan takut.
Dari berbagai latar belakang tersebut maka dapat diambil kesimpulan
bahwa sebuah lembaga Islam dalam hal ini adalah Islamic Center yang
sanggup menjawab berbagai latar belakang diantaranya kesederhanaan
2Abdurrahman

Wahid, dialog Islam dan modernitas 1999 :4
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desain ( geormetric form ), tanpa ornamen / penghilangan ornamen Islam,
serta bangunan tersebut bersifat universal yang mengarah pada International
Style yang semua ini merujuk pada ciri langgam arsitektur modern3.

2.3 Sistem Pendidikan Islam Modern
Perkembangan peradaban Islam dimulai pada 650 M, yang mencapai
puncaknya pada pemerintahan Abbasiyah dimana bangsa Islam untuk
pertama kalinya membuka diri terhadap kebudayaan barat tepatnya
kebudayaan Yunani klasik melalui kebudayaan Mesir, Mesopotamia, Suriah
dan persia4. Hal tersebut didasarkan pada Al-Qur’an yang menyebutkan
bahwa kita harus menghargai pemikiran orang lain serta selalu mencari ilmu,
inilah yang menjadi dasar puncak kesuksesan umat Islam masa itu.
Kesuksesan umat Islam pada saat itu didukung oleh sistem pendidikan
yang bagus. Karena suatu tidak mungkin keberhasilan dalam pendidikan
tanpa didukung oleh sistem yang bagus pula. Sistem pendidikan seperti itulah
yang coba diterapkan pada saat sekarang ini mengingat umat Islam sekarang
ini mengalami kemunduran jika dibanding dengan keberhasilan masyarakat
Barat dan Eropa. Hal ini sejalan pula dengan prinsip Islam yang mengajarkan
bahwa kita harus mengembangkan hal-hal baik yang sudah ada sambil
mempelajari serta mengembangkan hal-hal baik baru.
Sistem pendidikan yang diterapkan dalam pesantren sekarang ini dirasa
tidak lagi dirasa cocok untuk diterapkan pada masa sekarang ini meskipun
ada ajaran dari pesantren yang masih relevan dengan keadaan sekarang
seperti kepatuhan kepada guru, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah ,
kemandirian, kesabaran dan kesederhanaan. Hal ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain, (1) masih dipertahankannya tradisi kitab kuning
dari madzhab syafi’i di bidang ilmu fiqih, menganut teologi Asy’ariyah di
bidang ilmu menganut paham al – Gazhali di bidang ilmu tasawuf, (2) masih
3Yulianto
4H.

Sumalyo, Arsitektur Modern, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997) cet ke-1, hlm.65
Abuddin Nata, Paradigma Pendidikann Islam, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001) cet ke-1, hlm.149

modernIslamiccenter

IV-6

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

tinjauanmodernislamiccenterdipati
menerapkan sistem patrialisme dimana kiayi merupakan sumber ide dan
kebenaran dan anak turun kiayi harus mengganti kedudukan kiayi terlepas
apakah anak-anaknya itu memiliki kemampuan dan kualitas di bidang
keilmuan atau tidak, (3) sikap hidup yang terlalu menerima apa adanya
dengan menutup diri dari informasi luar, (4) pola perencanaan manajemen
pesantren yang bersifat insidental. Rencana – rencana yang targetnya jauh ke
masa depan sering diabaikan5.
Sistem pendidikan yang diperlukan dan diutamakan untuk saat sekarang
ini adalah sistem pendidikan yang menggabungkan pendidikan ketrampilan di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang biasanya didapatkan di sekolah
umum dengan pendidikan keagamaan termasuk didalamnya pendidikan
keimanan dan ketakwaan yang didapatkan dilingkungan pesantren ataupun
sekolah Islam. Penggabungan inilah yang nantinya akan diperoleh suatu
sistem pendidikan yang unggul, yang merupakan dasar dari sistem pendidikan
yang akan diterapkan dalam sekolah Islam modern.
2.4 Islamic Center dan Kota Pati
Pati merupakan kota basis lembaga Islam terbesar di Indonesia NU
dengan penduduk muslim 1.158.245 jiwa yang memiliki masjid 921 buah dan
memiliki 124 buah pesantren yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten Pati6.
Dengan jumlah mayoritas tersebut maka kebutuhan akan sarana ibadah umat
Islam di pastikan terus meningkat. Khususnya sarana yang mampu mewadahi
kebutuhan ruhaniyah yang dikelola lebih modern baik dari segi tampilan fisik
bangunan maupun dari sistem pendidikannya. Selama ini di kota Pati memang
sudah tersedia sebuah pusat studi Islam namun hanya dawadai kebutuhan
sektor pendidikan saja khususnya hanya sampai pendidikan setara SLTP,
namun sektor kehidupan lain tidak terdapat dalam Islamic Center
Baiturrahman ini seperti sektor perekonomian, sosial kebudayaan dan
terutama dakwah Islam.
5Naufal

Ramzy, Menggagas Peran Strategi Pondok Pesantren dalam Era Modernisasi, dalam A. Naufal
Ramzy (Ed.)Islamdan Transformasi Sosial Budaya, ( Jakarta: Deviri Ganan, 1993 ), cet. Ke-1 hlm.113
6Departemen

Agama Pati 2003
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Banyaknya pesantren yang masih menganut sistem pendidikan dengan
metode lama (sistem pondok pesantren salaf ) dan kurangnya memasukkan
bidang ilmu lain selain ilmu agama dalam kurikulum pendidikan. Padahal pada
masa sekarang ini pengetahuan umum sangat diperlukan sekali untuk
menghadapi persaingan dimasa mendatang yang tentunya dengan dasar
pengetahuan landasan agama yang kuat, maka perlu adanya sarana berupa
bangunan

Islam

yang

terdapat

fasilitas

keagamaan

dan

fasilitas

kemasyarakatan yang menitikberatkan pada pendidikan yang termasuk
didalamnya salah satunya dalam hal ini adalah Modern Islamic Center di
kota Pati ini.
3. Permasalahan dan Persoalan
3.1 Permasalahan
Bagaimana merencanakan suatu wadah fisik yang berupa Modern Islamic
Center yang mampu menunjang kegiatan pendidikan formal dan kegiatan
pendukungnya sehubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan dakwah Islam sehingga mampu mengarahkan pelaku
berwawasan modern tetapi tetap berprilaku Islami.
3.2 Persoalan
3.2.1

Makro
§

Merencanakan konsep lokasi dan site Islamic Center pada tapak
yang sesuai dengan fungsi kegiatan.

§

Menentukan kriteria dan persyaratan yang meliputi kapasitas
penghuni, jumlah pemakai, struktur organisasi pemakai, serta
program ruang yang sesuai dengan sifat dan karakter kegiatan.

3.2.2

Mikro
§

Mamanfaatkan site yang ada untuk dapat menentukan pola tata
massa yang baik bagi fungsi sebuah Islamic Center .

§

Menentukan ungkapan fisik bangunan modern Islamic Center yang
coba digabungkan dengan konsep modern islami sehingga
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menghasilkan tampilan bangunan yang mencerminkan sebuah
Modern Islamic Center yang khas dengan Islam modern.
Menentukan sistem sirkulasi, sistem konstruksi dan sistem aktivitas

§

yang mampu mendukung berdirinya Modern Islam modern dan
kelancaran operasional sebuah fasilitas Islam.
4. Tujuan dan Sasaran
4.1 Tujuan
Merancang Islamic Center dengan menganut ciri arsitektur modern
dalam tampilan bangunan sebagai wadah pusat kegiatan pendidikan dalam
hal ini pendidikan dasar (playgroup) dan studi pengembangan teknologi (pusat
pelatihan dan kursus), dan dakwah Islam (pendidikan dakwah), dan fungsi
ekonomi (kegiatan simpan pinjam dan pusat perbelanjaan bernuansa Islami)
kegiatan sosial kemasyarakatan liannya, sehingga diharapkan nantinya dapat
mengarahkan prilaku masyarakat pengguna agar berprilaku lebih Islami tetapi
tetap berwawasan modern.
4.2 Sasaran
Menyusun konsep perencanaan dan perancangan Modern Islamic
Center sebagai pusat studi pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan
dakwah Islam di Pati yang meliputi :
4.2.1

Konsep Perencanaan

·

Konsep penentuan tapak

·

Konsep pengolahan tapak, lokasi, site dan zonifikasi

4.2.2

Konsep Perancangan

·

Konsep bentuk kegiatan

·

Konsep kelompok kegiatan dan kebutuhan ruang

·

Konsep besaran ruang

·

Konsep pola hubungan ruang dan organisasi ruang

·

Konsep tuntutan dan persyaratan ruang

·

Konsep penampilan eksterior dan interior bangunan

·

Konsep bentuk dan pola tata massa bangunan

modernIslamiccenter

IV-9

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

tinjauanmodernislamiccenterdipati
·

Konsep sirkulasi

·

Konsep struktur

·

Konsep utilitas

5. Batasan dan Lingkup Pembahasan
5.1 Batasan
5.1.1

Batasan pembahasan diorientasikan untuk menjawab permasalahan
dalam perencanaan dan perancangan desain fisik Modern Islami
Center berdasarkan :

·

Wilayah Kota Pati dan masalah yang berkaitan dengan penyediaan
fasilitas

pendidikan

non

formal

sekaligus

sebagai

pusat

pengembangan teknologi, ilmu pendidikan dan dakwah Islam.
·

Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati dianggap benar.

·

Data-data hasil studi literatur dan observasi dianggap cukup valid.

·

Masalah pembiayaan dianggap terjangkau dan pembebasan tanah
dianggap dapat terselesaikan dengan baik.

5.1.2

Pembahasan dilakukan berdasarkan data-data yang ada yaitu data
pengamatan, data literatur, instansi sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang akan dicapai.

5.2 Lingkup Pembahasan
5.2.1

Pembahasan ditekankan pada masalah-masalah dalam lingkup
disiplin ilmu arsitektur sesuai dengan tujuan dan sasaran.
Pembahasan di luar lingkup disiplin ilmu arsitektur akan dibahas
sebatas menunjang dan memberi kejelasan pada pembahasan
bangunan Modern Islamic Center .

5.2.2

Pembahasan mengacu pada sasaran yang berupa tinjauan serta
analisa

yang

akhirnya

akan

menghasilkan

konsep

berupa

penyelesaian masalah.
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6. Metode Pengumpulan Data dan Pembahasan
6.1 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data diperoleh dengan cara :
a. Studi observasi wilayah
Pengamatan objek site secara langsung untuk memperoleh data-data dan
mengetahui kondisi obyek terpilih antara lain meliputi kondisi tapak,
bentuk site, lingkungan sekitar obyek site, dsb.
b. Studi literatur
Dengan berorientasi pada obyek observasi untuk mendapatkan data
sekunder yang tidak dapat diperoleh dari observasi.
c. Studi komparasi
Pengamatan terhadap obyek-obyek sejenis yang sudah ada termasuk
interview dengan pihak yang berkompeten dari obyek yang dipakai untuk
studi komparasi.
6.2 Metode Pembahasan
Secara umum metode yang digunakan pada pembahasan adalah
metode analisa dan sintesa, menganalisa permasalahan yang kemudian
disimpulkan sebagai titik tolak penyusunan konsep perencanaan dan
perancangan.
1. Pengungkapan masalah
Observasi langsung di lapangan dan wawancara terhadap pihak yang
berkompeten akan menghasilkan suatu data yang di dalamnya terdapat
permasalahan-permasalahan yang riil, baik dari segi arsitektural maupun
non arsitektural. Untuk selanjutnya, permasalahan itu akan dijadikan bahan
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pertimbangan dalam perencanaan dan perancangan desain bangunan yang
dalam hal ini adalah Modern Islamic Center .
2. Analisa data
·

Mengidentifikasi permasalahan dengan studi literatur dan observasi.

·

Pemahaman permasalahan dengan data yang ada.

·

Memperhitungkan keterkaitan dengan data yang ada untuk pendekatan
menuju konsep perencanaan dan perancangan.

3. Perumusan konsep
Merumuskan sintesa dari hasil korelasi antar komponen pembahasan dan
outputnya digunakan sebagai pedoman penentuan desain.
7. Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika yang digunakan dalam pembahasan konsep
perencanaan dan perancangan Modern Islamic Center sebagai pusat studi
pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan dakwah Islam adalah sebagai
berikut :
· TAHAP I
Pembahasan mengenai pengertian judul; latar belakang; permasalahan dan
persoalan; tujuan dan sasaran; metode pembahasan; dan sistematika
pembahasan
· TAHAP II
Tinjauan Teori berisi tentang tinjauan umum Islam, tinjauan arsitektur Islam,
pandangan Islam tentang modernitas, tinjauan arsitektur modern, pencitraan
bangunan serta tinjauan Islamic Center di Indonesia.
· TAHAP III
Tinjauan Kota Pati berisi tentang tinjauan fisik kabupaten Pati, Islamic Center
dan kota Pati.
· TAHAP IV
Tinjauan Islamic Center berisi tentang tinjauan umum Islamic Center , Modern
Islamic Center yang direncanakan.
· TAHAP V
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Pembahasan mengenai :
1. Analisa pendekatan konsep perencanaan dan perancangan makro,
meliputi pendekatan penentuan lokasi, pendekatan

pemilihan tapak,

pendekatan tata ruang luar, pendekatan pencapaian, pendekatan
orientasi, pendekatan landscape dan tata lingkungan.
2. Analisa pendekatan konsep perencanaan dan perancangan mikro,
meliputi pendekatan pelaku kegiatan, pendekatan pelaku kegiatan dan
penentuan kebutuhan ruang, pendekatan pengelompokan kegiatan,
pendekatan pola kegiatan, pendekatan konsep peruangan, pendekatan
besaran ruang, pendekatan fasilitas pendidikan, pendekatan sistem
modul, pendekatan sirkulasi bangunan, pendekatan bentuk dan
penampilan bangunan, pendekatan environmental, pendekatan struktur
bangunan, pendekatan utilitas dan perlengkapan bangunan.
·

TAHAP VI
Merumuskan konsep perancangan meliputi besaran ruang, bangunan dan
tapak; lokasi dan tapak terpilih; sistem struktur,modul dan utilitas; bentuk
bangunan; dan persyaratan ruang.
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BAB II
TINJAUAN TEORI
1. Tinjauan Umum Islam
Dalam ajaran Islam terdapat prinsip-prinsip umum yang harus menjiwai
setiap bangunan Islam, yang dapat mencerminkan karakter yang sesuai dengan
prinsip dasar Islam, sumber dan nilai Islam, dasar pemikiran Islam dan sistem
kehidupan umat Islam yang tercermin dalam sikap hidup umat manusia itu
sendiri.
Prinsi-prinsip umum ajaran Islam tersebut adalah :
·

Eksistensi dari wadah yang menampung kegiatan umat Islam harus
didasarkan atas taqwa, fungsi yang harus diwadahi merupakan perumusan
dari taqwa tersebut.

·

Harus bebas dari elemen-elemen fisik yang memungkinkan timbulnya syirik.

·

Sikap keseimbangan yang dituangkan dalam integritas antara kegiatan
ibadah dan mu’amallah.

·

Sikap realisme yang dicerminkan lewat kesederhanaan, tidak melampaui
batas (kewajaran) yang dapat menunjang kekhusukan sesuai dengan
prinsip ajaran Islam yang melarang segala bentuk tabdzir, maka bangunan
yang ada hendaknya dihindarkan dari kemungkinan adanya tabdzir, artinya
setiap jengkal dari bangunan hendaknya mempunyai fungsi dan manfaat
yang optimal tidak ada satu bagian yang tidak berfungsi. Sebagaimana
firman Allah SWT : “Dan jangan engkau memubadzirkan hartamu secara
tidak bermanfaaat”(QS Al Isro’ ayat : 17-26).

·

Saat kebersamaan, kesatuan dan persaudaraan. Untuk mewujudkan hal ini,
wadah yang ada harus mampu berfungsi sebagai : pemersatu umat,
manampilkan kesan persaudaraan, mengundang kedatangan umat dan
keberadaan kesamaan nilai ruang yang menjadi ukuran sifat kebersamaan.

·

Sifat keagungan, skala agung dibandingkan dengan skala manusia untuk
menciptakan suatu kesan bahwa sesungguhnya semua yang ada di dunia

modernIslamiccenter

IV-14

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

tinjauanmodernislamiccenterdipati
ini hanya milik-Nya, untuk menghindari sifat sombong, menimbulkan rasa
kecil dihadapan-Nya.
·

Sikap keterbukaan dan keakraban, sikap familier terhadap masyarakat
umum dan jamaah adanya penyesuaian dengan apresiasi budaya setempat
dan memperhatikan hikmah ruang luar sebagai bagian dari alam yang
sudah dapat ditentukan fitrahnya yang dapat manggugah rasa syukur dan
taqwa kepada-Nya.

·

Sifat kepatuhan, yakni dalam prinsip arah kiblat yaitu arah ke Masjidil Haram
sebagai ketentuan dari Allah SWT yang harus diikuti. Hal ini sesuai dengan
firman-Nya : “Dan dari mana saja kamu keluar dan datang maka
palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, sesungguhnya ketentraman itu
bengar-benar dari Tuhan dan Allah tidak sekali-kali lengah dari apa yang
kamu kerjakan”(QS Al-Baqarah ayat 149). Prinsip arah kiblat ini disamping
pencerminan kepatuhan kepada ketentuan Allah, sekaligus juga sebagai
pencerminan persatuan umum Islam di seluruh dunia.

