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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra 

Projek Masjid di Bali ini akan dibangun dengan 

mengimplementasikan arsitektur lokal Bali dengan elemen-elemen 

arsitektur Islam. Kedua elemen tersebut akan dipadupadankan tanpa 

menunjukan bentuk semiotic dari sebuah masjid. Dari konsep ini 

akan memuncul suatu bentuk yang yang unik dan iconic sehingga 

cocok untuk menjadi tetenger Bali. 

4.1.2 Aspek Fungsi 

Selain akan berfungsi sebagaimana masjid pada umumnya 

yaitu sebagai tempat beribadah umat Islam, projek masjid di bali ini 

akan berfungsi juga sebagai ruang publik. Fungsi ruang publik ini 

dimaksudkan sebagai pendukung dari fungsi utama masjid dan juga 

untuk memenuhi kebutuhan interaksi manusia dengan Tuhan 

(Habblumminannallah) dan juga interaksi manusia dengan sesama 

mahkluk Tuhan (Habblumminannas). 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Projek Masjid di Bali ini akan menerapkan perkembangan 

teknologi dalam beberapa aspek bangunan. Penerapkan teknologi 
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ini diharapkan dapat membantu untuk mengurangi kebutuhan enrgi 

bangunan. Teknologi yang akan digunakan antara lain : 

 Photovoltaic 

Photovoltaic merupakan teknologi pemanfaatan cahaya 

matahari yang akan dikonversikan menjadi energi listrik untuk 

memasok kebutuhan listrik pada suatu bangunan.  

 

 Rain Water Harvesting 

Rain water harvesting merupakan sebuah Teknik dalam 

pemanfaatan air hujan. Air hujan akan ditampung didalam 

sebuah tanki kemudian air yang sudah terkumpul dapat 

digunakan kembali dalam kebutuhan air sekunder dalam 

bangunan seperti toilet flush atau menyiram tanaman. 
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 Energy Efficient Lighting 

Dikarenakan fungsi dari Masjid yang akan beroperasi selama 

24 jam, sehingga kebutuhan lampu sebagai penerangan 

buatan akan menggunakan banyak energi. Pemilihan lampu 

LED adalah sebagi salah satu cara dalam mengurangi energi 

dalam penggunaan penerangan buatan. 

 

 Roof Heat Insulation 

Merupakan teknologi pelapis anti panas pada atap bangunan. 

Dikarenakan lokasi projek yang cenderung panas, penggunaan 
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lapisan anti panas pada atap bangunan ini sangat penting untuk 

menjaga suhu ruang agar tetap nyaman dan untuk mengurangi 

penggunaan energi pada artificial air conditioner. 

 

 Natural Chiller 

Natural Chiller yang dimaksudkan adalah pendingin ruangan 

dengan system alami yang rendah akan penggunaan energi. 

Hal ini bisa diterapkan pada bangunan inti dengan 

menggunakan aliran air pada bawah lapisan lantai. Alternatif 

lain adalah dengan mereapkan displacement ventilation untuk 

mendorong udara panas keluar dan menggantikannya dengan 

udara dingin (chimney effect). 

 

4.2 Tujuan, Faktor Penentu dan Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan dari projek Masjid di Bali ini adalah : 
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 Memberikan sarana beribadah kepada masyarakat muslim dan 

wisatawan muslim Bali yang terus meningkat setiap tahunnya. 

 Menciptakan icon baru untuk Bali dan Indonesia dalam bidang 

arsitektur religi, kebudayaan dan pariwisata. 

 Menjadi sarana berkumpul public baik untuk masyarat muslim 

maupun masyarakat secara umum. 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Faktor-faktor yang menjadi penentu dalam perancangan projek 

Masjid di Bali ini antara lain : 

a. Fungsi bangunan 

Fungsi bangunan yang digunakan sebagai masjid atau tempat 

ibadah oleh umat Islam sudah seharusnya menerapkan aturan-

aturan yang sudah ditetapkan dalam perancangan masjid. 

b. Pelaku dan aktivitasnya 

Pelaku yang datang dari beragam latar belakang juga merupakan 

penentu perancangan. Seperti muslim pria dan wanita yang akan 

dipisahkan dalam melakukan ibadah.  