2. Tinjauan Arsitektur Islam
Arsitektur Islam dilihat dari bentuk dan tampilan luarnya merupakan suatu
waktu atau periode dimana terdapat bangunan-bangunan yang secara khusus
lahir dari kebudayaan baru Islam sebagai akibat dari turunnya wahyu Allah guna
menyebarkan agama Islam. Perkembangan arsitektur Islam erat hubungannya
dengan perkembangan masjid7. Oleh karena itu masjid merupakan titik tumpuan
kebudayaan Islam yang lahir dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri.
Masjid yang dibangun pertama kali di jaman Rosulullah adalah masjid
Quba. Betuknya sederhana hanya menggunakan bentuk dasar segi empat yang
dibangun dengan menggunakan campuran tanah liat , batu gunung dan batu alam
yang terdapat disekitar dimana masjid tersebut dibangun. Atap menggunakan
pelepah daun kurma, sedangkan bagian pintu masuk dibuat gapura yang terbuat
juga dari batu alam yang ditumpuk yang dikombinasikan dengan pelepah daun
kurma. Keberadaan tampilan masjid jaman dahulu sangat sederhana hal ini
7

Drs. Abdul Rochym, Sejarah arsitektur Islam, (Bandung: Angkasa Raya, 1983 ) hlm. 26
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dikarenakan belum ditemukannya teknologi pengolahan bahan seperti pada saat
sekarang ini.
Pada dasarnya masjid memiliki 2 fungsi pokok yaitu fungsi vertical dan
fungsi horisontal. Fungsi vertical menyangkut hubungan manusia dengan Allah
(hablumminallah) yang diwujudkan dengan sholat, bertafakur, berdzikir dan
kegiatan ibadah lainnya. Sedangkan fungsi horisontal ini menyangkut kebutuhan
manusia dengan manusia itu sendiri (hablumminannas), yang meliputi pembinaan
umat Islam, pembinaan dan pembekalan ilmu pengetahuan, pembinaan dibidang
ekonomi, sosial, budaya bahkan pada jaman Rosulullah dahulu masjid juga
digunakan untuk kegiatan berpolitik dan mengatur strategi perang. Pembinaan
umat dibidang ekonomi pada jaman dahulu dengan memfungsikan masjid sebagai
tempat untuk mengumpulkan amalan zakat serta harta sitaan perang yang
nantinya akan didistribusikan kepada umat yang kurang mampu.
Kegiatan sosial dalam masyarakat juga dilakukan di masjid pada jaman
Rosulullah yang meliputi kegiatan musyawarah untuk memutuskan masalah
sosial, membuat peraturan atau norma kemasyarakatan. Selain itu masjid juga
turut mengembangkan kebudayaan bangsa Arab jaman dahulu, hal ini dapat
dilihat pada bangunan masjid yang menganut kebudayaan Arab pasti didapatkan
lapangan atau lahan kosong didalam lingkungan masjid sebagai salah satu ciri
masjid yang menganut kebudayaan Arab. Fungsi lain yang sangat pokok dalam
sebuah masjid adalah fungsi pendidikan. Pada jaman Rosulullah masjid
digunakan sebagai tempat menimba ilmu tempat para sahabat dan juga
masyarakat awam bertanya dan berdiskusi tentang masalah sehari-hari dan juga
tentang ajaran agama Islam, selain itu juga merupakan tempat yang strategis
untuk mendidik dan mengajarkan pengetahuan duniawi dan pengetahuan rohani.
Kesimpulan :
1. Arsitektur Islam melahirkan karyanya yang pertama yaitu masjid
2. Perkembangan arsitektur Islam sangat tergantung pada
kontekstual dan budaya suatu negara dimana Islam tersebut
berkembang
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3. Arsitektur Islam bukan hanya sekedar simbol-simbol Islam tapi
lebih kepada makna yang terdapat dalam simbol-simbol
tersebut.
3. Pandangan Islam Tentang Modernitas
“Pandangan Islam tentang modernisme tak lepas dari bagaimana
pandangan Islam tentang pluralitas dan liberalisme, karen modernisme selalu
mengarah pada sesuatu yang plural (umum) dan lebih mengacu pada faham
kebebasan berfikir (liberalisme)’ demikian yang dikatakan koordinator Jaringan
Islam Liberal Abdullahi Ahmed Annaim Ulil Abshar-Abdalla pengarang buku
Toward an Islamic Reformation.. Ulil mengetuai Lakpesdam (Lembaga Kajian dan
Pengembangan Sumber Maya Manusia) Nahdlatul Ulama, Jakarta, beliau lahir di
Pati Jawa tengah dan mengenyam pendidikan Alliyah di madrasah Matholiul
Falah Kajen Pati, dan alumni di Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Driyarkara Jakarta.
Ulil memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis dekontruktif tentang Islam. Orangorang seperti inilah yang dibutuhkan oleh negara kita untuk menjawab tantangan
pluralisme barat, jika memang negara barat perlu di tandingi. Namun menurut Ulil
negara barat bukan untuk ditandingi melainkan untuk di jadikan sebagai patner
dalam belajar tentang modernitas, pluralisme dan liberalisme.
Semakin banyaknya pemikir kritis tentang Islam yang mampu
memandang Islam bukan secara tekstual (dawahir an-nahs) , melainkan lebih
kepada pemahaman maksud dari nash tersebut (maqosid an-nash). Pemikiranpemikiran seperti ini yang sekarang sesuai dengan perkembangan Islam modern
seperti yang diharapkan dalam Islamic Center yang direncanakan nantinya.
Secara garis besar faham yang coba diterapakan dalam sistem yang ada dalam
Islamic Center nantinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pluralisme
dan liberalisme dalam Islam. Ini penting karena sangat berpengaruh dalam proses
perencanaan dan perancangan nantinya dimana posisi Islamic Center yang
direncanakan harus jelas mau berdiri dan beraliran seperti apa.
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4. Tinjauan Arsitektur Modern
4.1. Tinjauan Umum Arsitektur modern
Bangunan Islamic Center yang direncanakan mengaplikasikan bentuk fisik yang
bergaya modernisme, namun dalam langgam modern itu sendiri terdapat banyak
langgam yang tidak sama satu sama lain antara kubisme, plasticisme,
rationalisme, futurisme, fungsionalisme dan lainnya. Namun aplikasi langgam
arsitektur modern yang ingin ditampilkan dalam Islamic Center nantinya lebih
mengarah pada kubisme dan fungsionalisme
A. Fungsionalisme
Dalam massa modernisasi awal, teori-teori keindahan khususnya
dalam arsitektur berkembang secara lebih radikal menentang klasikisme,
sebaliknya menekankan pada fungsionalisme dan purerisme atau kemurnian.
Teori-teori fungsionalisme terus berkembang sejalan dengan perkembangan
budaya modern dan industri. Terjadi berbagai perubahan dan perbedaan
pendapat satu dengan yang lain, tetapi semua cenderung menekankan pada
fungsi, dan teknologi.
Antara tahun 1890 hingga tahun 1910, gerakan yang menentang
peniruan dan pengulangan bentuk kaidah dan teori lama semakin meluas
keseluruh dunia. Sejalan dengan hal itu berlangsung pemasyarakatan
fungsionalisme, meninggalkan hiasan atau ornament bentuk lama, dilain pihak
menonjolkan kenyataan kemajuan teknologi, konstruksi dan struktur
bangunan.
Dalam langgam arsitektur fungsionalisme seni tidak lagi dipandang
sebagai sesuatu untuk kesenangan dan kepuasan, tetapi sebagai sesuatu
seni

terapan

dalam

estetika

industri. Fungsionalisme meiliki
ciri umum seperti : asimetris,
kubis atau semua sisi dalam
komposisi dan kesatuan bentuk,
elemen bangunan seperti jendela,
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dinding, atap, dan lain-lain menyatu dalam komposisi bangunan. Dalam
langgam ini pemakaian ornament biosa dibilang minimal.
Tokoh fungsionalisme yang cukup dikenal adalah Sullivan yang menyatakan
bahwa bentuk dari suatu bangunan adalah menikuti fungsinya “form follow
function”. Keindahan dalam langgam ini suatu banguanan dipandang indah jika
sesuai dengan fungsinya.( placzec hlm 154.)
Contoh bangunan yang cukup dikenal adalah Villa Stein karya Sullivan dan
yang ada di Indonesia adalah NIS atau Netherland Indische Spoorweg Mij
yang terdapat dikota Semarang yang kini banyak dikenal sebagai Lawang
Sewu. Disebut Lawang Sewu karena jumlah pintu yang sangat banyak daun
pintu karya arisitek Amsterdam Belanda yang bernama J.F Klinkhamer.
Fungsionalisme sangat sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam mengenai
bentuk bangunan Islam. Fungsionalisme

yang dicerminkan lewat

kesederhanaan, tidak melampaui batas (kewajaran) yang dapat menunjang
kekhusukan sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang melarang segala bentuk
tabdzir, maka bangunan yang ada hendaknya dihindarkan dari kemungkinan
adanya tabdzir, artinya setiap jengkal dari bangunan hendaknya mempunyai
fungsi dan manfaat yang optimal tidak ada satu bagian yang tidak berfungsi.
Sebagaimana firman Allah SWT : “Dan jangan engkau memubadzirkan
hartamu secara tidak bermanfaaat”(QS Al Isro’ ayat : 17-26).
B.

Kubisme
Pada awalnya perkembangan arsitektur kubisme berawal dari aliran
kubisme dalam seni lukis yang berkembang di perancis. Dalam arsitektur
kubisme, hal yang dipengaruhi oleh seni lukis adalah material ruang dan
pencahayaan. Ruang menjadi aspek paling dominan dan merupakan unsur
utama, aspek keduanya adalah pencahayaan, sedangkan material menjadi
aspek ketiga.
Ciri-ciri yang menonjol yang dapat ditemukan dari karya-karya arsitek
beraliran kubisme seperti Le Corbusier hampir mirip dengan fungsionalisme,
namun yang lebih khas dapat terlihat pada bentuk yang kubus geometris,
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jendela-jendela menyatukan ruang luar dan dalam, penggunaan kolom-kolom
secara jelas terlihat dalam , serta penggunaan atap-atap datar.

Contoh karya yang paling terkenal adalah
villa

avoye

Gambar 4.4 ,yang hingga kini dianggap
menjadi kiblat gaya modernisme, dan
juga menjadi awal mula berkembangnya
Gambar 2.2.Villa Savoye (Sumber : data pribadi)

konsep pilotis.

Karya Corbusier ini juga salah satu karya arsitekur kubisme dalam
arsitektur juga sesuai dengan prinsip-prinsip kesederhanaan desain yang
mengarah pada bentukan tampak yang cenderung polos tanpa banyak
ornamen dan lebih menekankan pada bentuk-bentuk kotak dan bentuk-bentuk
geometrikal.
4.2. Tinjauan Khusus Arsitektur Modern
Tinjauan khusus ini merupakan proses identifikasi beberapa karya
arsitektur modern yang kemudian melahirkan beberapa konsep/ teori yang diambil
dan coba diterapkan dalam bangunan Islamic Center yang direncanakan
diantaranya:
a) Pilotis
yaitu pengangkatan massa bangunan ke atas sehingga membebaskan
ruang dibawahnya menjadikan bangunan terlihat lebih ringan dan ruang di
bawahnya terlihat lebih luas. Konsep pilotis ini juga terdapat pada bangunan Villa
Savoye, konsep ini sesuai juga dengan konsep bangunan Islam yang mengarah
kepada hubungan manusia dengan Allah (hablumminallah).

Salah satu karya Rogers
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Konsep pilotis sangat kental pada villa savoye dan sebuah gedung
perkantoran karya Rogers dengan mengangkat bangunan keatas membebaskan
ruang dibawahnya berkesan bangunan ringan melayang dan memberi space lebih
besar ruang dibawahnya .

Gambar 2.3
Penerapan Konsep Pilotis Pada Bangunan Modern
Sumber : data pribadi

Selain pada villa savoye dan karya rogers diatas konsep pilotis juga
diterapkan pada gedung perkantoran sebelah kiri dan pada bangunan 88 wall
street disebelah kanan. Penggunaan konsep pilotis dengan penggabungan
material kaca lebih memperkuat kesan modern pada bangunan ini.
b) Strip window

yaitu permukaan jendela dengan arah vertical serta

permukaan jendela yang bersih dari ornamen Islam. Konsep ini tentunya
sesuai juga dengan konsep Islam tentang kesederhanan, dalam sebuah hadis
dikatakan “allah menyukai kesederhaan” artinya janganlah berlebih-lebihan
dalam hal desain untuk mencapai kesempurnaan desain, bukankan
kesempurnaan desain dapat dicapai melalui kesederhanaan desain.
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pemakaian jalusi pada bangunan kantor
karya

Rogers

ini

mengaplikasikan

konsep strip window , ekspose bangunan
yang

lebih

banyak

menggunakan

material kaca dan dinding pelapis
tambahan yang berfungsi sebagai sun
shading.

Mengeliminasi

ornamen

dengan penambahan
Gambarjalusi
2.4 horisontal
Penerapan
Strip windowkesan
Pada Bangunan
untuk Konsep
menghiangkan
tinggi Modern
Sumber : data pribadi

bangunan.
c) Massa pengolahan massa solid dengan permainan gelap terang.

Permainan massa kotak pada bangunan di
sebelah kiri yang disusun saling silang dan
tidak beraturan memberikan kesan

Gambar 2.5
Penerapan Konsep Strip window Pada Bangunan Modern
dinamis
Sumber : data pribadi

demikian juga pada bangunan Falling Waternya LeCorbusier, ini juga yang banyak
memberikan input pada desain IC yang direncanakan.
d) Regulating lines, digunakan sebagai pengatur proporsi yang diwujudkan
dengan penggunaan sistem grid pada denah bangunan.
e) Surface yaitu permukaan bangunan yang bersih dan bebas ornamen yang
mengarah pada kesederhanaan desain. Selain itu juga menggunakan unsur
T-Square yang mengolah bangunan dengan massa kotak dengan ujung
lancip, dan juga pengolahan bentuk – bentuk fluid plastis seperti pada
bangunan Notre dam du hout karya Le Corbusier.
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permukaan bangunan custom house
street karya rogers ini dapat dilihat
permukaan bangunan yang bebas bersih
dari

ornamen

hanya

penambahan

dinding masif yang berfungsi sebagai
elemen arsitektural sebagai salah satu
ciri

desain

Rogers

dalam

setiap

desainnya.

Custom house street karya Rogers

4.3. Arsitektur Modern dan Filosofi

Islam
Point yang terdapat dalam arsitektur modern dan juga terdapat dalam filosofi
dasar Islam yang diterapkan dalam Islamic Center yang direncanakan adalah
universalisme, dan kesederhanaan desain karena universalisme mengarah pada
bentuk-bentuk bangunan modern yang sesuai dengan konsep awal perencanaan
IC ini. Contoh penerapan konsep arsitektur modern pada bangunan masjid dapat
dilihat dibawah ini.
Gambar

disamping

adalah gambar masjid
Trisakti. Dari tampilan
luar

bangunan

tidak

ini

menunjukkan

bangunan

masjid

karena tampilan luar
yang
modern,

benar-benar
dengan

Gambar 2.6
Masjid Trisakti
Sumber : data pribadi

pemakaian jalusi sebagai kisi-kisi dan juga sebagai sun shading. Tampilan luarnya
masif hanya didominasi kolom dan elemen kaca menjadi unsur pokok masjid ini,
salah satu elemen islami yang terdapat pada masjid ini adalah kubah segitiga
yang terdapat di bagian dalam yang terbuat dari kaca transparan. Kesederhanaan
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disain sangat terasa pada masjid Asyuhada Trisakti ini. Bentuk-bentuk seperti ini
yang ingin ditampilkan dan coba diaplikasikan dalam bangunan Islamic Center
yang direncanakan.
masjid Salman di komplek kampus ITB Bandung merupakan salah satu karya
arsitek Ahmad Noe’man. Masjid ini juga mengaplikasikan konsep kesederhanaan
dalam tampilan luar bangunan.

Gambar 2.7
Masjidkonsep
Salmanarsitektur
ITB Bandung
Contoh diatas merupakan contoh kecil dari pengaplikasian
Sumber : data pribadi
modern dalam bangunan Islam. Namun konsep seperti diatas juga memberi
kontribusi banyak dalam menentukan pola gubahan massa untuk sebuah fasilitas
Islam yang dalam hal ini coba diterapkan dalam Modern Islamic Center yang
direncanakan.
5. Pencitraan Sebuah Bangunan
5.1 Pengertian Citra
Citra merupakan gambaran suatu kesan dari

penghayatan yang

membuahkan arti bagi seseorang. Citra berkaitan sekali dengan guna citra
menunjukkan pada tingkat kebudayaan sedangkan guna lebih pada segi
kemampuan. Citra merupakan ungkapan dari bangunan yang diterima orang
yang menangkapnya sebagai pesan dari bangunan tersebut. Ungkapannya dapat
berupa antara lain 8.
Bangunan dikatakan sebagai bangunan arsitektur yang bagus jika
bangunan memuat sejumlah komunikasi ke dalam suatu totalitas dan
mengekspresikan dengan cepat, ringkas dan indah. Cara utama yang digunakan
para arsitek untuk berkomunikasi adalah cara visual, karena penglihatan
merupakan salah satu bentuk persepsi yang paling jelas.

8

Mangunwijaya, J. B. Wastu Citra, 1995

modernIslamiccenter

IV-24

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

tinjauanmodernislamiccenterdipati
Citra yang akan disampaikan bangunan merupakan hal yang pokok.
Pilihan citra akan mempengaruhi sikap dan

perilaku para pemakai terakhir

bangunan tersebut. Setiap banguan memerlukan sejumlah unsur komunikasi
untuk memperkuat dan mengekspresikan aspek-aspek yang berlainan dari suatu
bangunan.
Bentuk sebagai citra :
·

Citra sebagai alat komunikasi

·

Citra sebagai ekspresi

·

Citra sebagai simbol

·

Citra sebagai karakter

Menurut Rubenstain, terbentuknya citra bangunan dipengaruhi oleh :
·

Shape ( bentuk )

·

Colour (warna)

·

Texture (tekstur)

·

Arrangement ( komposisi )

·

Sensory quality ( kualitas pancaindera )

Hal yang paling penting adalah memberikan citra visual yang tepat pada
bangunan, yaitu:
·

Meliputi relatif pentingnya arti yang diekspresikan

·

Meliputi makna yang dimaksud oleh bangunan dan bentuk atau citra
sehubungan dengan makna yang dikandung

Terdapat tatanan logis pada konstruksi bangunan yang akan
mengembangkan citra ini secara visual sebari memberikan selubung fisik
yang baik.
5.2 Filosofi Citra
Adapun peran dari citra visual bangunan yang dapat ditampilkan meliputi :
§

Bentuk Sebagai Citra
Bentuk bangunan sangat erat kaitannya dengan skala manusia.
Selanjutnya diusahakan sendiri mendapatkan kesenangan fisik dan non
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fisik dari bentuk itu sendiri. Bentuk sendiri merupakan unit yang
mempunyai garis, lapis, volume, tekstur dan warna. 9
Bangunan yang

memberi kesan atraktif dikomunikasikan melalui

pengolahan bentuk massa dan fasade bangunan. Setiap gubahan massa
memiliki karakter dengan unsur garis, warna dan pengolahan bukaan.
Memberikan kesan elegan pada suatu atmosfer interior dengan
pembentukan karakter ruang yang diolah melalui pemanfaatan bahan
dan teknologi.
§

Citra Sebagai Alat Komunikasi
Citra

adalah

bahasa

bangunan

(

Meunier,

1980

)

yang

mengkomunikasikan ‘ jiwa’. Bangunan yang bisa ditangkap oleh panca
indra manusia yang dimanifestasikan oleh visual bangunan. Oleh sebab
itu citra lebih merujuk pada kebudayaan dari pada fungsi, tetapi lebih
merujuk pada manfaat ( Mangunwijaya, Wastu Citra ).
§

Citra Sebagai Ekspresi Bangunan
Citra sebagai bahasa pengungkap guna dari sebuah bangunan atau
lingkungan juga bisa mengungkapkan budaya masing-masing tempat.
Ekspresi tidak lebih dari satu gaya yang dikaitkan dengan kehidupan
mewah dan kerohanian. Arsitektur mencerminkan ekspresi masyarakat
yang melahirkan (KW. Smithies, 1982 ). Ekspresi memberi muatan makna
atau nilai rasa bagi sebuah citra. Pilihan citra akan dipengaruhi sikap dan
perilaku para pengguna bangunan yang berarti tidak selalu mengikuti
fungsi ( Jules, 1985 ) dan ekspresi bangunan bisa dipakai sebagai
pemahaman terhadap citra yang lebih konkret melalui pengenalan
subjektif tentang ciri-ciri bangunan serta sistem bahasa yang diterapkan.

§

Citra Sebagai Ciri Atau Karakter
Pengungkapan citra sebagai pengungkapan guna dari sebuah bangunan
membawa konsekuensi bahwa citra juga dijadikan sebagai ciri atau
karakter bangunan. Suatu macam bangunan mepunyai ungkapan –

9

Sutejo, Peran, Kesan dan Pesan Bentuk-Bentuk Arsitektur, 1985, hal 8-11
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ungkapan yang merupakan citra yang melambungkan fungsi bangunan itu
ke dalam fungsi di masyarakat dan mempunyai tempat dalam konteks
dalam masyarakat tersebut.
§

Citra Sebagai Simbol
Citra mewakili suatu gagasan kolektif atau perangkat gagasan. Hal itu
dikaitkan pada peran arsitektur

sebuah bangunan sebagai kontrol,

fasilitator, dan simbol. Simbolisasi suatu bangunan didukung oleh citra
yang memperoleh makna sepanjang masa dan citra itu spesifik pada
organisasi dan bentuk bangunan khusus, ( Jules, 1985 ) dan ini yang
membedakan manusia dengan makhluk lain. Hanya melalui simbol
budaya arsitektur dapat menunjukkan arti. Simbol menurut Charles
Jencks ( 1980 ) dikategorikan ke dalam 3 hal.
-

Indek ( Indexed Sign )
Simbol yang menuntut pengertian seseorang karena adanya
hubungan langsung antara penanda ( signifer ) dan terutama pada
bentuk dan ekspresi orang mengenal indeks melalui pada proses
kebiasaan penggunaan yang berulang pada fungsi tetap, sehingga
waktu pembentukannya lama dan memerlukan pengamatan yang
terus menerus. Indeks merupakan hal yang paling sederhana dari
simbol yaitu tanda yang secara harfiah menunjukkan bentuk
bangunan.

-

Ikon ( Iconing Sign )
Simbol memberikan pengertian berdasarkan sifat-sifat khusus
yang terkandung. Ikon sering dikatakan sebagai simbol metafora /
kiasan. Kemiripan tersebut berdasarkan dirasakan karena dapat
menimbulkan bayangan abstrak.

-

Simbol ( Symbolic Sign )
Yaitu simbolisasi yang menunjukkan suatu obyek yang
memberikan pengertian berdasarkan suatu aturan tertentu, yang
biasanya berupa hubungan dari ide yang menyebabkan suatu simbol
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diinterpretasikan dan memiliki hubungan dengan objek yang
bersangkutan.
Pengambilan tinjauan teori ini sangat penting karena dengan citra kita bisa
mengkomunikasikan bangunan kita dengan menggunakan bahasa visual. Bahasa
visual yang coba dikomunikasikan adalah penyampaian konsep tampilan modern
Islami dalam Islamic Center yang direncanakan.
6. Tinjauan Islamic Center di Indonesia
a. Islamic Center di Ambarawa
Islamic Center Ambarawa bernaung dibawah Yayasan Islam Sudirman, dengan
tujuan utama untuk mencari kader muslim yang berilmu, cakap, terampil serta
mampu berwiraswasta. Kegiatan Islamic Center Ambarawa yang dikelola, meliputi:
§

Bidang pendidikan formal dan tingkat Taman Kanak-kanak sampai perguruan
tinggi

§

Bidang pendidikan non formal, penyelenggaraan pendidikan keterampilan dan
keahlian

§

Bidang kegiatan sosial, pendirian balai pengobata, (kesehatan) serta
pembangunan tempat ibadah (masjid dan musholla).

b. Islamic Center di Ciawi Bogor
Yayasan Islamic Center pada Pusat Studi dan Pengembangan Islam di Bogor
menekankan pada pendidikan formal dan tingkat Taman Kanak-kanak sampai
perguruan tinggi, dilengkapi dengan sarana penunjang bagi kegiatan penelitian,
pengembangan serta pengkajian ajaran Islam.
Program kegiatannya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:
§

Program pengabdian dan pelayanan pada masyarakat

§

Program pendidikan dan pengembangan

§

Program penelitian dan pengkajian

Fasilitas yang ada, yaitu unit pengelola, unit ruang serba guna, unit ruang
perpustakaan, unit ruang pameran dan asrama.
c. Islamic Center di Jakarta
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Terdapat Pendidikan Dasar Keulamaan di Islamic Center Jakarta dengan sasaran
untuk menjawab kelangkaan ulama saat ini. Kegiatan Islamic Center Jakarta yang
dikelola, meliputi:
§

Majlis Taqlim

§

Bidang pendidikan, penyelenggaraan Pendidikan Dasar Keulamaan

§

Bidang kegiatan sosial, pendirian klinik kesehatan cuma-cuma.

Lokasi : Kramatunggak.

Islamic Center Jakarta terletak di
Kramattunggak, yang dahulunya
merupakan tempat lokalisasi

Dengan berbagai kegiatan didalamnya, Islamic Center Jakarta dilengkapi dengan
fasilitas-fasilitas, yaitu:
1.

Unit pengelola

2.

Unit ruang serba guna

3.

Unit ruang perpustakaan

4.

Unit lembaga-lembaga Islam setingkat DKI Jakarta, antara lain:

5.

§

MUI (Majelis Ulama Indonesia) tingkat DKI Jakarta,

§

Dewan Majelis Indonesia tingkat DKI Jakarta,

§

Lembaga Bahasa dan Ilmu AL Quran,

§

FKKUB (Forum Konsultasi Komunikasi antar Umat Beragama),

§

Organisasi-organisasi masyarakat tingkat kotamadya Jakarta Utara
Klinik kesehatan
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6.

Asrama

7.

Miniature Ka’bah

8.

Tempat perbelanjaan bernuansa Islam

9.

Kompleks perumahan imam

10.

Kompleks olahraga (tenis, dll).

Penataan lansekap menuju bangunan
masjid ditata sedemikian rapi dengan
selasar-selasar panjang yang
menghubungkan antar bagiannya

Bangunan masjid pada Islamic Center Jakarta ini terdiri dari 3 lantai, dimana ruang
shalat berada di lantai 2 dan 3 bangunan ini, dengan dilengkapi sebuah escalator,
2 buah tangga dan 1 ramp untuk pencapaiannya. Sedangkan lantai dasarnya
digunakan sebagai ruang serbaguna, perpustakaan dan unit lembaga-lembaga
Islam tingkat DKI Jakarta.

Konsep modern yang coba diterapkan dalam Islamic Center di Kramatunggak ini bisa
kita lihat dari sarana dan prasarana fisik yang sudah menggunaknan teknologi
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modern. Seperti pada penggunaan tangga jalan (escalator) dan penggunaan teknologi
metal pada kubah bangunan ini. Namun penggunaan ornamen-ornamen Islam yang
diadobsi dari hasil kebudayaan Islam di negara –negara Arab dan negara Islam
lainnya masih sangat terasa di Islamic Center ini. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia
masih banyak sekali bangunan dan fasilitas – fasilitas Islam yang masih dikemas
dalam balutan arsitektur modern secara setengah-setengah. Ini beda dan kontras
dengan konsep tampilan Islamic Center yang direncanakan.
d. Islami Center Jawa Tengah di Semarang
Islamic Center Jawa Tengah ini bernaung dibawah yayasan masjid Baiturrahman
Semarang. Tujuan utama dpendirian lembaga ini adalah untuk mengembangkan
kegiatan pendidikan Islam dari tingkat playgroup hingga tingakat SLTP.
Pada tahun ajaran 2004/2005 merencanakan satu jenjang SMU. Kegiatan Islamic
Center ini antara lain :
§

Bidang pendidikan formal dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMU

§

Bidang peribadatan ;kegiatan manasik haji dan pengumpulan zakat

§

Bidang dakwah : pengajian dan seminar lintas agama.
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Pemakaian kubah dimaksudkan sebagai icon atau penanda bahwa bangunan ini
merupakan faslitas Islam. Pemakaian elemen seperti ini masih banyak dijumpai di
kebanyakan Islamic Center di Indonesia.
penggunaan atap tajuk seperti pada
bangunan masjid

Islamic Center Jawa

Tengah di Semarang ini menunjukkan
bahwa konsep tampilan bangunan yang
kontekstual

dengan

keadaan

kota

semarang. Belum menjunjukkan konsep
universalisme

dalam

tampilan

luar

bangunan.
Kesimpulan :
Dari beberapa contoh Islamic Center yang sudah disebutkan diatas dapat ditarik
kesimpulan secara umum bahwa :
1. Sistem pendidikan
Sistem penidikan yang ada beragam ada yang menganut sistem pendidikan
formal dalam hal ini diwujudkan dengan adanya fasilitas sekolah mulai dari TK
hingga SMU, selain itu juga sistem pendidikan non formal yang meliputi kegiatan
ketrampilan dan kegiatan pengkaderan ulama atau pendidikan dasar ulama.
2. Konsep peruangan
Konsep peruangan yang terdapat berbagai contoh IC diatas secara umum tetap
menggunakan pola konsep ruang Islami, yaitu bagaimana menciptakan ruang
yang nyaman untuk melakukan kegiatan peribadatan dan kegiatan muamalah
lainnya.
3. Konsep tampilan bangunan
Secara umum konsep tampilan bangunannya masih menggunakan konsep
bangunan Islam dengan dominansi ornamen Islam dan kaligrafi, meskipun secara
umum sudah mengaplikasikan ciri arsitektur modern dalam hal tertentu.
Modern Islamic Center yang direncanakan:
1. Sistem pendidikan
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Sistem pendidikan disini menggunakan sistem pendidikan non formal dan lebih
ditekankan pada kegiatan pelatihan untuk menciptakan tenaga trampil dan ahli
dibidang masing-masing dan dilengkapi dengan bekal ketaqawaan dan
berwawasan modern.
2. Konsep peruangan
Konsep peruangan dalam IC yang direncanakan masih tetap menggunakan
konsep ruang Islami dengan balutan arsitektur modern.
3. konsep tampilan bangunan
konsep tampilan bangunan menggunakan konsep tampilan yang mengarah pada
konsep tampilan bangunan modern tanpa mengesampingkan elemen modern
Islamic architecture.
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BAB III
TINJAUAN KABUPATEN PATI
1.

TINJAUAN FISIK KABUPATEN PATI

PETA KAB. PATI
KAB. KUDUS

KAB. JEPARA

GEMBONG

KAB. GROBOGAN

SUKOLILO

CLUWAK
GUNUNG
WUNGKAL

DUKUHSETI

MARGOREJO

KAYEN

TLOGOWUNGU
GABUS

TAYU
MARGOYOSO

TAMBAKROMO
PATI
WEDARIJAKSA
TRANGKIL

WINONG

JUWANA

JAKENAN

KAB. BLORA

LAUT JAWA

PUCAKWANGI
BATANGAN
JAKEN

KAB. REMBANG

KETERANGAN
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa
Jalan Raya
Batas Laut

Gambar 3.1
Peta Kabupaten Pati
Sumber:bappeda kab. Pati

`

Kedudukan Administratif
Kedudukan kabupaten Pati di dalam struktur Pemerintahan Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati merupakan ibu kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II
Pati. Wilayah adminstrasi Kabupaten Pati dibatasi oleh :
· Sebelah utara : Laut Jawa
· Sebelah selatan: Kabupaten Grobogan, Kab. Blora
· Sebelah barat : Kabupaten Kudus dan kabupaten Jepara
· Sebelah timur : Laut Jawa dan Kabupaten Rembang

Geologi dan Struktur Tanah
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· Dataran Pati mempunyai struktur batu-batuan aluvial, tubuh tanahnya
merupakan endapan. Warna tanah kelabu dan coklat tekstur liat dan
berpasir.
· Konsistensi teguh waktu lembab dan keras waktu kering. Permiabilitas
umumnya lebat dan tanah peka erosi.
Klimatologi
Kabupaten Pati merupakan kabupatenyang terletak di dataran rendah bagian
utara yang dipengaruhi oleh iklim darat dari gunung kapur utara maupun
gunung Muria. Iklimnya sama seperti kota-kabupaten pantai pulau Jawa
lainnya yaitu dengan ciri iklim tropik dengan pembagian musim panas dan
penghujan, berudara panas dengan suhu di siang hari berkisar 26-30 0C.
Kedudukan Geografis
Secara geografis, kedudukan kabupaten Pati terletak di antara 110059’11111005’05”BT dan 6045’28” – 6047’16” LS. Pada umumya keadaan topografi di
kabupaten Pati adalah relatif datar, yang mempunyai kemiringan antara 0-5%
dengan arah kemiringan tanah adalah dari utara ke selatan. Posisi kabupaten
Pati terletak pada dataran dengan ketinggian 12 m di atas permukaan air laut,
dengan dilatarbelakangi dataran pegunungan Patiayam dan dataran Gunung
Muria pada bagian barat serta dataran rendah / tidak bergelombang pada
bagian timur, utara dan selatan.
Potensi Letak
Jalur pantura adalah jalur utama yang menghubungkan antar kota-kabupaten
wilayah barat dan timur di pulau Jawa. Di Jawa Tengah jalur tersebut antara
lain melewati kabupaten Semarang, Demak, Kudus, Pati dan Rembang.
Kabupaten Pati sebagai salah satu jalur pantura tentu sangat strategis untuk
memperkenalkan jadi diri masyarakat Pati. Bahkan, mungkin dapat
merupakan tempat yang menarik untuk dikunjungi bukan semata karena
keindahan alamnya, tapi yang lebih utama karena keindahan akhlaqnya.
Potensi Sumber Daya Alam

modernIslamiccenter

IV-35

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

tinjauanmodernislamiccenterdipati
Wilayah Pati yang mayoritas masih hijau, alami sehingga dikenal dengan
pertaniannya. Sebagai potensi adanya sumber daya alam yang dapat
membantu proses pembangunan. Sumber daya alam lain yang dapat
dimanfaatkan yaitu dengan melimpahnya bahan material bangunan. Misalnya
batu kali, batu kapur, batu pegunungan, kayu bambu pasir dan berbagaii
macam pepohonan.
ISLAMIC CENTER DAN KOTA PATI

2.

2.1 Potensi umat Islam di kota Pati
Berbicara tentang Islamic Center tentu erat kaitannnya dengan umat
Islam. Karena tujuan utama dibangunnya Islamic Center di kota Pati ini
adalah untuk mewadai kebutuhan umat Islam di kota Pati baik yang mengatur
hubungan umat dengan sang pencipta yang dalam hal ini diwujudkan dengan
sarana dan fasilitas keagamaan dan juga hubungan manusia dengan sesama
manusia yang dalam hal ini diwujudkan dengan sarana dan fasilitas
kemasyarakatan.
Pati terkenal dengan jumlah umat Islam mayoritas, hampir disemua
kecamatan di kota Pati, umat Islam selalu mendominasi kehidupan umat
beragama di kota Pati. Dibawah ini merupakan peta persebaran umat Islam di
kota Pati.
Dibawah ini merupakan data persebaran jumlah umat islam di kota Pati yang
didapatkan dari kantor BPS kota Pati tahun 2004
Table 3.1
Data Persebaran Pemeluk Agama di Kab.Pati
Sumber : BPS Kab. Pati Tahun 2004
Kecamatan

Jumlah
penduduk

Agama
Islam

Kristen

katolik

Hindu

Budha

Lain-lain

Pati

100.646

93046

3319

3437

251

593

-

Dukuhseti

53.800

45816

-

7984

-

-

-

Winong

59.611

59219

335

7

-

-

-

Cluwak

43.646

40196

1461

75

-

1914

-

Margorejo

51.279

50154

373

355

5

6

-

Tambakromo

49579

49426

143

10

-

-

-
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Batangan

39743

39251

180

312

-

-

-

Tayu

64986

62575

2121

275

7

8

-

Jaken

44258

44220

19

10

7

2

-

Sukolilo

80743

79737

383

5

-

588

30

Gunungwungkal

36217

34199

1141

15

-

862

-

Tlogowungu

49703

43455

1124

64

-

-

60

Wedarijaksa

56271

55585

500

145

-

8

33

Kayen

69901

69876

17

8

-

-

-

Margoyoso

63596

63314

181

80

-

2

19

Gabus

58315

57933

225

146

-

8

3

Gembong

42658

41953

868

19

-

-

-

Jakenan

45030

44506

533

39

-

2

-

Trangkil

57933

56308

1567

58

-

-

-

Pucakwangi

46262

46095

163

4

-

-

-

Juwana

81150

76381

2878

891

31

962

7

Jumlah

11963 77

1158245

17763

13939

301

4955

174

Dari data numerial seperti diatas kemudian peta persebaran pemeluk agama
Islam di Pati dipetakan seperti dibawah ini.