c. Kondisi, potensi dan kendala pada lokasi  

Kondisi, potensi dan kendala yang ada di lokasi pembangunan akan 

mempengaruhi perancangan. Dalam penyelesainnya akan 

memunculkan solusi-solusi dari kendala yang ada. Kemudian 
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potensi site yang ada kan dapat dimanfaatkan dengan baik dengan 

mengintegrasikan potensi tersebut dengan rancangan bangunan. 

d. Tema perancangan  

Tema perancangan yang akan ditentukan akan sangat berkaitan 

dengan fungsi dan lokasi projek. Fungsi sebagai masjid akan 

memunculkan tema Islami dalam projek. Kemudian projek yang 

berlokasi di Bali akan memunculkan tema arsitektur lokal Bali 

sebagai bentuk keselarasan terhadap bangunan sekitar. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

a. Arsitektur 

 Desain dari fasad bangunan yang dapan mencerminkan fungsi 

dari bangunan Masjid tetapi tidak semiotik terhadap bangunan 

Masjid. 

 Citra bangunan yang akan digunakan sebagai bangunan publik 

dan menjadi icon baru di Bali dan Indonesia. 

 Memenuhi aspek kebutuhan ruang dan sirkulasi ruang. 

 Pemanfaatan ruang terbuka menjadi ruang publik. 

 Meminimalkan penggunaan energi buatan dan memaksimalkan 

energi potensial lokasi. 

 Memanfaatkan segala potensi yang ada pada lokasi. 

b. Persyaratan Bangunan 
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 Perencanaan jalur evakuasi yang sesuai dengan standar. 

 Menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. 

 Memenuhi kebutuhan akustik dan kebutuhan kenyamanan pada 

setiap ruang yang membutuhkan. 

c. Persyaratan Lingkungan 

 Memiliki aksesbilitas yang baik. 

 Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 

 Pemanfaatan dengan bijak potensi alam yang ada. 

4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan dan Fasilitas 

a. Program ruang 
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Table 36. Program Ruang Masjid di Bali 
Sumber: Analisis Pribadi, 2018 
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b. Perhitungan luas bangunan 

Table 37. Program Luas Bangunan 
Sumber: Analisis Pribadi, 2018 

FASILITAS KEBUTUHAN LUAS 

Fasilitas Kegiatan Utama 10.550,5 m2 

Fasilitas Kegiatan 

Pendukung 
4.315,5  m2 

Fasilitas Kegiatan 

Kepengolalaan 
6516 m2 

TOTAL : 15.207,9 m2 

+10% untuk sirkulasi antar area, 

seperti tangga darurat (flow traffic) 

= 16,728.69  m2 -> 1,7 ha 

 

 

Total Besaran Kebutuhan Luas Lahan  

Koefisien Dasar Banguan (KDB)  : Maksimal 60%  

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 1,2 ; maksimal 3 lantai 

bangunan 

KDH      : minimal 10 % 

Koefisien Lahan Parkir   : 30 % 

 

Perhitungan : 

 Luas lahan   = Luas total bangunan : KLB 

    = 17,000 m2: 1,2 

    = 14,166.7 m2 



 
 

201 
 

 Luas lantai dasar  = luas lahan x KDB 

    = 14,166.7 m2x 60% 

    = 8,500 m2 

 KDH   = 10 % x luas lahan 

= 10% x 14,166.7 m2 

= 1,250 m2 

 Luas Open Space = Luas Lahan – Luas Lantai Dasar 

     = 14,166.7 m2 – 8,500 m2 

     = 5,667 m2 (termasuk parkir) 

 RTH   = Open Space x 10% 

    = 5,667 m2 x 10% 

     = 567 m2 

 

Besaran Kebutuhan Lahan Parkir 

 

Nama area 
Tipe 

Kendaraan 

Jumlah 

kendaraan Luas 

Luas parkir 

pengelola 

Motor 

Mobil 

12 

26 
428m2 

Luas parkir 

pengunjung 

Motor 

Mobil 

1500 

250 
11,475m2 

Parkir khusus Bis 10 175m2 

Luas Total  12,078m2 
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4.3.2 Program Sistem Struktur dan Pelingkup (Enclosure) 

JENIS 

STRUKTUR 
PROGRAM STRUKTUR 

Sub Stucture 

PONDASI Pondasi yang akan diterapkan adalah pondasi 

bored pile. Pemilihan jenis pondasi ini karena 

untuk mendukung bentang bangunan yang 

lebar. Selain itu pondasi ini cocok digunakan di 

tanah dengan kedalaman tanah keras yang 

cukup dalam. 