Dari gambar

Gambar 3.2
Peta
persebaran
Kab. Pati
peta diatas dapatumat
kita Islam
lihat dibahwa
warna
Sumber: analisa Pribadi

biru pada peta diatas

menggambarkan jumlah umat Islam yang lebih dari 95% dari jumla penduduk
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di setiap kecamatan di kota Pati. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa umat
islam di kota Pati menduduki mayoritas dari beberapa kecamatan yang
terdapat di kota Pati.
Ini sangat penting artinya sehubungan dengan keberadaan Islamic Center
nantinya di kota Pati. Dengan jumlah yang mayoritas ini dapat memperkuat
legitimasi Islamic Center di kota ini dan memang sangat dibutuhkan untuk
meningkatkan kualitas keimanan dan pendidikan umat Islam pada khususnya
dan masyarakat Pati pada umumnya.
2.2 Persebaran masjid di kota Pati
Latar belakang awal munculnya ide Islamic Center

ini berawal dari

masjid. Kita tau menurut Snouck Hurgranje dalam buku “ Sejarah Islam di
Indonesia” karangan Tudjimah da Yessy Agustin mengatakan bahwa “ masjid
di Indonesia jika dibandingkan dengan masjid di negara-negara Islam lain di
dunia merupakan pusat pengaruha agama yang lebih besar terhadap
kehidupan penduduk secara keseluruhan “. Dari sini dapat kita lihat bahwa
untuk membenahi tatanan kehidupan umat beragama dapat dimulai dengan
pembinaan masjid dan pengembangan masjid yang dalam hal ini dapat
dikembangkan salah satunya dalam hal ini adalah Islamic Center .
Dibawah ini merupakan peta persebaran masjid yang tersebar di 21
kecamatan di kota Pati.
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Selain data gambar persebaran masjid di kota pati juga disebutkan data
numerial sebagai pelengkap gambar peta diatas.

Table 3.2
Data Persebaran Tempat Ibadah di Kab. Pati
Sumber: BPS Kab. Pati Tahun 2004
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Kecamatan

Islam
Masjid

musholla

Kristen

katolik

Hindu

Budha

Gereja

Gereja

Pura

wihara

jumlah

Pati

72

176

7

6

-

2

263

Dukuhseti

29

174

-

13

-

-

216

Winong

49

373

3

-

-

-

325

Cluwak

48

193

10

-

2

9

161

Margorejo

43

154

4

1

-

-

202

Tambakromo

47

151

2

-

-

-

200

Batangan

25

45

5

-

-

-

75

Tayu

34

211

9

1

-

-

255

Jaken

40

159

-

-

1

-

200

Sukolilo I

64

167

-

-

-

-

231

Sukolilo II

16

75

1

-

-

-

92

Gunungwungkal

28

123

9

-

-

7

167

Tlogowungu

54

174

3

-

-

-

231

Wedarijaksa

25

184

4

-

-

-

214

Kayen

54

222

2

-

-

-

278

Margoyoso

33

185

1

-

-

-

229

Gabus

47

211

2

1

-

-

261

Gembong

60

27

4

-

-

-

271

Jakenan

28

182

9

-

-

-

229

Trangkil

30

207

7

-

-

-

214

Pucakwangi

57

262

1

-

-

-

320

Juwana

38

152

18

3

-

9

220

Jumlah

921

3885

101

25

3

27

4960

Dari gambar peta di atas dapat kita simpulkan bahwa jumah masjid terbesar di
kecamatan pati dengan jumlah 72 buah, namun hal ini belum belum dapat
dijadikan tolak ukur yang pasti bahwa perkembangan umat Islam di
kecamatan Pati lebih pesat jika dibandingkan dengan kecamatan –kecamatan
lain. Hal ini dikarenakan masyarakat kecamatan Pati memiliki tidak memilki
sarana dan fasilitas lain yang mendukung bahwa di kecamatan Pati ini
perkembangan umat Islamnya sangat pesat, mengingat jumlah pondok
pesantren dan fasilitas keIslaman lainnya sangat minim di kecamatan ini. Di
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daerah kabupaten Pati tolak ukur sementara bahwa daerah tersebut dapat
dikatakan sebagai pusat perkembangan Islam adalah dapat dilihat dari
banyaknya pondok pesantren yang terdapat di daerah tersebut.
2.3 Persebaran pondok pesantren di kota Pati
Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa tolak ukur sementara daerah
dapat dikatakan sebagai daerah pusat perkembangan Islam di Pati adalah
dapat dilihat dari jumlah pondok pesantren yang terdapat di daerah tersebut.
Di bawah ini merupakan data numerik persebaran pondok pesantren di kota
Pati.
Table 3.3
Data Persebaran Pondok Pesantren di Kab. Pati
Sumber: BPS Kab. Pati Tahun 2004
Kecamatan

Jumlah

Santri

Jumlah

Jenis Ponpes

Ponpes

Laki -laki

Perempuan

Ustadz

Salaf

Modern

Pati

5

247

86

22

3

2

Sukolilo I

6

101

81

6

6

-

Kayen

10

1373

927

10

10

-

Tambakromo

2

75

65

13

2

-

Winong

3

244

231

3

3

-

Pucakwangi

2

62

43

7

2

-

Jaken

2

133

64

2

2

-

Juwana

5

20

20

5

5

-

Gabus

2

107

82

2

2

-

Margoyoso

33

1648

2377

38

38

-

Gunungwungkal

1

44

26

1

1

-

Cluwak

3

62

109

16

3

-

Tayu

11

550

225

11

11

-

Dukuhseti

6

205

268

9

6

-

Trangkil

13

598

809

34

12

1

Gembong

5

195

152

22

5

-

Tlogowungu

-

-

-

-

-

-

Wedarijaksa

5

381

409

40

5

-

Margorejo

-

-

-

-

-

-
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Jakenan

2

32

15

4

2

-

Batangan

-

-

-

-

-

-

Sukolilo II

2

53

33

9

2

-

124

13132

60022

254

121

3

Jumlah

Dari data numerial tersebut diatas untuk memudahkan membaca data maka,
dari data numerial tersebut di petakan menjadi peta pesebaran pondok
pesantren di kota Pati seperti dibawah ini.

Gambar 3.4
Peta Persebaran PondokPesantren Kab. Pati
Sumber : analisa penulis

Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah pondok pesantren di
kabupaten Pati tersebar di hampir semua kecamatan di kota Pati. Hanya saja
kecamatan Margoyoso menempati urutan pertama dengan jumlah pondok 33
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buah, yang hampir secara keseluruhan merupakan pondok pesantren salaf
dan hanya sebagian kecil yang sudah menganut sistem pendidikan modern
didalamnya.
Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa persebaran pondok pesantren
terkonsentrasi di daerah kecamatan Margoyoso, di kecamatan ini merupakan
basis organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU atau yang lebih dikenal
sebagai Nahdlotul Ulama. Di daerah ini pula terdapat Rois NU Kyai Sahal
Mahfudz. Melihat kondisi tersebut daerah ini sangat potensial untuk dijadikan
sebagai salah satu alternatif site bagi keberadaaan Islamic Center
direncanakan nantinya.
Analisa pondok pesantren ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana
sistem pendidikan yang banyak digunakan di beberapa pondok pesantren di
kecamatan Margoyoso. Dari beberapa penelitian tentang pondok pesantren di
daerah ini, sistem pendidikan yang digunakan masih menggunakan sistem
pendidikan salaf dimana proporsi pelajaran agama sangat besar dibanding
dengan mata pelajaran umum. Hanya beberapa pondok pesantren saja yang
sudah menggunakan sistem pendidikan modern di dalamnya.
Arah dari beberapa pondok pesantren di kecamatan Margoyoso ini secara
keseluruhan sudah mengarah pada sistem pendidikan modern, hal in dapat
dilihat dari sudah banyaknya pondok pesantren yang menerapkan mata
pelajaran umum seperti bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Sosial dan lain
sebagainya dalam kurikulum pendidikannya meskipun proporsinya belum
sepadan dengan pelajaran agama.

2.4 Posisi Islamic Center di kota Pati
Di kota Pati sendiri sebenarnya sudah mempunyai Islamic Center yang
menginduk dengan masjid agung Pati, yang bernaman Islamic Center
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Baitunnur. Keberadaan Islamic Center ini sangat tidak mendukung, selain
letaknya yang tidak dapat dilihat dari jalan, sistem pendidikannyapun tidak
sesuai dengan sistem kurikulum standar yang berlaku di negara kita.
Letak Islmic Center Baitunnur sekarang ini terletak di belakang masjid
Baitunnur Pati dengan luasan 300 m2 yang terbagi dalam 2 lantai. Kegiatan
belajar mengajar dan kegiatan lain dalam Isamic Center ini hanya berlangsung
pada hari jumat, sabtu dan minggu. Sedangkan untuk kegiatan
kemasyarakatan lainnya hanya dapat dilakukan pada hari-hari besar seperti
pada hari raya kurban dan juga hari raya idul Fitri
Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa Islamic Center ini kurang
mendapatkan respon positif atau bahkan terkesan tidak eksis di kalangan
masyarakat sekitar. Salah satunya adalah letak yang kurang strategis, sistem
pendidikan yang kurang bagus, luas lahan yang kurang memadai dan yang
paling penting adalah sumber daya manusia di dalamnya. Selama ini Islamic
Center

Baitunnur dikelola oleh pengurus yang juga sekaligus merangkap

sebagai pengurus masjid. Jadi tidak ada sistem kepengurusan yang solid dan
tetap. Selain itu faktor yang paling penting adalah faktor user atau
penggunanya. Selama ini keberadaan Islamic Center Baitunnur kurang tepat
keberadaannya, jika saja di lingkungan sekitarnya banyak terdapat santri dan
juga pondok pesantren maka akan lain ceritanya.
Posisi Islamic Center yang direncanakan di kota Pati ini untuk melayani
dalam wilayah regional atau hanya wilayah masyarakat kabupaten Pati dan
sekitarnya. Hal ini untuk menjawab kebutuha kota Pati akan pentingnya
keberadaan sebuah fasilitas Islam dimana terdapat beberapa fasilitas
pendukung lain seperti fasilitas untuk kegiatan kemasyarakatan, sosial dan
budaya di kota Pati.
Islami Center ini juga merupakan pusat dari beberapa fasilitas dan
lembaga keIslaman yang terdapat di kota Pati. Dimana fasilitas yang diwadai
mulai dari fasilitas pendidikan dasar playgroup TPQ, kemudian fasilitas
ekonomi seperti kegiatan simpan pinjam, kegiatan pengumpulan zakat dan
juga kegiatan mumalah lainnnya.
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2.5 Modern Islamic Center di kota Pati
a. Kedudukan Islamic Center yang direncanakan
Kedudukan Islamic Center ini sebagai pusat dari beberapa fasilitas
keIslaman di kota Pati, yang meliputi fasilitas pendidikan, ekonomi, sosial,
budaya dan kesehatan di kota Pati.
b. Wilayah pelayanan Islamic Center yang direncanakan
Wilayah pelayanan Islamic Center yang direncanakan hanya melayani
wilayah intern kota Pati dan daerah karesidenan se-kota Pati
c. Modern Islamic Center yang direncanakan
1. konsep sistem pendidikan modern
Sistem pendidikan yang coba diterapkan nantinya adalah sistem
pendidikan modern dimana menggabungkan sistem pendidikan
formal dengan sistem pendidikan keagamaan dengan proporsi
yang seimbang. Selama ini sistem pendidikan yang ada di
beberapa pondok pesantren di kota Pati masih menggunakan
sistem pendidikan salaf dan ortodosi seorang kiayi masih terasa
sekali. Sistem pendidikan modern tidak akan berjalan tanpa
didukung dengan konsep fasilitas fisik yang mewadainya. Fasilitas
fisik harus berkonsep modern untuk dapat menunjang sistem
pendidikan modern yang coba diterapkan.
2. konsep tampilan fisik bangunan
Tampilan fisik bangunan yang modern sesuai dengan konsep
Islam yaitu rahmatallilalamin. Artinya bahwa agama islam itu
universal yang berarti semua masyarakat dapat menggunakan
fasilitas Islam tersebut tanpa ada perasaan apapun, termasuk
juga masyarakat non muslim. Untuk mengarah kesana tampilan
fisik bangunan harus sebisa mungkin menghilangkan atau
mengurangi ornamen islam dan tampilannnya lebih bisa diterima
oleh masyarakat luas. Untuk itulah mengapa konsep tampilan
bangunannya mengambil tema modern karena dalam konsep
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arsitektur modern terdapat konsep universalisme yang sesuai
dengan konsep rahmatallilalamin dalam Islam.
3. Konsep aliran sistem dalam Islamic Center yang direncanakan.
Kita tahu dan mengerti bahwa aliran islam di Indonesia banyak
sekali. Seperti yang telah disebutkan dalam bab 2 tentang konsep
non fisik yang direncanakan mengarah pada sistem pendidikan
yang mengarah pada pluralisme dan liberalisme dalam beragama.
Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem
keagamaan bersifat moderat tetapi tetap berada dalam koridorkoridor islami.
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BAB IV
TINJAUAN MODERN ISLAMIC CENTER DI PATI
1. TINJAUAN UMUM ISLAMIC CENTER
1.1

Pengertian Islamic Center
Pengertian Islamic Center secara umum adalah wadah yang menjadi
pusat kegiatan keIslaman. Lebih tepatnya, Islamic Center merupakan wadah
bagi umat Islam yang dijadikan sebagai pusat pengkajian ilmu diniyah
(keagamaan), serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan
peningkatan kualitas seorang muslim. Kegiatan tersebut tidak berat sebelah
antara hablumminallah (hubungannya dengan Allah) dan hablumminannas (
hubungannya dengan sesama manusia ), sehingga ada keseimbangan
(tawazun) antara ibadah dan muamalah.
Kegiatan ibadah pada beberapa Islamic Center di Indonesia bahkan di
dunia berupa kegiatan ibadah yang dalam bangunan masjid. Biasanya
bangunan masjid ini menjadi ciri utama dari beberapa Islamic Center yang telah
ada. Kegiatan muamallah menyangkut kegiatan antar individu manusia yang
sifatnya memberi pelayanan. Pada Islamic Center di Indonesia kegiatan
muamallahnya bisa berupa kegiatan kajian, seminar, kegiatan pembayaran
zakat, pelayanan haji, pelayanan kursus, pendidikan dan sebagainya.

1.2

Munculnya Islamic Center
Islamic Center muncul karena didorong adanya fenomena di masyarakat,
bahwasanya masjid hanya sebatas untuk kegiatan ibadah sholat dan ibadahibadah ritual lainnya. Padahal di zaman Rasulullah SAW, masjid dijadikan
sebagai pusat pembinaan umat yang strategis, baik kegiatan ibadah maupun
muamallah.untuk memperjuangkan umat. Tren di masyarakat tersebut
merupakan sinyal negatif untuk kenikmatan beragama menuju kejayaan dunia
Islam di masa mendatang.
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Atas dasar pemikiran tersebut, maka muncul ide untuk memperluas
pengertian masjid, tanpa mengubah sedikitpun esensi dari sebuah masjid.
Misalnya dengan memberikan pembinaan umat, melalui :
·

Kajian Islam intensif ( Al-Qur’an dan Hadits )

·

Pelatihan manasik haji, kursus bahasa Arab dan Inggris, komputer, seni
kaligrafi, nasyid, dan pelatihan/kursus lainnya.

·

Seminar, pameran dan pertunjukan.

·

Layanan ekonomi Islam (konsultsi ekonomi yang sesuai dengan ajaran
Islam, layanan bank syariah Baitul Mal wa Tanwil).

·

Konsultasi masalah keagamaan atau masalah kehidupan serta masalah
kesehatan.

·

Balai pengobatan

·

Olah raga dan kesenian.

·

Pusat penelitian teknologi dan ilmu pengetahuan.

·

Dan lain-lainnya.
Perluasan

tersebut

tentu

akan

membutuhkan

wadah

untuk

menampungnya, sehingga dibangun di dekitar masjid tersebut sarana-sarana
yang dibutuhkan. Untuk memberikan identitas terhadap wadah-wadah tersebut,
maka dipilihlah Islamic Center, dengan harapan menjadi pusat sarana
peningkatan seorang muslim. Sasaran utama memang masyarakat muslim,
namun tidak menutup kemungkinan untuk non muslim yang tertariik terhadap
agama Islam.
Skala pelayanan Islamic Center rata-rata minimal di tingkat Kota, atau
sesuai dengan kondisi masyarakat muslim setempat, yang akhirnya akan
menentukan karakter Islamic Center tersebut. Misalnya dalam kompleks hunian
yang luas dan padat ( kompleks ). Dan dalam perkembangannya bisa jadi
muncul Islamic Center yang mampunyai ciri khas tertentu.
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2. MODERN ISLAMIC CENTER DI PATI YANG DIRENCANAKAN
2.1 Pengertian
Modern Islamic Center di Pati sebagai pusat studi pengembangan teknologi,
ilmu pengetehuan dan dakwah Islam adalah sebuah pusat kegiatan keIslaman
dengan menekankan pada bentuk tampilan bangunan yang modern sebagai pusat
pengembangan dan penelitian di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta
dapat mewadahi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan
dakwah Islam dan kemasyarakatan di kota Pati..
2.2 Sasaran Perencanaan
Islamic Center yang direncanakan diorientasikan pada peningkatan kualitas
umat islam di kota Pati melalui sarana atau fasilitas fisik berupa Islmic Center.
Melalui pendekatan konsep modern dalam tampilan bangunan yang diharapkan
agar semua lapisan masyarakat dapat menggunakan dan mengakses Islamic
Center nantinya. Sasaran lain yaitu diharapkan nantinya Islamic Center yang
direncanakan dapat meningkatkan kualitas keimanan melalui sistem pendidikan
yang lebih baik.
2.3 Kegiatan Yang Diwadahi
Unit kegiatan yang akan diwadahi Islamic Center yang direncanakan antara
lain :
11.

Unit pengelola

12.

Unit kegiatan peribadatan (sholat, penyelenggaraan pelatihan haji,
pengumpulan zakat, sumbangan infak dan lain sebagainya)

13.

14.

Unit pengembangan pengetahuan dan teknologi
§

Unit pendidikan TK / Playgroup

§

Perpustakaan umum dan perpustakaan Islam

§

Unit pengembangan ketrampilan dan keahlian

Unit lembaga-lembaga Islam di kabupaten Pati
§

Lembaga keuangan syariah
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§

Lembaga kemasyarakatan

(klinik kesehatan, lembaga pengabdian

masyarakat)
§

Ruang serbaguna

15.

Asrama

16.

Tempat perbelanjaan modern bernuansa Islam

17.

Kompleks olahraga (tenis, dll).

2.4 Pelaku Kegiatan
Pemakai / pengguna pada Islamic Center yang direncanakan di Pati tidak jauh
berbeda dengan tinjauan Islamic Center yang sudah ada sebelumnya. Pemakai /
pengguna Islamic Center dapat dikategorikan sebagai berikut :
2.4.1

Kelompok Pengelola

1. Pimpinan
Pimpinan adalah mereka yang berwenang memimpin jalannya
operasional sebuah Islamic Center. Pimpinan dibedakan atas pimpinan
yayasan (General Manager) dan pimpinan Islamic Center ( Departement
Manager)
a. Pimpinan Yayasan
Pimpinan yayasan adalah pimpinan sebuah Islamic Center,
pimpinan yayasan adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh
kegiatan yang terjadi dalam Islamic Center, bila suatu Islamic Center
adalah milik pribadi maka pimpinan yayasan sekaligus pemilik usaha
dari sebuah Islamis Center taersebut. Apabila suatu Islamic Center
diwakili bersama oleh beberapa orang pimpinan/ general manager
dipilih diantaranya dengan pemilik modal terbanyak atau penunjukan
atas dasar kesanggupan dan kemampuan manegerial untuk
memimpin perusahaan.
Kegiatan seorang pimpinan yayasan ditempat usaha antara
lain berkantor ( administrasi & manajerial), istirahat, rapat, makan
siang, menerima tamu, inspeksi dan lain-lain. Kebutuhan ruang bagi
seorang direktur berbeda dengan kebutuhan ruang untuk karyawan,
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hal ini terjadi karena tuntutan hierarki / jabatan. Ruang kerja seorang
pimpinan Islamic Center berbeda secara kuantitatif dan kualitatif
dengan ruang kerja bawahannya.

2. Kepala bagian
Kepala bagian membawahi beberapa kelompok kegiatan
sesuai dengan jenis pekerjaan yang dijalankan. Kepala bagian
bertugas mengkoordinasi unit-unit kerja para bawahannya. Ia
bertanggung jawab kepada pimpinan yayasan atas yang dijalankan,
kelompok kegaitan Islamic Center antara lain.
·

Bidang Pendidikan, Kurikulum & Alumni : bertanggung jawab atas
kegiatan pandidikan, penyelarasaan kurikilum, kesiswaan,
pendaftaran siswa baru serta kegiatan berkenaan dengan alumni.

·

Bidang administrasi dan keuangan : bertanggung jawab atas
finansial yayasan Islamic Center.

·

Bidang rumah tangga Islamic Center : bertanggungjawab atas
pemeliharaan fisik bangunan Islamic Center, penyediaan
perlengkapan Islamic Center, ruang bagian-bagian Islamic Center
dan sebagainya.

·

Bidang pengabdian masyarakat : bertanggung jawab atas
kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat melalui
media dakwah termasuk di dalamnya kegiatan kesehatan,
dakwah Islam, pengkajian ilmu dan lain-lain.

·

Bidang penelitian dan pengembangan : bertanggungjawab atas
kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang diterapkan
dalam Islamic Center.

·

Bidang

keteknikan

pemeliharaan

teknik,

bertanggung
perawatan

jawab
dan

atas

perbaikan

kegiatan
sarana

perlengkapan Islamic Center, pemeliharaan sistem bangunan,
mechanical engineering dan sebagainya.
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3. Tenaga pengajar.
a. Tenaga pengajar TK / Playgroup
Bertugas dalam proses belajar mengajar tingkat taman kanak-kanak /
playgroup.
b. Tenaga pengajar keahlian dan ketrampilan
Bertugas mengajar di bidang ketrampilan dan keahlian / kursus.

4. Kelompok Pelaku Kegiatan Muamallah
Kelompok pelaku kegiatan muamallah bertugas dalam melayani
kelompok kegiatan pengunjung Islamic Center dalam kegiatan rutinitas
harian.
2.4.2

Kelompok Anak Didik
Kelompok ini merupakan murid TK dan murid dari kegiatan
ketrampilan dan keahlian / peserta kursus.

2.4.3

Kelompok Pengunjung
Kelompok ini terdiri dari para tamu baik dari tamu yang
berkepentingan dalam urusan pendidikan, dakwah dan muamallah.
Termasuk di dalamnya adalah pelaku kegiatan manasik haji, kursus
ketrampilan, pengumpulan zakat, sumbangan dan infaq, serta pegunjung
perpustakaan umum.

2.4.4

Tenaga Teknis
Satuan unit kerja yang paling kecil yang bertugas sebagai
pelaksana teknis kegiatan biasanya bekerja dalam kelompok / banyak
orang, tergantung dari area besar kecilnya lingkup pekerjaan. Jenis unitunit pekerjaan pada Islamic Center antara lain :

·

Security : bertanggungjawab

·

Cleaning service

·

Teknisi ME
Karyawan memerlukan tempat kerja dan ruangan tersendiri, sesuai
dengan bidang kerja masing-masing, pengaturan jam kerja karyawan
terbagi menjadi shift biasanya tebagi menjadi 3 shift dalam 24 jam.
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2.4.5

Struktur Organisasi Islamic Center

YAYASAN
PELINDUNG / PEMBINA
PIMPINAN
SEKRETARIS

BIDANG
PENDIDIKAN,

BIDANG ADM.
& KEUANGAN

BIDANG
PENDIDIKAN

BIDANG
KEUANGAN
BIDANG HUB.
MASYARAKAT

BIDANG
PERSONALIA

BIDANG RUMAH
TANGGA

BIDANG
HUMAS
BIDANG
PENGADAAN &
LOGISTIK
BIDANG
ALUMNI

BIDANG
PENGABDIAN
MASYARAKAT

BIDANG
UNIT USAHA
BIDANG
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BAB V
PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
ISLAMIC CENTER
1. PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN MAKRO

1.1 Pendekatan Penentuan Lokasi dan Tapak
PETA KAB. PATI
KAB. KUDUS

KAB. JEPARA

GEMBONG

KAB. GROBOGAN

SUKOLILO

CLUWAK
GUNUNG
WUNGKAL

DUKUHSETI

MARGOREJO

KAYEN

TLOGOWUNGU
GABUS

TAYU
MARGOYOSO

TAMBAKROMO
PATI
WEDARIJAKSA
TRANGKIL

WINONG

JUWANA

JAKENAN

KAB. BLORA

LAUT JAWA

PUCAKWANGI
BATANGAN
JAKEN

KAB. REMBANG

KETERANGAN
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa
Jalan Raya
Batas Laut

Gambar 5.1
Peta Kabupaten Patii
Sumber : Bappeda Kota Pati

Lokasi yang diambil adalah lokasi yang relevan untuk dibangun Islamic
Center . Kota Pati dianggap relevan sebagai lokasi pembangunannya dengan
pertimbangan relevansi yang telah dijelaskan dalam bab III.
Dasar Pertimbangan dan karakteristik pemilihan lokasi Islamic
Center adalah sebagai berikut :
1. Mudah dicapai oleh pemakai/user. Lokasi berbatasan langsung dengan
jalan arteri dalam kota yang dilalui angkutan umum dalam kota dan antar
kota.
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2. Lokasi harus menguntungkan dan mempunyai prospek yang cerah untuk
kegiatan pendidikan dan dakwah skala regional dan mungkin nantinya bisa
melayani wilayah luar Kota Pati.
3. Kesesuaian dengan RURTK Kota Pati.
4. Kemudahan sarana dan prasarana sekitar lokasi
5. Kedekatan dengan fasilitas Islam dan dakwah lainnya seperti Pondok
pesantren dan fasilitas Islam lainnya.
6. Kemudahan pencapaian dari seluruh wilayah Kota Pati khususnya dan
Propinsi Jawa Tengah umumnya.
Alternatif Site
Untuk mendapatkan alternatif lokasi site, sebelumnya perlu digali potensi
masing-masing wilayah Kota Pati. Potensi negatif dan positif dalam BWK
yang strategis untuk pendirian Islamic Center tersebut antara lain adalah :
a. Kecaman Pati
Potensi positif
-

Kecamatan Pati merupakan pusat pemerintahan Kota Pati.

-

Pencapaian sangat mudah karena terletak di tengah-tengah
wilayah kabupaten Pati

-

Memiliki sarana dan prasarana fisik yang sangat memadai
untuk dibangunnya sebuah fasilitas Islam

-

Dekat dengan masjid Agung Baitunnur dimana merupakan
basis kegiatan keIslaman sekarang ini di Kota Pati

-

Masih terdapat lahan kosong yang memang difungsikan
sebagai area pendidikan dan fasilitas umum lainnya.

-

Merupakan daerah yang dilalui jalur pantura sehingga
pencapaian dari daerah luar atau lintas kabupaten sangat
mudah

Potensi negatif
-

Jumlah pondok pesantren di Pati lebih sedikit dibanding dengan
jumlah pondok pesantren di daerah Pati utara seperti
kecamatan Margoyoso dan kecamatan Tayu.
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-

Konsentrasi kegiatan keagamaan khususnya Islam hanya
terpusat di masjid Baitunnur sehingga wilayah pelayanannya
hanya melayani kecamatan Pati dan belum meleyani seluruh
kecamatan di kabupaten Pati.

b. Kecamatan Margoyoso
Potensi positif
-

Di kecamatan Margoyoso ini mempunyai lebih dari 15 pondok
pesantren tepatnya 33 buah yang tersebar diseluruh desa di
kecamatan Margoyoso, yang terkonsentrasi di desa Kajen.

-

Memiliki perpustakaan daerah yang banyak mengoleksi bukubuku agam dan buku umum lainnya yang merupakan hibah
bantuan dari pemerintahan Arab Saudi

-

Merupakan tempat tinggal amir rois organisasi Islam terbesar di
Indonesia yaitu NU

Potensi negatif
-

Kecamatan Margoyoso terletak di sebelah utara Kota Pati
sehingga susah dicapai masyarakat dari luar kabupaten Pati.

-

Masyarakat Margoyoso masih kental sekali dengan pondok
pesantren salaf sehingga kurang tepat apabila di bangun
fasilitas Islam dengan konsep tampilan modern

-

Kurang tersedianya sarana dan prasarana fisik yang
mendukung untuk berdirinya sebuah fasilitas fisik bangunan
yang melayani wilayah regional kabupaten Pati.

-

Kondisi sosio-kultural masyarakat Pati terhadap modernitas
sebuah fasilitas Islam kurang mendukung.

c. Kecamatan Tayu
Potensi Positif
-

Letaknya strategis karena merupakan jalur lintas kabupaten di
wilayah utara Kota Pati.

-

Memiliki beberapa pondok pesantren salaf dan pondok
pesantren modern
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-

Memiliki sarana dan prasarana fisik yang cukup memadai untuk
dibangunnya sebuah fasilitas umum seperti Islamic Center .

-

Kondisi sosio kultural masyarakat Tayu cukup modern sehingga
cukup bisa menerima modernitas dalam Islam.

Potensi Negatif
-

Arah pencapaian dari kecamatan lain khususnya untuk daerah
Pati selatan agak susah karena Tayu terletak di pesisir utara
Kota Pati.

-

Wilayah pelayanan Islamic Center nantinya hanya menjangkau
daerah Pati utara.

Kesimpulan : dari beberapa kecamatan di Kota Pati yang memiliki potensi
untuk berdirinya sebuah Islamic Center

akhirnya Kota Pati menjadi

Alternatif site yang paling memenuhi potensi yang paling besar untuk
berdirinya sebuah modern Islamic Center dengan beberapa kelebihan
diantaranya:

Gambar 5.2
Peta Pemilihan Lokasi Islamic Center
Sumber : Analisa Pribadi

-

Wilayah pencapaian relatif mudah, artinya kecamatan Pati
terletak di tengah – tengah kabupaten Pati

-

Merupakan jantungnya Kota Pati, dimana sistem pemerintahan
dan kegiatan administrasi wilayah kabupaten Pati bertempat di
kecamatan ini.
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-

Memiliki sarana dan prasarana fisik yang sangat memadai
untuk dibangunnya sebuah fasilitas Islam

-

Dekat dengan masjid Agung Baitunnur dimana merupakan
basis kegiatan keIslaman sekarang ini di Kota Pati.

Setelah lokasi terpilih sebagai lokasi Islamic Center

nantinya selanjutnya

dilakukan pemilihan beberapa alternatif site tentunya sesuai dengan BWK Kota
Pati dengan potensi dan kelebihan masing-masing BWK Kota Pati.

Gambar 5.3
Peta BWK Kota Pati
Sumber : Bappeda Kota Pati

BWK I
·

Area hijau masih luas

·

Terdapat balai pengembangan tanaman pangan dan holtikultura serta
labolatorium hama tanaman.

·

Kemudahan akses karena langsung berhubungan dengan pusat kota.

·

Kedekatan dengan pemukiman merupakan potensi da’wah langsung di
lingkungan Islamic Center .

BWK II
·

Masih banyak terdapat lahan hijau dan lahan kosong

·

Kedekatan dengan terminal Pati menyebabkan kebisingan yang cukup tinggi

·

Jalan utama ke area hijau dilalui jalur truk sehingga keberadaannya sangat
bising
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BWK III
·

Jalur akses utama merupakan jalan dari seluruh kendaraan truk yang
melewati jalur pantura dari arah timur kabupaten Pati

·

Area hijau yang ada jauh dari pemukiman dan kurang aksesibel.

BWK IV
·

Kedekatan dengan pusat kota dihubungkan dengan banyaknya jalan
sehingga memudahkan aksesebelitas

·

Lahan kosong masih luas yang direncanakan untuk pemukiman dan sarana
pendidikan ( menurut revisi Rencana Induk Kota tahun 1993-2013 ),
sehingga memungkinkan dikembangkan untuk bangunan Islamic Center .

·

Berdekatan dengan pemukiman, sehingga bangunan dapat andil langsung
dalam pembangunan mental lingkungannya.

BWK V
·

Wilayah ini banyak terdapat pabrik makanan yang terbuat dari kacang

·

Ada sedikit zona hijau tapi keberadaannya kurang aksesibel

BWK VI
·

Kedekatan dengan pusat kota dihubungkan dengan banyaknya jalan
sehingga memudahkan aksesebelitas

·

Lahan kosong masih luas yang direncanakan untuk pemukiman dan sarana
pendidikan ( menurut revisi Rencana Induk Kota tahun 1993-2013 ),
sehingga memungkinkan dikembangkan untuk bangunan Islamic Center .

·

Berdekatan dengan pemukiman, sehingga bangunan dapat andil langsung
dalam pembangunan mental lingkungannya.
Melihat beberapa potensi yang terdapat dimasing-masing BWK maka dipilih
site yang terletak di BWK I dan IV
Dari BWK I dan IV diperoleh beberapa alternatif site seperti yang disebutkan
dibawah ini:
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ALTERNATIF LOKASI :
Alternatif Lokasi 1 :

Gambar 5.4
Alternatif Site 1
Sumber : Survey Lapangan

Potensi site ini adalah :
§

Site terletak di BWK I yang merupakan lahan kosong milik pemerintah

§

Pencapaian sangat mudah dipinggir Jl. Imam Bonjol ( Jalan Kolektor Primer
) dan dilalui oleh berbagai transportasi umum.

§

Tersedianya jaringan utilitas kota yang memadahi ( listrik, telepon, PDAM
dan sanitasi kota ).

§

Berada di tepi jalan umum yang menghubungkan pusat Kota Pati dengan
wilayahnya bagian barat.

§

Luas site ± 20000 m2
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Alternatif Lokasi 2 :

Gambar 5.5
Alternatif Lokasi 2
Sumber : Survey Lapangan

Potensi site ini adalah :
§

Terletak di dekat dengan pusat kota

§

Letaknya masih dekat dengan site I, tepatnya di sebelah utara SMU 2 Pati

§

RUTRK Kota Pati merupakan daerah dengan peruntukkan sebagai areal
perkantoran, jasa, perkantoran dan pendidikan.

§

Faktor kemudahan pencapaian terhadap lokasi dengan adanya sarana
transportasi bus, dekat dengan terminal dan stasiun.

§

Tersedianya jaringan utilitas kota yang memadahi ( listrik, telepon, PDAM
dan sanitasi kota ).

§

Luas site ± 25000 m2
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Gambar 5.6
Alternatif Lokasi 3
Sumber : Survey Lapangan
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Potensi site ini adalah :
§

Site terletak tepat di pertigaan jl. P. Sudirman dan merupakan titik masuk
Kota Pati dari arah kabupaten Kudus dan Semarang.

§

Potensi view dari arah Jl. Sudirman sangat bagus demikian pula dari arah Jl.
Ronggowarsito.

§

Faktor kemudahan pencapaian terhadap lokasi dengan adanya sarana
transportasi bus dalam kota.

§

Tersedianya jaringan utilitas kota yang memadahi ( listrik, telepon, PDAM
dan sanitasi kota ).