Middle Strucutre 

KOLOM & 

BALOK 

Jenis Kolom dan Balok yang akan digunakan 

yaitu kolom dan balok dari beton bertulang. 

Selain untuk mendukung bentang bangunan, 

system ini juga akan mendukung pembentukan 

ruang dalam bangunan. 

Upper Structure 

ATAP Jenis atap yang dibutuhkan oleh projek ini 

adalah system atap yang dapat mendukung 

bangunan dengan bentang yang lebar. Dari 
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alasan tersebut, akan dipilih atap dengan system 

spaceframe untuk menjaga tidak ada kolom 

pada ruang ibadah inti sehingga tidak ada batas 

antara jamaah. 

 

JENIS 

ENCLOSURE 
PROGRAM ENCLOSURE 

PENUTUP 

LANTAI 

Pemilihan penutup lantai dalam projek ini 

didasarkan pada sustainability dan kemudahan-

nya dalam dibersihkan. Hal ini mengingat ruang-

ruang dalam masjid yang harus terjaga 

kebersihannya. Dari kebutuhan tersebut maka 

akan aplikasikan lantai granite dan keramik pada 

bangunan. 

DINDING Pemilihan dinding akan didasarkan pada 

kemampuannya dalam memasukan 

pencahayaan dan penghawaan alami. Dari 

kebutuhan tersebut, dalam projek ini akan 

menerapkan Performative Skins sebagai 

pelingkup dindingnya. Bahan dari performative 

skins ini akan menggunakan material lokal 
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setempat seperti kayu, bambu atau roster block 

semen. 

PLAFOND Projek ini akan mengaplikasikan multilayer 

plafond. Lapisan teratas merupakan peredam 

panas untuk menjaga suhu ruang dan lapisan 

bawah akan menggunakan acoustic board untuk 

menjaga akustik di dalam ruang ibadah. 

PENUTUP 

ATAP 

Pemilihan penutup atap pada projek ini akan 

menyesuaikan system struktur space frame 

yang akan di terapkan pada atap bangunan. 

Sehingga terpilihlah penutup atap berbahan ijuk. 

Hal ini dikarenakan bahan tersebut dapat 

menunjukan lokalitas Bali. 

 

4.3.3 Program Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

a. Program Pencahayaan 

 Pencahayaan Alami 

Penggunaan pencahayaan alami dapat berfungsi dengan 

optimal pada pagi hingga sore hari. Berikut beberapa aspek 

dalam penerapan pencahayaan alami pada projek : 

- Skylight 



 
 

205 
 

- Dinding Performative Skins 

- Bukaan dinding berupa pintu dan jendela 

- Inner court yard 

 Pencahayaan Buatan 

Melihat dari jam operasional bangunan yang 24 jam, sehingga 

bangunan akan membutuhkan pencahayaan buatan pada jam 

operasional malam hari.   

Berikut beberapa jenis pencahayan buatan yang akan 

diterapkan pada projek : 

- General Lighting 

Merupakan penerangan mutlak yang harus ada pada 

bangunan. 

o LED Neon Box T8 

Jenis lampu ini sangat efektif sebagai penerangan 

ruangan terutama ruang yang butuh pencahayaan 

yang tinggi. Hal ini dikarenakan sifat dari penca-

hayaannya yang menyebar.  
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Gambar 69. LED Neon Box 
Sumber: energy.gov 

 

o LED Downlight  

Jenis lampu ini akan digunakan untuk kebutuhan 

ruang dengan intensitas cahaya tidak terlalu tinggi. 

 

Gambar 70. LED Neon Box 
Sumber : www.clasohlson.com 

 

- Task Lighting 
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Merupakan penerangan setempat. Penerangan ini 

digunakan untuk menonjolkan elemen-elemen khusus 

pada bangunan. Seperti ornament, meja dsb. 