§

Luas site ± 15000 m2

Site terpilih
Berdasarkan potensi strategis masing-masing alternatif site di atas maka
alternatif site III yang paling sesuai untuk pembangunan Islamic Center
sebagai pusat studi pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan dakwah
Islam karena letaknya dipusat kota dengan segala kemudahan fasilitas
penunjang seperti fasilitas utilitas serta kesesuaian dengan RUTRK Kota Pati.
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Gambar 5.7 Analisa Pendekatan Penentuan Lokasi Dan Tapak Bangunan
PETA KAB. PATI
KAB. KUDUS

Site didapatkan di kota Pati, dengan
beberapa pertimbangan jumlah penduduk
muslim dan pati sebagai basis organisasi
islam NU
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KAB. REMBANG

Pertimbangan pencapaian lokasi dapat
diakses dari kecamatan lain di kabupaten
Pati, dan juga letak lokasi IC yang
direncanakan harus bisa menjangkau
seluruh kecamatan di Kota Pati, maka
llokasi site IC yang direncanakan berlokasi
di kecamatan Pati.
Dari beberapa kecamatan yang terdapat di
Kota Pati didapatkan kecamatan Tayu,
Margyoso dan kecamatan Pati sebagai
alternatif lokasi Islamic Center nantinya
setelah melalui pertimbangan seperti: data
persebaran penduduk muslim, banyaknya
pondok pesantren, persebaran kegiatan
keIslaman di kabupaten Pati

BWK
BWK IV
I

Alternatif site 1 ini terdapat di BWK I yang
terdapat agak jauh dengan pusat kota
sehingga pencapaian dari daerah lain di
kab. Pati terlalu jauh.
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Alternatif site yang ke tiga ini merupakan
alternatif site terpilih dan yang paling
memenuhi syarat, selain merupakan tanah
wakaf dari masjid Baitunnur yang memang
diprogramkan untuk pembangunan Islamic
Center . Sarana transportasi dan
pencapaian site juga menjadi dasar
petimbangan pemilihan site selain faktor
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Alternatif site II ini terletak dekat dengan pusat kota
namun, letaknya berdekatan dengan area
pendiikan dan kompleks kantor pemerintahan,
namun jauh dengan pusat kegiatan keislaman di
Kota Pati yang terpusat di daerah dekat dengan
masjid Baitunnuri
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1.2 Pendekatan Sistem Sirkulasi Site Terpilih Dan Pencapaian
Dasar pertimbangan :
·

Kemudahan pencapaian oleh pelaku kegiatan Islamic Center .

·

Interaksi dengan kawasan

·

Pencapaian tidak mengganggu sirkulasi luar / pencapaian tidak
mengakibatkan terjadinya crossing dalam site

·

Pengolahan terhadap site dapat menjadi maksimal.

Gambar 5.8 Kondisi Eksisting Site (sumber: analisa pribadi)
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Jl. Tunggulwulung merupakan jalur arteri sekunder
satu arah dan mempunyai lebar 8 m. Jalur ini dilewati
kendaraan umum baik bis maupun truk dari luar kota
menuju Kota Pati.jalan ini bisa dijadikan sebagai
alternatif SE mengingat jalur yang searah dan lebih
memberikan keyamanan bagi user.

Jl. Ronggowarsito ini merupakan jalan arteri sekunder, 2
arah dengan lebar 8m, jalur ini dilalui bis dan truk dari luar
kota dan kendaraan yang mau meninggalkan Kota Pati.
Keberadaan jalan ini memang tidak berhubungan langsung
dengan site namun keberadaannya cukup berpengaruh
terhadap alur sirkulasi site dan mempengaruhi alur
pemilihan ME dan SE pada site.

Keterangan:
Arah hadap pengambilan gambar
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Adapun sirkulasi yang terjadi dalam site adalah:
§

Sirkulasi kendaraan pengujung:
ME in

§

Parkir depan

SE (out)

Sirkulasi kendaraan pengelola, karyawan dan servis :

ME in service

Parkir belakang

SE (out) service

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pola sirkulasi yang terpilih adalah
dengan membuat kantung parkir. Parkir pengunjung sebaiknya dipisahkan dengan
parkir pengelola karena masing-masing pelaku memiliki sifat yang berbeda berkaitan
dengan jenis kegiatan dan waktu kegiatannya. Sistem parkir menurt Neufert Architect
Data (NAD) terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:
·

·

Sistem parkir paralel
·
·
·

Efisien diterapkan di badan jalan.
Sirkulasi keluar-masuk sulit.
Daya tampung kendaraan sedikit.

·

Efisien diterapkan di area parkir
(basement dan sebagainya).
Sirkulasi keluar-masuk lancar.
Daya tampung kendaraan cukup
banyak.

Sistem parkir menyudut 45º

·
·

·

Sistem parkir menyudut 90º
·
·
·

Efisien diterapkan di area parkir
(basement dan sebagainya).
Sirkulasi keluar-masuk lancar.
Daya tampung kendaraan banyak.

Berdasarkan jenis dan karakter sistem parkir di atas, maka gabungan antara
sistem parkir menyudut 45º dan 90º dipilih sebagai sistem parkir yang digunakan
pada bangunan yang direncanakan, namun pada kenyataannya pola yang digunakan
sesuai mengikuti site.
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Kesimpulan :Hasil analisa menyebutkan bahwa pencapaian bangunan dapat
dicapai melalui Jl. P. Sudirman dan Jl. Tunggulwulung dengan pertimbangan arah
jalan ini merupakan akses ke dan dari lingkungan sekitar relatif mudah.

1.3 Pendekatan View dan Orientasi Bangunan
· Analisa View from site
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View dari site maksimal mengarah pada ruas sisi barat site,
tepatnya pada arah pertemuan Jl. P. Sudirman dengan Jl.
Tunggulwulung. Hal ini dikarenakan dari arah Jl. P.
Sudirman ini merupakan titik masuk ke Kota Pati dari arah
luar kota. Sehingga diharapkan masyarakat tau bahwa ada
fasilitas Islam di Kota Pati, tentunya dengan pengolahan
tampak yang atraktif sehingga dapat menarik perhatian
masyarakat
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·

View dari site diutamakan mengarah pada tugu ikan ini yang
diharapakan menjadi point of interes bangunan yang
direncanakan. Selain lokasinya adalah sangat tepat berada
di pertemuan Jl. P.Sudirman dengan Jl. Tunggulwulung
yang merupakan titik masuk Kota Pati dari arah kabupaten
kudus dan semarang serta daerah pantura lainnya.

Gambar 5.9
Analisa View From Site
Sumber : Analisa Pribadi

modernislamiccenter

View kedua yaitu ke arah Jl. P. Sudirman yang berhadapan
dengan Jl. Ronggowarsito. Dari arah jalan inilah masyarakat
sekitar site mau meninggalkan Kota Pati. Dengan
pengoptimalan pengolahan tampak pada sisi ruas jalan ini
diharapakan pengunjung dan masyarakat sekitar dapat
menggugah rasa keingintahuan akan sebuah karya
bangunan Islam dengan balutan arsitektur modern
Keterangan:
Arah hadap pengambilan gambar
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View ke site maksimal berasa dari ruas sisi barat site,
tepatnya pada arah pertemuan Jl. P. Sudirman dengan Jl.
Tunggulwulung. Hal ini dikarenakan dari arah Jl. P.
Sudirman ini merupakan titik masuk ke Kota Pati dari arah
luar kota. Sehingga pemanfaatan dan penempatan ruang
yang mengarah jalan ini digunakan sebaga kelompok
kegiatan yang bersifat publik sehingga terkesan welcome di
Kota Pati.
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· Analisa View to site

View ke site maksimal dari arah Jl. P.
Sudirman, hal ini dikarenakan banyaknya
pemakai ruas jalan ini, terutama anak usia
pelajar seperti anak SMU, SMP yang melintasi
site melalui jalan ini.

Gambar 5.10
Analisa View To Site
Sumber : Analisa Pribadi

View ke site yang maksimal berasal dari Jl. Ronggowarsito,
ini dikarenakan pemakai jalur ini merupakan masyarakat
yang mau meninggalkan Kota Pati. Dengan analsa ini
diharapkan nantinya pengelompokan zona publik
ditempatkan sedemikian rupa sehingga view dari arah Jl.
Ronggowarsito ke site dapat maksimal dan diharapkan
bangunannya langsung teridentifikasi sebagai bangunan
Islam tentunya dengan penambahan ornamen Islam pada
umumnya, dengan tetap mempertahankan konsep awal dari
Islamic Center yang direncanakan.
Keterangan:
Arah hadap pengambilan gambar
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· Analisa Orientasi bangunan
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2. orientasi kedua mengarah pada pertemuan Jl.
P.Sudirman dan Jl. Ronggowarsito. Tampilan bangunan
dimaksimalkan mengarah pada kedua jalan ini mengingat
konsentrasi masyarakat yang melewati dari arah kedua
jalan ini sangat padat.
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1. orientasi bangunan dimakisimalkan mengarah pada
pertemuan Jl. P. Sudirman dari arah luar kota dan dan
dari arah Jl. Tunggulwulung, mengingat potensi view from
site sangat maksimal mengarah pada kedua ruas jalan
ini.

Gambar 5.11
Orientasi Bangunan
Sumber : Analisa Pribadi

Keterangan:
Arah hadap pengambilan gambar

Kesimpulan:
Melihat anlisa diatas dapat disimpulkan bahwa potensi view dan orientasi sangat
maksimum dari kedua Jl. Tunggulwulung dan Jl. P. Sudirman , sehingga nantinya
arah bangunan dimaksimalkan menghadap kedua jalan tersebut.
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2. PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN MIKRO

2.1 Pendekatan Pelaku Kegiatan
2.1.1. Pimpinan / pengelola
a. Pimpinan Yayasan
b. Kepala bagian Pendidikan, Kurikulum & Alumni
c.

Kepala bagian Bidang Bidang administrasi dan keuangan.

d. Kepala bagian Bidang rumah tangga Islamic Center .
e. Kepala bagian Bidang pengabdian masyarakat dan muamallah
f.

Kepala bagian Bidang penelitian dan pengembangan.

g. Kepala bagian Bidang keteknikan.
2.1.2. Staff dan karyawan
a. Bidang pendidikan, kurikulum dan alumni
b. Bidang administrasi dan keuangan
c.

Bidang rumah tangga

d. Bidang pengabdian masyarakat
e. Bidang penelitian dan pengembangan
f.

Bidang keteknikan

2.1.3. Tenaga Pengajar
a. Tenaga pengajar Sekolah TK/ playgroup
2.1.4. Anak Didik
a. Siswa dan siswi TK/ playgroup
2.1.5. Pengunjung
Kelompok pengunjung dibedakan menjadi :
a. pengunjung dalam urusan ibadah, dakwah dan muamalah
b. pengunjung penelitian dan pengembangan
c. pengunjung perpustakaan umum
d. pengunjung pusat pelayanan kesehatan (medical center)
e. pengunjung pusat perbelanjaan bernuansa islami
2.1.6. Tenaga Teknis
a. Security
b. Cleaning service

modernislamiccenter
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c.

Teknisi ME

2.2 Pendekatan Pelaku Kegiatan Dan Kebutuhan Ruang
Tabel 5.1
PENDEKATAN PELAKU KEGIATAN, JENIS KEGIATAN DAN KEBUTUHAN RUANG.
Sumber : analisa
Kegiatan
Pemimpin / pengelola

Jenis Kegiatan
-

Karyawan

-

-

-

-

modernislamiccenter

Parkir
Menerima tamu
Makan minum
Metabolisme
Ibadah
Istirahat
Mengurusi pendidikan
Mengatur administrasi dan keuangan
Mengatur masalah rumah tangga dan pengelola
Mengatur urusan kemasyarakatan dan
muamalah
Mengatur masalah penelitian dan
pengembangan Islamic Center
mengatur masalah pemeliharaan dan ME
Parkir
Orientasi
Makan dan minum
Ibadah
Metabolisme
Kegiaan teknik
a. memprogram tv, tape dll
b. perbaikan perabotan
c. mengatur hubungan telepon
kegiatan service
a. penurunan barang
b. penerimaan barang
c. penyimpanan barang
kegiatan operasional karyawan
a. datang
b. ganti pakaian
c. makan minum
d. metabolisme
e. pelayanan kebersihan
kegiatan keamanan
kegiatan maintenance

Kebutuhan ruang
-

Parkir pengelola
R. Tamu manager
Kantin pengelola
KM/WC
Muholla
R. Duduk pengelola
R. Pendidikan
R. Administrasi
R. Bidang rumah tangga

- Pengabdian masyarakat
-

R. Penelitian & pengembangan
Enginering dan ME
Parkir pengelola
Lobby, r. Duduk
Kantin pengelola
Mushola
KM/WC

- R. Audio visual
- R. Peralatan
- R . opertor Telpon PABX
- Droping area
- Loading area
- Gudang umum
-

Parkir
Locker, ruang ganti
R. Makan karyawan
KM/WC
Cleaning service
R. Keamanan
R. Sound sistem
R. AHU
R. Mesin AC
R. Genset
R. Sampah
R. Plumbing
R. Elektrical
Water suplay
Septictank
Gudang alat
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Tenaga pengajar

Anak didik playgroup
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-

-
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Parkir
Orientasi
Makan dan minum
Ibadah
Metabolisme
Operasional pengajar playgroup
a. Penyimpanan materi
b. Istirahat
c. Rapat
d. Konsultasi siswa

-

Parkir pengajar
Lobby, R. Duduk
Kantin pegelola
Musholla
KM/ WC

-

R. Kantor guru playgroup
R. Kantor guru playgroup
R. Rapat
R. Bimbingan konseling

Parkir
Makan dan minum
Metabolime
Ibadah
Kegiatan belajar mengajar
Istirahat
Bermain

-

Parkir siswa
Kantin siswa
KM/WC
Musholla
R. Kelas playgroup
Asrama siswa
Area bermain outdoor
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engunjung
a. Pengunjung kegiatan
keagamaan
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-

Pakir
Makan dan minum
Metabolisme
Ibadah
Manasik haji
Pembayaran zakat, infak dan sodaqoh
Pengajian akbar

-

Parkir penunjung
Kantin umum
KM/WC
Masjid
Kantor pelayanan haji
Kantor ZIZ
R. Serbaguna

b. Pengunjung kegiatan
ekonomi dan sosial

-

Parkir
Makan dan minum
Metabolisme
Simpan pinjam

-

Parkir pengunjung
Kantin umum
KM/WC
Bank syariah dan BMT

c. Penunjung unit
lembaga Islam di Pati

-

Parkir
Makan dan minum
Metabolisme
Kegiatan kelembagaan Islam

-

Parkir pengunjung
Kantin Umum
KM/WC
Kantor unit kelembagaan Islam

d. Pengunjung
perpustakaan umum

-

Parkir
Makan dan minum
Metabolisme
Baca

-

Parkir pengunjung
Kantin umum
KM/WC
Ruang baca dan koleksi buku

e. Pengunjung pusat
perbelanjaan Islami

-

Parkir
Makan dan minum
Metabolisme
Belanja

-

Parkir pengunjung
Kantin / restoran
KM/WC
Pusat belanja Islami

f. Kegiatan pelatihan dan
pengembangan ilmu
pendidikan dan
teknologi

-

Parkir
Makan dan minum
Metabolisme
Penelitian

-

Parkir umum
Kantin umum
KM/WC
R. Penelitian dan pengembangan
ilmu pengeahuan dan teknologi
- Shorum

- Pameran hasil penelitian
g. Kegiatan pelayanan
kesehatan (medical
center)

-

modernislamiccenter

Parkir
Makan minum
Metabolisme
Pelayanan kesehatan

-

Parkir pengunjung
Kantin umum
KM/WC
Tempat praktek pelayanan
kesehatan (medical center)
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2.3 Pendekatan Pola Kegiatan
B.3.1. Pola Kegiatan Pengelola
Datang
Pergi
Parkir
Ambil Kendaraan
absensi

Penyusunan program
pendidikan,

Mengurusi administrasi
dan keuangan Islamic
Center

Pelayanan
masyarakat, kegiatan
muamallah dan
perbankan

Pemeliharaan
mechanical electrical

Rapat antar direksi

Istirahat, makan, minum,
ibadah, metabolisme

B.3.2. Pola Kegiatan karyawan
Datang
Pergi
Parkir
Ambil Kendaraan

Absensi

Pengaturan mikrofon informasi,
operator telefon, perbaikan perabot

Perawatan fisik
bangunan, pembersihan
lingkungan

Keg.
Keamanan

Istirahat, santai, ganti pakaian,
metabolisme,makan & minum

modernislamiccenter
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B.3.3. Pola Kegiatan Tenaga Pengajar
Datang
Pergi
Parkir
Ambil Kendaraan
Absensi
Operasional Playgroup

Persiapan materi, kegiatan
belajar mengajar, praktikum,
melayani konsultasi, kegiatan
kepustakaan, bermain
dioutdoor

Istirahat, santai,
metabolisme, makan &
minum

B.3.4. Pola Kegiatan Anak Didik
Datang
Pergi
Parkir
Siswa Playgroup

Ambil Kendaraan

Belajar, bermain, beribadah
kegiatan ekstrakulikuler
keagamaan, olah raga.
Istirahat, santai, metabolisme, makan &
minum

modernislamiccenter
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B.3.5. Pola Kegiatan Pengunjung
Datang

Parkir

Pergi

Ambil Kendaraan

Kegiatan keagamaan
dan muamalah
Mencari informasi,
pengurusan haji,
breaving, dan latihan
manasik haji, serta
kegiatan zakat, infak
dan shodaqoh.
Kegiatan konsultasi
masalah keagamaan .

Kegiatan ekonomi
dan sosial
Kegiatan simpan
pinjam, dan koperasi
syariah

Kegiatan
kepustakaan umum
Baca buku, kegiatan
peminjaman buku,
diskusi, bedah buku.

Kegiatan penelitian
dan pengembangan
ilmu pengetahuan
dan teknologi
Melakukan penelitian
dan pengembangan
teknologi, melakukan
riset dan percobaaan

Kegiatan pelayanan
kesehatan
Pelayanan kesehatan
kepada masyarakat,
penyuluhan kesehatan

Kegiatan
kelembagaan Islam
Kegiatan kelembagaan
islam, seminar lintas
agama, pelayanan
urusan keagamaan

Istirahat, santai, metabolisme,makan & minum

2.4 Pendekatan Konsep Peruangan
Tujuannya adalah untuk mendapatkan pola hubungan ruang dan
organisasi ruang yang terdapat pada suatu bangunan. Pola hubungan ruang
dan organisasi ruang ditunjukkan dengan matrik pola hubungan ruang yang
menunjukkan kedekatan antar ruang serta gambaran peruangan secara umum.
Faktor yang menentukan adalah:
Ø Kegiatan yang diwadahi.
Ø Sifat kegiatannya.
Ø Hubungan antar kegiatan.
Pada matrik pola hubungan ruang digunakan notasi sebagai berikut :
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Tabel 5.2
KODE KEDEKATAN HUBUNGAN ANTAR RUANG
Sumber : analisa

Kode

Alasan Kontak

1

Kebutuhan privasi

2

Kebutuhan pelayanan

3

Pemakaian fungsi bersama

4

Faktor suara

5

Faktor view , bau

6

Faktor sirkulasi

7

Keterkaitan hierarki

8

Keterkaitan fungsi

9

Keteraitan perabot

Nilai

Derajat Jauh-Dekat

A.

Harus Dekat

B.

Dekat

C.

Kurang Dekat

D.

Tak Perlu Dekat

E.

Harus Jauh

B.4.1. Matriks Hubungan Ruang Pimpinan
1
2
3
4

R. KERJA
R. TAMU
LAVATORY
R. RAPAT

A/7
D/5
D/5

A/7
B/6

A/7

B.4.2. Matriks Hubungan Ruang publik
1
2
3
4
5
6
7
8

R. INFORMASI
HALL UTAMA
WARTEL
WARNET
ATM CORNER
BANK MUAMALLAH
BMT
KM / WC

modernislamiccenter

A/7
D/1
D/1

D/1
D/1

A/2

D/1
D/1

D/1
D/1

D/1
B/6

D/1
C/1

A/2

D/1
C/1

A/2
A/2

D/1
B/6

E/5
E/5

E/5
E/5

A/7
D/5

E/5

I-76

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

B.4.3. Matriks Hubungan Ruang Kegiatan Peribatan
a. Peribadatan
1
2
3
4
5

MASJID
T. WUDLU
LAVATORY
R. TAFSIR
R. PENGAJIAN

A/7
E/5
B/5

A/7
A/7

A/7

A/7
A/7

A/7
A/7

b. Manasik haji
1
2
3
4
5
6

R. PLYN HAJI
R. INFORMASI
R. PNRM TAMU
GUEST HOUSE
KM / WC
AREAL PARKIR

A/2
A/2
A/7

B/2
D/1

D/1

E/5
B/5

D/5
D/1

E/4
B/4

D/1
B/4

E/5

c. Pelayanan Zakat, infak dan sodaqoh
1
2
3
4

R. PLYN ZIS
R. INFORMASI
LAVATORY
GUDANG

A/7
D/5
D/5

A/6
C/1

C/1

B.4.4. Matriks Hubungan Ruang Pendidikan
a. Pendidikan dasar playgroup
1
2
3
4
5
6
7
8

R. PENGAJARAN
R. TATA USAHA
KM/WC PENGAJAR
R. KELAS
LAB. KOMPUTER
PERPUSTAKAAN
R. BK
KM/WC SISWA

A/8
D/5
D/5

B/6
B/2

C/1

B/6
C/1

C/1
B/6

B/6
B/2

C/1
B/6

D/2

C/1
B/2

C/1
D/1

A/2
C/1

C/1
C/1

C/1
D/5

D/5
D/5

C/1

B.4.5. Matriks Hubungan Ruang Studi Pengembangan Teknologi Dan Ilmu
Pengetahuan
1 LAB. TERPADU
2 BENGKEL
3 R. SEMINAR
4 R. KARYA ILMIAH
5 PPSTKN TERPADU
modernislamiccenter
6 KM / WC

E/4
C/1
E/4

C/1
E/4

B/6

C/1
E/4

B/6
B/6
D/5
D/5

D/5
D/5

D/5
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B.4.6. Matriks Hubungan Ruang Perbankan Dan Pengabdian Masyarakat
a. Perbankan dan Simpan Pinjam
1
2
3
4
5

BANK MUAMALAT
BMT
KOPRS. KARY.
KOPRS. SISWA
KM / WC

A/2
C/1
C/1

C/1
C/1

C/1

D/5
E/5

E/5
E/5

b. Pengabdian Masyarakat

1
2
3
4

PENYLHN MASY.
KLINIK
Pngmbng Ush Kecil
KM / WC

C/2
C/1
C/1

E/5
E/5

E/5

B.4.7. Matriks Hubungan Ruang Penunjang
1 KEG. OLAH RAGA
2
3
4
5

LAP. TENIS
LAP. BASKET
KESENIAN
STUDENT CENTER
BAKAT & HIBURAN STUDENT CENTER
KM / WC
PARKIR UMUM

A/8
B/2
B/2

D/1
D/1

A/2

E/5
E/5

E/5
E/5

B/6
B/6

B/6
B/6

E/5

2.5 Pendekatan Besaran Ruang
Besaran ruang ditentukan berdasarkan persyaratan kuantitatif suatu ruang
yang meliputi volume aktivitas, besaran, dan tata ruang furnitur, serta flow dalam
suatu ruang.
Dasar pertimbangan flow gerak masing-masing ruang adalah :
5 -10 %

: standar minimum

10 - 20 %

: kebutuhan keleluasaan gerak

20 - 30 %

: tuntutan kenyamanan fisik

30 - 40 %

: tuntutan kenyamanan

40 - 50 %

: tuntutan spesifik kegiatan

70 - 100 %

: keterkaitan dengan banyak kegiatan

Luasan standar suatu ruang dan furniture diperoleh dari :
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1. Data Arsitek jilid 1 dan 2 ( DA )
2. Studi Perbandingan ( ST )
3. Asumsi (AS )
4. Time Saver Standard for Building ( TS )

Kelompok

Macam Ruang

Ruang

Tabel 5.4
PENDEKATAN BESARAN RUANG
Sumber : Analisa
Kapa
Standar
Besaran

Flow

Besaran

sitas

Ruang

Ruang

(%)

Akhir (m2

Sumber

Entrance dan

· Main hall

40

1.5

60

100

120

TS

Sirkulasi

· Lobby

20

1.5

30

100

60

AS

· Lounge

-

-

36

30

64.8

AS

· R. Informasi

-

-

12

60

19.2

AS

· Hall utama

40

1.5

60

100

120

TS

· Wartel

4

3

12

100

24

AS,TS

· Warnet

20

1.5

30

100

60

AS,TS

· Atm corner

4

3

12

100

24

AS,TS

200

1.25

250

50

375

AS

· T. Wudlu

5

1.25

6.25

50

9.375

AS

· Lavatory

4

3

12

50

18

DA

· R. Tafsir Al-Qur’an

30

1.5

45

60

72

AS

· R. pengajian

30

1.5

45

60

72

AS

· R. Pelayanan haji

-

-

24

80

43.2

AS

· R. Informasi

-

-

12

60

19.2

AS

15

1.5

22.5

100

45

AS,ST

4

3

12

50

18

DA

-

-

24

80

43.2

AS

-

-

12

60

19.2

AS

2

3

6

50

9

DA

-

-

9

50

12

AS

Ruang Publik

Kegiatan

Peribadatan :

peribadatan

· Masjid

Manasik haji :

· R. Penerima tamu
· Km / wc
Pelayanan zakat, infaq sodaqoh
:
· R. ZIS
· R. Informasi
· Lavatory
· gudang
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Pendidikan playgroup
· R. Pengajaran

20

2

40

80

72

AS,ST

· R. Tata usaha

10

2

20

80

36

AS

· Km/wc pengajar

2

3

6

50

9

DA

· R. Kelas

40

2

80

80

144

AS,DA

· Perpustakaan

-

-

48

100

96

AS

· R. Konseling

-

-

20

50

30

AS

· Km / wc siswa

4

3

12

50

18

DA

Studi

· Lab. Terpadu

40

2

80

100

160

AS

Pengembangan

· Bengkel

-

-

80

100

160

AS

Teknologi Dan

· R. Seminar

50

1

50

100

100

AS,ST

Ilmu

· R. Karya ilmiah

50

1

50

100

100

AS,ST

Pengetahuan

· Perpus. Terpadu

-

-

50

100

100

AS

· Km / wc

4

3

12

50

18

DA

Perbankan dan

Perbankan dan Simpan pinjam :

pengabdian

· Bank muamallat

masyarakat

· BMT

-

-

24

100

48

AS

· Koperasi karyawan

-

-

24

100

48

AS

· Koperasi siswa

-

-

20

100

40

AS

· Km / wc

-

-

20

100

40

AS

Pengabdian masy.

4

3

12

50

18

DA

· Medical Center

-

-

24

100

48

AS

· R. Pengembangan usaha kecil

-

-

24

100

48

AS

-

-

24

100

48

AS

4

3

12

50

18

DA

· R.kerja

1

16

16

60

25.6

AS,DA

· R. Tamu

6

-

6

100

24

AS,DA

· R. Rapat

12

2.25

27

100

54

AS,DA

· Lavatory

4

3

12

50

18

DA

· R. Penyuluhan

· Km / wc

Pengelola

R.Pimpinan IC

Bidang pendidikan,
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· R. Kerja

-

-

36

80

64.8

AS

· R. Rapat

20

2

40

80

72

DA

· Lavatory

2

3

6

50

9

DA

-

-

36

80

64.8

AS

20

2

40

80

72

DA

· Ruang brankas

-

-

12

50

18

AS

· Km / wc

2

3

6

50

9

DA

-

-

36

80

64.8

AS

20

2

40

80

72

DA

-

-

12

50

18

AS

2

3

6

50

9

DA

-

-

36

80

64.8

AS

20

2

40

80

72

AS

2

3

6

50

9

DA

-

-

36

80

64.8

AS

20

2

40

80

72

DA

2

3

6

50

9

DA

· R. Kantor

-

-

36

80

64.8

AS

· R. Rapat

20

2

40

80

72

DA

· Km / wc

2

3

6

50

9

DA

Pusat

· Hall

20

1.5

30

40

42

DA

perbelanjaan

· Pusat perbelanjaan

-

-

200

40

280

AS

· Km/Wc

8

3

24

50

36

DA

· Gudang

2

20

40

40

56

DA

Perpustakaan

· R. Peminjaman

-

-

100

40

140

AS

umum

· R. Koleksi buku

100

0.24

24

40

33.6

AS

· R. Loker

100

3

300

40

420

AS

Administrasi dan keuangan
· R. Kerja
· Ruang rapat

Rumah tangga :
· R. Kerja
· R. Rapat
· Gudang
· Km / wc
Pengabdian masyarakat :
· R. Kantor
· R. rapat
· Km / wc
Penelitian dan pengembangan
· R. Kantor
· R. Rapat
· Km / wc
Keteknikan
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· R. Baca

100

1.2

120

40

168

AS

· Km / Wc

4

3

12

50

18

DA

Kelompok

· Pakir mobil pengelola

70

13.2

528

40

739.2

AS,DA

kegiatan

· Parkir mobil pengunjung

20

13.2

264

40

369.6

AS,DA

outdoor

· Parkir motor pengelola

50

1.8

90

40

128

AS,DA

· Parkir motor pengunjung

50

1.8

90

40

128

AS,DA

· Area bermain outdoor

40

3

120

40

168

AS

· Taman baca outdoor

20

2

60

40

84

AS

· Area latihan manasik haji

300

1

300

30

390

AS,TS

-

264

264

-

264

DA

· Lapangan tennis
Mekanikal

· Cleaning service room

20

elektrikal

· R. keamanan

9

· R. sound sistem

15

· R. AHU

9

· R.mesin AC

20

· R. genset

20
ASUMSI

· R. sampah

36
4

· R. plumbing

12

· R. elektrikal

12

· Water suplay

12

· Septictank

-

· Gudang alat

12

Total

7289,975

kebutuhan
ruang

2.6 Pendekatan Sirkulasi Bangunan
Tujuan : untuk mendapatkan pola sirkulasi antar massa dan antar ruang
dalam satu massa. Pola sirkulasi dibedakan menjadi sirkulasi horisontal dan
sirkulasi vertikal.
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2.6.1. Sistem Sirkulasi Horizontal
beberapa type sirkulasi horisontal dapat dibedakan menurut
karakter, sifat kegiatan, volume kegiatan, dsb.
◘ Pola Linier:
Biasanya diwujudkan dengan ruang yang
dominan

diantara

ruang-ruang

lainnya,

misalnya lobby/hall yang dapat langsung
menerima pengguna bangunan sebelum
masuk dalam unit-unit kegiatan.
◘ Pola radial
Biasanya berupa ruang-ruang terpola
dalam bentuk yang memusat atau
menyebar sehingga bentuk radial ini
mempunyai jalan yang berkembang
dari atau menuju sebuah titik pusat.
Aplikasi pada : hall, unit penjualan, hunian, fasilitas bersama, dll.
◘ Pola terpusat
Satu pusat ruang, dimana sejumlah ruang
sekunder dikelompokkan. Aplikasi pada
bangunan : hall,main hall, Community
center,Open space, dll.
◘ Pola Grid
Ruang-ruang ditempatkan pada bentuk grid
tertentu, yang dihubungkan dengan pola
jalan linier yang saling bersilangan. Aplikasi
pada : unit penjualan, unit hunian.
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◘ Pola Clutser
Ruang-ruang yang dikelompokkan
oleh

letaknya

secara

bersama/berhubungan.
Aplikasinya pada: fitnes center,
squah court, swimming pool, play
ground.
Dari studi sirkulasi diatas, maka dapat ditentukan sistem koridor
dengan faktor-faktor sebagai berikut:
o Macam kegiatan utama yang diwadahi.
o Kemudahan pencapaian dari ruang-ruang yang diwadahi
o Efisiensi dan efektifitas
o Karakteristik ruang yang ada.
Macam – macam sistem koridor yang sering digunakan:
◘ Singgle Load Coridor
Koridor

yang

menghubungkan

pada satu sisi dari jajaran ruangruang.

Sedangkan

sisi

lainya

biasanya berupa jendela untuk
melihat situasi disekitarnya.
◘ Double Load Coridor
Koridor

yang

menghubungkan

pada kedua sisi ini berjajar ruangruang secara linier.
Kesimpulan: Dari beberapa sistem sirkulasi yang ada maka sistem sirkulasi
yang digunakan dalam Islamic Center yang digunakan adalah sisterm sirkulasi
terpusat pada bangunan utama dan sistem sirkulasi linier pada koridor
bangunan ini nantinya
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2.6.2. Sistem Sirkulasi Vertikal
Karena bangunan lebih dari satu lantai, maka diperlukan jalur
sirkulasi vertical. Sistem sirkulasi vertikal lebih ditujukan untuk transisi
antar lantai. Pada bangunan tinggi sirkulasi vertikal ada beberapa macam,
yaitu:
a. Tangga Konvensional
§

lebar tangga untuk dua orang dengan sedikit ruang bebas

§

ukuran standard 180 untuk 3 orang pemakai cm (data arsitek)

§

syarat tangga biasa
-

optrede 16-20 cm

-

antrede 26-30 cm

-

pengaman

-

mudah dilihat/ dicapai

-

dilapisi dinding tahan api dan pintu dengan arah hadap pintu

2t + l = 60 – 65 cm

menghadap keluar untuk memudahkan gerak pada keadaan
daruarat.
b. Lift
§

sirkulasi vertikal menggunakan lift, efektif dan efisien untuk
pencapaian lantai-lantai atas (lebih dari 3 lantai)

§

faktor syarat lift/ elevator :
-

kecepatan memadai

-

letaknya mudah dilihat

-

pengontrolan/ operasional mudah

-

sistem pengamanan memadai

-

water proof pada struktur bagian bawah

Perhitungan satuan menurut Neufert :
Asumsi jumlah pemakai gedung 600 orang.
Banyaknya orang yang diangkut tiap 5 menit yaitu
600 x 15% = 90 orang.
Banyaknya orang yang harus diangkut/menit = 90/5
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Untuk lift dengan kecepatan 1.5 m/detik, dengan interval 27 detik,
dengan daya angkut sebanyak 8 orang, untuk tiap menit dapat
mengangkut orang :
( 60 : 27 ) x 8 orang =17 orang
maka dibutuhkan lift sebanyak 18/17

2 lift untuk direksi dan

pengunjung/tamu.
c. Ramp Service
Ramp service ini digunakan pada bangunan dengan fungsi sebagai
pusat perbelanjaan ada di Islamic Center

ini nantinya dengan

persyaratan analisa sebagai berikut:
§

lebih aksesibel untuk diffable dan kegiatan khusus (misalnya saat
pasokan tenaga listrik terhenti)

d.

§

cukup lebar sehingga 2 kereta dapat berpapasan, ±180 cm

§

sudut kemiringan 5-15 °

§

bahan lantai ramp tidak licin (dapat memakai karet pengaman)

§

pengaman samping berupa border

Tangga Darurat
§

dipakai untuk keadaan darurat, misal saat terjadi bencana
kebakaran atau gangguan keamanan lain

§

syarat :
-

konstruksi tahan api

-

ruang tangga tahan api, kedap asap. Terhubung dengan
ruang luar

-

lebar minimum dapat dilalui 2 orang yang membawa barang,
±120 cm

-

syarat ketinggian anak tangga yang dipakai 25 cm sedangkan
lebar anak tangga 25 cm.
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2.7 Pendekatan Citra Bentuk Dan Penampilan Bangunan
Pendekatan ungkapan fisik bangunan menggunakan beberapa ciri seperti
yang telah disebutkan dalam tinjauan teori pada bab II, diantaranya:
f) Pilotis
yaitu pengangkatan massa bangunan ke atas sehingga membebaskan
ruang dibawahnya menjadikan bangunan terlihat lebih ringan dan ruang di
bawahnya terlihat lebih luas. Konsep pilotis ini juga terdapat pada bangunan Villa
Savoye, konsep ini sesuai juga dengan konsep bangunan Islam yang mengarah
kepada hubungan manusia dengan Allah (hablumminallah).

Salah satu karya Rogers

Gambar 5.12 vila savoye New York.

Konsep pilotis sangat kental pada villa savoye dan sebuah gedung
perkantoran karya Rogers dengan mengangkat bangunan keatas membebaskan
ruang dibawahnya berkesan bangunan ringan melayang dan memberi space lebih
besar ruang dibawahnya .
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Gambar 5.13 88 Street
Sumber : data pribadi

Selain pada villa savoye dan karya rogers diatas konsep pilotis juga
diterapkan pada gedung perkantoran sebelah kiri dan pada bangunan 88 wall
street disebelah kanan. Penggunaan konsep pilotis dengan penggabungan
material kaca lebih memperkuat kesan modern pada bangunan ini.
g) Strip window

yaitu permukaan jendela dengan arah vertical serta

permukaan jendela yang bersih dari ornamen Islam. Konsep ini tentunya
sesuai juga dengan konsep Islam tentang kesederhanan, dalam sebuah hadis
dikatakan “allah menyukai kesederhaan” artinya janganlah berlebih-lebihan
dalam hal desain untuk mencapai kesempurnaan desain, bukankan
kesempurnaan desain dapat dicapai melalui kesederhanaan desain.
pemakaian jalusi pada bangunan kantor
karya

Rogers

ini

mengaplikasikan

konsep strip window , ekspose bangunan
yang

lebih

banyak

menggunakan

material kaca dan dinding pelapis
tambahan yang berfungsi sebagai sun
shading. Mengeliminasi ornamen dengan
penambahan jalusi horisontal untuk
menghiangkan kesan tinggi bangunan.
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h) Massa pengolahan massa solid dengan permainan gelap terang.
Permainan massa kotak pada bangunan
di sebelah kiri yang disusun saling silang
dan tidak beraturan memberikan kesan
dinamis demikian juga pada bangunan
Falling Waternya LeCorbusier, penataan
massa

kotak

yang

disusun

saling

bertumpu satu sama lain memberikan
kesan gantung dan memberi space
di bawahnya. Konsep seperti ini
banyak memberikan input pada
desain IC yang direncanakan.