    

Gambar 71. Penggunaan Task Lighting 
Sumber: www.alibaba.com 

 

- Decorative Lighting 

Merupakan pencahayaan buatan yang digunakan dengan 

tujuan untuk menambah nilai estetis 

o Lampu Gantung 

Penggunaan lampu gantung walaupun tidak 

menambah intensitas pencahayaan yang tinggi 

namun akan membuat elemen estetis dan 

menciptakan suatu suasana yang berbeda. 

http://www.alibaba.com/
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Gambar 72. Penggunaan Lampu Gantung 
Sumber: simas.kemenag.go.id 

 

o Hidden lighting 

Lampu tersebunyi atau hidden lamp akan 

memunculkan atmosfer yang elegan. 

 

Gambar 73. Penggunaan Hidden Lamp 
Sumber: aliexpress.com 
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b. Program Penghawaan 

 Penghawaan Alami 

Penggunaan penghawaam alami akan berkonsentrasi pada 

ruang utama masjid yaitu ruang ibadah. Hal ini dikarenakan 

kebutuhan kenyamanan untuk kekhushukan dalam beribadah. 

System penghawaan alami yang akan diterapkan berupa : 

- Cross Ventilation 

Sistem ini berupa penempatan bukaan-bukaan seperti 

jendela dan pintu pada lokasi yang optimal. Bukaan ini 

akan dijadikan tempat masuk angin. Pada arah yang 

berlawanan ada bukaan lagi sebagai jalur angin keluar. 

 

Gambar 74. Skema Cross Ventilation 
Sumber: arch3230samanthaweiser.wordpress.com 
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- Displacement Ventilation 

Merupakan system pendistribusian udara segar melalui 

lubang ventilasi dengan kecepatan rendah untuk 

menggantikan udara panas di dalam ruangan. Udara panas 

yang terdorong akan keluar melalui lubang pada langit-

langit ruangan. Sistem ini efektif untuk ruangan yang tidak 

memiliki akses langsung dengan udara dari luar. 

 

Gambar 75. Skema Displacement Ventilation 
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 Penghawaan Buatan 

Penggunaan buatan akan digunakan sebagai alternatif dari 

penghawaan ruang apabila kondisi yang sudah tidak 

memungkinkan dari penghawaan alami. Pengkondisian udara ini 

akan di bantu oleh beberapa instrumen seperti : 

- Intake Fan 

Intake Fan  akan digunakan untuk mendorong udara masuk 

melalu lubang ventilasi 

- Exhaust Fan 

Exhaust Fan  akan digunakan untuk mendorong udara 

keluar melalu lubang ventilasi 

- Split Air Conditioner 
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4.3.4. Program Sistem Utilitas 

a. Sistem Telekomunkasi 

Karena bangunan berskala cukup besar, dibutuhkan sistem 

komunikasi yang dapat menjangkau ruang-ruang pada bangunan. 

Maka sistem telekomunikasi yang akan digunakan adalah jaringan 

intercom dengan menggunakan PABX 

b. Sistem distribusi Air Bersih 

Sistem distribusi yang akan digunakan adalah sistem downfeed dan 

upfeed. Alasan menggunakan keduanya adalah untuk menjadi 

backup satu sama lain. Namun mayoritas penggunaan adalah 

downfeed karena lebih hemat energi. 

 Kebutuhan air bersih harian 

Pada peraturan yang ditetapkan Ditjen Cipta Karya Dep. PU 

didapat kebutuhan air bersih untuk masjid sebesar 30 

lt/orang/hari. Dari data tersebut dapat dilakukan analisis 

kebutuhan air sebagai berikut: 

Q = n x kebutuhan air perhari 

Keterangan: 

Q = Kebutuhan air bersih rata-rata perorang perhari (liter/hari) 

N  = Jumlah kapasitas masjid 

Q = 5.000 x 30 
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Q = 150.000 liter/hari 

150 m3/hari 

 Volume ground tank 

Vgt = 40% x 150.000 liter 

Vgt = 60.000 liter 

 Volume roof tank 

Vrt = 20% x 150.000 liter 

Vrt = 30.000 liter 

c. Sistem Keamanan 

Untuk mengoptimalkan kemanan pada bangunan berskala besar. 

Digunakan CCTV untuk membantu petugas keamanan dalam 

mengkontrol keamanan bangunan. Hal ini juga didukung oleh cara 

konvensional dengan patrol keliling bangunan. 

d. Sistem Pengolahan Limbah 

 Grey Water (Limbah cair) 

Limbah cair dari bangunan akan ditampung dalam bak 

pengumpul, kemudian dilakukan filtrasi, setelah terfiltrasi, 

sebagian akan di resapkan dan sebagian akan dipakai lagi untuk 

toilet bangunan. 