Gambar 5.14.Falling water karya Le Corbusier
Sumber : data pribadi

i) Regulating lines, digunakan sebagai pengatur proporsi yang diwujudkan
dengan penggunaan sistem grid. Penggunaan massa bangunan yang
cenderung kotak dan pengembangan massa kotak memudahkan penerapan
sistem regulating lines/ pengulangan garis yang diwujudkan dalam sistem grid
j) Surface

yaitu

permukaan

bangunan yang bersih dan
bebas

ornamen

mengarah
kesederhanaan

yang
pada
desain.

permukaan bangunan custom
house street karya rogers ini
dapat

Gambar 5.15 Custom house street
modernislamiccenter
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bangunan yang bebas bersih dari ornamen hanya penambahan dinding masif
yang berfungsi sebagai elemen arsitektural sebagai salah satu ciri desain
Rogers dalam setiap desainnya.
Dari beberapa pendekatan desain seperti diatas diperoleh bentuk massa yang
mengaplikasikan konsep-konsep desain yang lebih dikenal dengan konsep
five pattern.
a. Pola tata ruang dan tata masa bangunan
1. Tata ruang
§

Dasar pertimbangan konfigurasi ruang

§

Efektifitas dan efisiensi

§

Organisasi dan pola sirkulasi ruang

§

Kemudahan hubungan antar ruang

§

Fleksibilitas massa bangunan

§

Kondisi tempat

§

Estetis dan komunikatif

2. Tata masa
§

Radial : terpusat, tercurah, fleksibel, dinamis, privat

§

Cluster, linier : dinamis, formal, efektif, fleksibel, semi privat

§

Terpusat : dinamis, fleksibel, publik

b.Interior bangunan.
1. Image :
§

R. publik : terbuka, akrab, ramah, rileks dinamis

§

R. administrasi/office : semi formal, agak tertutup,hierarkis

§

R. kegiatan belajar mengajar : formal, tertutup, nyaman, lapang,
tidak bising

§

R praktikum : tertutup, ramah, komunikatif, dinamis, formal

§

R. kegiatan dakwah : semi terbuka, non formal, nyaman, lapang

2. Persyaratan ruang :

- Penghawaan
- Pencahayaan
- Akustik
- Mechanical electrical
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3. Unsur interior :

-

Elemen ruang & furniture yang bernuansa

Islamic modern
- Permainan ruang
- Kesan estetis / dekoratif
Kesimpulan: Pemilihan warna, warna khas modern islamic dengan
pemakaian warna kromatik dan dipadukan dengan ciri khas warna islami
yaitu hijau dengan konteks tampilan bangunan yang ingin diungkapkan..
c. Eksterior bangunan.
1. Merancang seharusnya berdasarkan pengertian hubungan antara
manusia

dan

lingkungannya.

Man

Environments

Relations

(Raport,1983)
2. Konstruksi geometris antar massa, dengan mempertimbangkan aspek
keteraturan, keluwesan, kedinamisan dan pengolahan massa.
Kesimpulan: Pemilihan warna untuk tampilan eksterior bangunan tetap
merupakan penggabungan warna-warna modern yaitu warna terang seperti
merah dipadukan dengan warna kromatik dan juga tetap menampilkan
warna – warna yang bernuansa Islami seperti warna hijau pada sisi-sisi
tertentu.

2.8 Pendekatan Enviromental/ Persyaratan Bangunan
B.8.1. Sistem penghawaan
Dasar pertimbangan yang digunakan delam kelengkapan bangunan
modern islami, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :
§

Untuk memberikan kenyamanan dan kenikmatan fisik bagi pengguna
bangunan.

§

Letak dan luas bangunan /ruang.

§

Biaya dan nilai komersil bangunan.

§

Standard kenyamanan ruang dengan temperatur 180–2800C.

§

Kelembaban udara ruangan.
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Sistem pengahawaan pada bangunan ada dua macam, yaitu :
a. Penghawaan alami
·

Prinsip penghawaan alami dapat diterapkan pada ruang-ruang
yang tidak memerlukan kondisi udara khusus, syarat kenyamanan
maximum, dan ruangan yang tidak terlalu besar.

·

Penghawaan alami bekerja memasukkan udara melalui lubang
ventilasi secara cross circulation, lubang ventilasi berupa jendela
buka, roaster.

·

Penghawaan alami ruang luar dengan menanam vegetasi di
sekitar bangunan di dalam tapah; selain mengurangi kecepatan
angin vegetasi dapat menyejukkan udara dan mengusir polusi.

b. Penghawaan buatan
·

·

Exhauster untuk membuang aliran udara ke luar ruangan
-

Ruang yang berbau dan membutuhkan sirkulasi cepat

-

Ruang pelayanan

Air Conditioner
-

Menjaga suhu dan kelembaban udara dalam ruang secara
konstan/terkontrol pertimbangan unsur efisien energi dan
kebutuhan

-

Penggunaan AC sistem sentral, dengan alasan tahan lama,
distribusi udara cukup baik, tidak bising kapasitas pelayanan
besar

·

Kesimpulan :
Sistem panghawaan yang dipakai dalam bangunan Isalmic Center
ini menggunakan sistem penghawaan buatan yang menggunakan
AC central untuk ruangan yang membutuhkan pngkondisian
udara secara kontinue seperti ruang pusat perbelanjaan dan
ruang laboratorium penelitian, ruang administrasi sedangkan AC
window digunakan untuk ruang dengan pemakaian yang bersifat
temporari, jadi sewaktu-waktu digunakan baru dinyalakan Acnya .
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c.

Sistem akustik
Sistem akustik yang digunakan dengan cara memasang speaker /
pengeras suara pada ruang-ruang tertentu sepeti ruang dakwah dan
pusat perbelanjaan, dan juga ruang untuk sarana ibadah seperti
masjid dan ruang pengajian.

2.9 Pendekatan Struktur Bangunan
B.9.1. Kriteria persyaratan struktur :
§

Efektif dalam pengerjaan, efisien, kemungkinan pengembangan,
tahan lama

§

Kemampuan mendukung bangunan dalam mengungkapkan
karakter, nilai estetis, penampilan, bangunan

§

Bidang-bidang yang terjadi memungkinkan variasi bukaan pada
dinding

B.9.2. Pembagian struktur :
1. Sub Structure
Dasar pertimbangan

- beban bangunan (jumlah lantai)
- jenis & karakteristik tanah
- jenis tanah & daya dukung tanah
- permukaan air tanah

· Alternatif pondasi
Ø Foot plate : Pengerjaan lama, untuk bangunan tingkat
rendah
Ø Sumuran :Pengerjaan lama, muka air tanah rendah,
untuk bangunan tingkat rendah.
Ø Tiang pancang : Cocok untuk tegangan tanah rendah,
pengerjaan cepat, cocok tuk bangunan tingkat tinggi.
Ø Borepiled :
Cocok untuk muka air tanah tinggi, bangunan tingkat tinggi,
pengerjaan cepat
Ø Pondasi rakit

:

untuk bangunan basement, cocok untuk tanah lembek
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Kesimpulan : dari contoh beberapa sistem struktur yang ada maka
untuk sistem struktur pada bangunan yang direncanakan 4-5 lantai
menggunkan struktur foot plat dan tiang pancang untuk struktur
tingginya, hal ini juga didasarkan pada kondisi tanah di site yang
relatif mendukung untuk dibangun dengan struktur tersebut.
2. “Super Structure”
Dasar pertimbangan
-

Memenuhi persyaratan dasar sistem struktur

-

Memiliki daya tahan terhadap beban-beban

-

Kemudahan dan keleluasaan gerak untuk pengguna

-

Fleksibilitas penataan ruang

-

Pemakaian struktur bentang lebar pada mainhall

· Alternatif sistem struktur
Ø Bearing wall

: Dinding pemikul, dinding sebagai

struktur sehingga kurang fleksibel dalam penataan ruang.
Ø Frame system (rangka) : Kolom-kolom balok dipakai
penyalur beban secara vertikal dan horizontal, dinding
hanya sebagi pembatas ruangan
Ø Struktur gabungan : Kombinasi frame style dan bearing
wall, dimana dinding berfungsi sebagai penguatan struktur
bangunan terhadap gaya-gaya horizontal
Kesimpulan:

sistem

super

struktur

yang

digunkan

menggunakan sistem struktur rangka (frame system), struktur
ini juga banyak digunakan pada bangunan-bangunan modern.
3. Struktur atap
-

:

baja, Bentangan relatif besar, kemungkinan variasi bentuk atap
lebih luas.

-

Struktur kabel, dapat menahan atap dengan bentangan besar.

-

Struktur beton bertulang
Bentangan besar dan kemungkinan variasi bentuk atap cukup
luas
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-

Space frame
Bentangan relatif besar, kemungkinan variasi bentuk atap lebih
luas.

-

plat beton

-

kayu

-

kombinasi

kesimpulan : struktur atap yang digunakan nantinya menggunakan
struktur kobinasi atap space frame dengan perwujudan bentuk yang
beragam , dan juga atap plat beton. Struktur ini banyak digunakan
dalam bangunan modern sesuai dengan konsep awal perancangan
Islamic Center ini.

2.10 Pendekatan Sistem Utilitas Dan Perlengkapan Bangunan
2.10.1. Sistem Plumbing
·

Dasar pertimbangan
-

Tekanan air PAM

-

Ketinggian bangunan

-

Distribusi air bersih “down feed distruction system”

2.10.5. Distribusi Air Kotor/ Air Buangan
Air kotor atau limbaah adalah air yang telah selesai
digunakan oleh berbagai kegiatan manusia seperti rumah tangga,
industri,

bangunan umum dan lain-lain. (utilitas bangunan, ir

Hartono Poerbo, M. Arch)
Pengolahan air kotor meliputi kegiatan antara lain :
-

pengumpulan dan membawa air buangan

-

pengolahan air buangan

-

pembuangan akhir air buangan

Cara pengolahan air buangan dapat di bagai menjadi
-

sistem komunal ( sewerage sistem)
Buangan air kotor di salurkan ke jariangan air kota dan berkhir
pada instalasi pengolahan air buangan kota.
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-

sistem individual
Buangan air kotor langsung disalurkan kelubang penampungan
dan diolah secara an aerobik.
Kesimpulan : sistem pembuangan air kotor yang digunakan yaitu
sistem komunal (sewerage system), dimana air buangan
langsung dibuang dan disalurkan ke sistem pembuangan riol kota.

Ø air kotor pelayanan umum
air kotor

bak penangkap lemak

bak kontrol
peresapan

septic tank
Ø air kotor kamar mandi dan perkurasan
water closet
washtafel

shaft

septic tank

peresapan
Ø air kotor dari lantai dasar
laundry
bak penangkap lemak

bak kontrol

septic tank
Ø air hujan
air hujan

saluran air hujan

bak kontrol

riol

2.10.6. Sistem Pembuangan Sampah yang digunakan seperti pada diagram
sampah berikut:
Sampah

Bak

Lift
Service

Mesin
Pemadat

DKP

TPS

TPA

Sampah

Shaft
Sampah

Bak
Basement

Mesin
Pemadat

DKP

TPS

TPA
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2.10.7. Sisitem Telekomunikasi
Ø Telepon
-

Intern dengan interkom, dikombinasikan dengan sistem
pengaman yang di monitor secara audio visual dari sentra
sirkuit untuk ruang security
Riser
shaft

telkom

Central
relay

Operat
or

Cable
term box

Main

Ruangan

Distribusi
-

Telpon
box

PABX ( Public Automatic Branch Machine )dengan alat
penghubung system direct line, sambungan langsung yaitu
internasional direct line

-

Coin telephone

Ø Intercom
controller

intercom

station

Ø Teleks, Faksfimile dan Telegraf, Paging.
Facsimile : alat fotokopi jarak jauh untuk pengiriman berita
secara tertulis melalui saluran telepon.
Paging : komunikasi satu arah ke luar bangunan ( panggilan
ke tempat parkir)
announcer

§

amplifier

speaker

Sistem Untuk keamanan, monitor terpusat oleh central
security non stop

§

Dipasangi alarm

§

Alat-alat, lensa, head selection switch lensa fix TV, monitor
drive unit
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Kesimpulan: sistem komunikasi yang digunakan menggunakan
telepon, fax dan faximile untuk komunikasi keluar building
sedangkan untuk komunikasi antar ruangan menggunakan
sistem komunikasi interkom,
Ø Sistem TV antene
Persyaratan-persyaratan yang diterapkan dalam bangunan ini
adalah sebagai berikut:
§

Antena parabola dengan satelite procesor yang digunakan
sebagai jalur pendistribusian ke combiner AMP.

§

Antena VHF dan antana UHF dengan teresterial procesor
sebagai jalur pendistribusiannya.

§

Casette deck dan FM/AM tuner dengan unit modulator
sebagai jalur pendistribusiannya.

§

VCR dan personal computer dilengkapi unit mudulator
sebagai jalur pendistribusi

PARABOLA
ANTENA
UHF

TV
PROCESOR

ANTENA
VHF
COMBINER
AMP

CASETTE
DECK
FM./AM
TUNNER

MODULATOR

TV

TV

VCR

2.10.8. Pengamanan Bahaya Kebakaran
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a. Sistem penyelidikan titik awal terjadinya kebakaran dengan
memberi peringatan dengan alarm
b. Sistem penanggulangan, menanggulangi kebakaran yang
sudah mulai terjadi dalam bangunan
Alat pemadam :

c.

-

Sprinkler System

-

Fire Exiting System

-

Fire Hydrant dan Fire Pilar

Sistem Penyelamatan dengan tangga darurat
1. Sistem fire alarm
-

Untuk memperingatkan kebakaran pada tahap awal,
secara otomatis, dengan smoke dan internal detector
dengan junction box tiap lantai

-

Manual dengan manual pugh betton box dengan
junction box tiap lantai

-

Kontrol panel (memberi indikasi atau alarm)

2. Sistem sprinkler
-

Untuk mencegah kebakaran pada tahap awal dan
melokalisir kebakaran otomatis melalui head sprinkler,
secara otomatis digunakan automatic wet system

-

Manual melalui hydrant box (dalam bangunan)

-

Fire Extiguisher

-

Manual melalui hydrant pillar (luar bangunan)

3. Sistem Fire Extinguisher
Untuk memadamkan api, respon terhadap fire detector, dengan
dry chemical multi purpose ABC%, 1,02 untuk ruang tertentu
Kesimpulan: sistem pengaman kebakaran yang digunakan
pada bangunan yang direncanakan menggunakan fire box yang
tersedia di tiap ruang, dan juga sistem sprinkler untuk ruangruang tertentu seperti unit-unit perbankan.
2.10.9. Sistem Pengaman Bahaya Petir

modernislamiccenter

I-99

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

a. Pertimbangan
-

Keamanan tinggi, mudah pemasangan, tidak menimbulkan
flashover pada grounding, tidak mengganggu tampak atau
penampilan bangunan, ketahanan mekanis, faktor-faktor
ekonomis

b. Sistem
-

Sistem Franklin
Prinsip melindungi isi dari kerucut, dimana jari-jari dan
tasnya sama dengan tinggi kerucut. Tidak efektif dan efisien

-

Sistem Faraday
Dengan jaringan tiang-tiang kecil yang dipasang di atas,
tinggi tiang tidak lebih dari 60 cm.
Kesimpulan: sistem penangkal petir yamg digunakan
menggunakan sisem faraday, yaitu dengan memasang
tiang-tiang kecil pada ujung titik tertinggi bangunan yang
kemudian baru dihubungkan dengan ground.

2.10.11. Sistem Instalasi Tenaga Listrik
Genset
PLN

Meteran

Panel

Distribusi

Panel

Distribusi

Panel utama

Generator pembangkit listrik dengan sistem switch Transfer
Automatic yaitu sumber listrik utama (PLN) mati maka generator
akan bekerja secara otomatis.
2.10.12. Sistem Keamanan
Ditunjang dengan audio dan video connection system alarm
emergency call system.
Khusus :
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a. Door and Exit Control pada pintu
-

Dengan perangkat elektronik pada pintu akan mengaktifkan
pintu otomatis

-

Kamera monitor pada ruang publik dan servis diawasi
terpisah oleh satuan pengamanan.

b. Personal Entry Control
Dengan magnetic dan bagian-bagian ruang khusus seperti
kamar tamu, pertemuan dan kantor pengelola.
c.

Penggunaan detector metal terhadap kendaraan pengelola dan
pengunjung yang dilakukan oleh satpam Islamic Center .

2.10.13 Analisa Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah dilakukan dengan memisahkan sampah
yang masih bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang.
Hal ini bertujuan untuk menghindari pembuangan sampah yang dapat
merusak lingkungan dengan cara memisahkannya dan ditempatkan
secara terpisah dari sampah-sampah lain yang memungkinkan bisa
ditangani lebih lanjut sebelum dibuang.
Sistem pembuangan sampah dengan cara mengumpulkan
sampah melalui shaft sampah yang dilengkapi lubang hawa, dilapisi
bahan kedap suara dan pintu berpegas yang mampu menutup sendiri.
Pembuangan sampah melalui shaft ini memanfaatkan gaya grafitasi
menuju bak penampungan sampah sementara. Pemisahan sampah pada
bangunan dilakukan oleh petugas servis yang kemudian diangkut menuju
TPA (tempat pembuangan akhir).
Sampah yang bisa
didaur ulang

Bak penampung
sampah daur ulang
Shaft sampah

Sampah yang tidak
bisa didaur ulang
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