 Air hujan 

Limbah air hujan yang terkumpul dalam ground tank khusus 

dengan sistem rain water harvesting, kemudian akan dipakai 
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untuk menyirami taman dan untuk keperluan flush toilet 

bangunan. 

 Black water (Limbah padat) 

Limbah padat akan dikumpulkan dalam bio septictank yang 

kemudian diresapkan.  

 

4.3.5. Program Tapak 

a. Lokasi Tapak 

Jalan Raya Uluwatu, Jimbaran, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.  

 
Gambar 76. Tapak Terpilih  
Sumber: maps.google.co.id 
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b. Data Tapak 

ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim Iklim yang bersifat tropis lembab. Suhu udara 

relatif tinggi dikarenakan dekat dengan pantai 

dengan rata - rata berkisar antara 20 - 27ᵒ C 

Ekologi Tapak eksisting berupa lahan pepohonan. Dengan 

bangunan komersil di sekitarnya. 

Kemiringan 

tapak 

Kontur tapak relatif datar atau landai dengan 

kemiringan 0 - 2%. 

Vegetasi Pepohonan di kawasan sekitar tapak cukup baik 

dan terawat. Jarak antar pohon berkisar 3 - 5 

meter dengan dimensi yang besar dan cukup 

rindang berupa pohon angsana.  

Potensi 

sumber air 

Air yang digunakan sebagian bear berasal dari 

PDAM 

Arah angin Ke arah selatan dan barat daya 

Lingkungan 

sekitar 

Batas tapak: 

Utara    : Resort 

Selatan  : Resort 

Barat     :  Pantai dan Laut 

Timur    :  Jalan Raya Uluwatu 

ASPEK KEKUATAN BUATAN 
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Pranata / 

Peraturan 

daerah 

Berdasarkan Perpres nomor 51 tahun 2014 

mengenai peta rencana pola ruang kawasan 

perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, 

wilayah ini merupakan Kawasan pariwisata dan 

permukiman. 

Regulasi KDB  : maks. 60 % 

KLB  : 3 

GSB: 1,5 lebar jalan 

Sumber : Perda Kabupaten Badung No. 26 dan 27 

Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Badung dan 

IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). 

ASPEK AMENITAS ALAMI 

View View from site berupa resort, pantai dan 

permukiman dari Jalan Raya Uluwatu 

Topografi Relatif datar dengan kemiringan lahan 0 - 2% 

Air Curah hujan di Kecamatan Kuta relatif dengan rata 

- rata 2000mm per tahun. Dengan intensitas tinggi 

pada bulan November - April. 

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan 

kota 

Jaringan listrik, air bersih, komunikasi, drainase 

terbuka. 

Citra 

arsitektural 

Bangunan disekitar tapak merupakan bangunan 

resort dengan ciri khas arsitektur Bali. 
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c. Potensi Tapak 

 Lokasi berbatasan langsung dengan permukiman dengan 

muslim yang cukup banyak. 

 Terletak di jalur utama dan dekat dengan pusat keramaian. 

 Memiliki vegetasi lingkungan yang memadai. 

 Akses langsung ke pantai sebagai view. 

d. Kendala Tapak 

 Kebisingan yang cukup tinggi sehingga perlu diterapkan sound 

barrier pada sisi luar tapak. 

 Kedalaman tanah keras yang cukup dalam, kurang lebih 15m 

dari permukaan tanah.  

e. Batas Tapak 

 Utara : Resort 

 Timur : Berbatasan langsung dengan Jl. Raya Uluwatu 

 Selatan : Resort 

 Barat : Berbatasan langsung dengan pantai dan laut  



 
 

237 
 

f. Kondisi Eksisting Tapak 

 
Gambar 77. Tapak Terpilih 
Sumber: maps.google.co.id 

Foto Eksisting 

 

Gambar 78. Keadaan Jalan Raya Uluwatu  
Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gambar 79. Entrance Tapak 
Sumber: Dokumen Pribadi 

 

  

Gambar 80. Keadaan Tapak  
Sumber: Dokumen Pribadi 

 

  

Gambar 81. View ke laut  
Sumber: Dokumen Pribadi 


