
1.1 LATAR BELAKANG 

BABI 

PENDAHULUAN 

Permukiman merupakan suatu hal yang wajar (ada) pada setiap Negara, jadi hal 

ini merupakan kebutuhan setiap Negara/daerah. Dari permukiman ini juga bisa 

berpengaruh pada perekonomian suatu daerah. Permukiman yang benar, tertata 

dan terawat dengan baik dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi 

penghuninya, menyajikan pemandangan yang tidak kumuh. 

Sejarah Islam di Indonesia telah meninggalkan peninggalan/karya budaya yang 

berharga. Permukiman sebagai salah satu hasil budaya pada masa (kerajaan) 

Islam telah membentuk identitas Iingkungan (district) yang turut memperkaya wajah 

kota seeara keseluruhan. 

Perkembangan manusia yang paling berpengaruh dalam membentuk karakter 

mereka, terjadi pad a masa anak - anak sampai remaja karena pada masa itulah 

mereka lebih mudah dalam menyerap suatu pelajaran dan juga sering berkumpul 

dengan teman - teman sebaya mereka. Dewasa ini, sering kita jumpai anak keeil 

yang berperilaku layaknya orang "dewasa" yang jelas itu sangat mempengaruhi 

perilaku anak - anak itu dikemudian hari sehingga dengan Iingkungan sekitar yang 

menunjang, maka anak dapat tumbuh seeara normal. Dalam skala yang lebih kecil, 

ada komunitas yang paling berpengaruh yaitu keluarga. Keluarga merupakan area 

yang paling berpengaruh terhadap karakter seseorang. Rumah merupakan tempat 

berinteraksi tiap individu di dalam rumah tersebut dan juga tempat untuk 

menenangkan diri. Tetapi pad a era modern ini, terkadang proyek peru mahan yang 

dibuat hanya untuk kepentingan ekonomi semata sehingga kurang memperhatikan 

kehidupan penghuninya sehingga banyak orang Islam yang tidak mengerti arti dan 
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makna permukiman Islami khususnya mengenai rumah yang Islami. Permukiman 

yang Islami adalah permukiman yang memperhatikan nilai - nilai yang 

dikembangkan agama Islam dalam berinteraksi antar individu atau keluarga 

terhadap individu dan keluarga lainnya baik dengan yang beragama Islam maupun 

non Islam. Untuk itu dibutuhkan suatu perencanaan dan pembangunan permukiman 

Islami yang diharapkan mampu menampung kebutuhan yang ada. 

Perancangan Permukiman Islami ini merupakan perancangan baru, yaitu 

perancangan Permukiman Islami yang memperhatikan komponen yang menunjang 

secara Islami. Dimana bentuk bangunan dan jalan yang ada disesuaikan dengan 

ajaran Islam. Seperti bentuk rumah yang pintu depannya memakai pintu ganda, 

sehingga privasi dan keamanannya lebih terjaga kemudian lebar jalan yang tidak 

terlalu luas agar mereka lebih mudah dalam bertegur sapa. "Allah yang 

menciptakan a/am seisinya untukmu, rumah yang tenang untukmu beristirahat dan 

juga tenda untukmu berteduh yang mudah kau bawa saat bepergian dan saat 

beristirahat ditengah petja/anan. 8egitu/ah Allah menciptakan semuanya untuk 

kenikmatan manusia, sesuatu untuk berteduh, dataran tinggi untuk bertempat 

tingga/, kain untuk me/indungimu dari panas, senjata untuk meJindungimu dari 

kejahatan. Jadi Allah te/ah menciptakan sega/anya untukmu maka bersujud/ah 

kepada Allah" (Surat 16, ayat 80-81). 

Kekhasan pada proyek Permukiman Islami ini dapat dilihat pada bangunan 

rumahnya yang berdasarkan tata ruang Islami yang bentuk fasadenya disesuaikan 

dengan iklim lokal. Permukiman Islami ini akan ditempatkan pada lokasi yang 

memiliki suasana yang masih nyaman dan belum terlalu ramai, karena sedikit 

banyak mempengaruhi pemikiran dan pola hidup penghuninya. 
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SKEMA 1.1 LATAR BELAKANG 
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SKEMA 1.2 GAGASAN AWAL 
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1.2 TUJUAN DAN SASARAN 

1.2.1 Tujuan 

- Tujuan dari penulisan L TP ini adalah untuk merencanakan Permukiman Islami 

di daerah Mijen, Semarang yang diharapkan dapat menjadi permukiman yang 

layak huni, sekaligus sebagai permukiman yang mampu melestarikan 

kebudayaan Islami. 

1.2.2 Sasaran 

- Sasaran dari proyek Permukiman Islami ini adalah masya ra kat umum 

(khususnya bagi mereka yang ingin memiliki rumah Islami dan lingkungan 

yang Islami). 

1.3 L1NGKUP PEMBAHASAN 

1. Pembangunan proyek ini diproyeksikan sebagai alternative permukiman di 

daerah Serna rang. 

2. Bagaimana memaksimalkan tata lansekap Islami pada Permukiman Islami ini? 

Bagaimana penerapan tata ruang Islami pad a rumah tinggal? 

3. Pemberian ornament Islami pada rumah dan layout bangunan agar nuansa 

Islami pada permukiman Islami ini terasa dan terlihat. 

1.4 METODA PEMBAHASAN 

• Data primer merupakan data otentik yang didapat dari survey lapangan berupa 

dokumentasi gambar dan foto, serta wawancara. Pihak yang terkait diantaranya : 

~ Beberapa penduduk kauman Surakarta. 

""' Beberapa penduduk kauman Yogyakarta. 

• Data Sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari instansi pemerintah 

maupun swasta, perseorangan, searching internet atau literatur-literatur lainnya 

yang berkaitan dengan Permukiman Islami dalam hal ini, kauman Surakarta dan 

Kauman Yogyakarta. 
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• I 

Metode Penyusunan Studi & Analisis 

• Studi banding ke Kauman Surakarta dan Kauman Yogyakarta. Kegiatan ini 

digunakan untuk mencari sejarah, perkembangan dan wujud riil atau dasar nyata 

yang ada di lapangan. 

• Studi literatur digunakan untuk mencari data atau teori-teori yang telah ada pada 

bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang menunjang 

pengolahan data lapangan. Hasil tahap ini digunakan sebagai dasar untuk 

mengetahui kajian teoritik perencanaan Permukiman Islami di Daerah Mijen. 

Metode Pemrograman 

Melakukan analisis yang berdasar pada suatu alasan dan atau pemikiran yang jelas 

dan memiliki dasar mengenai objek, sifatnya obyektif dan berbeda antara 

seseorang dengan orang lain. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar 

pemecahan masalah-masalah yang ditemukan. 

Metode Perancangan 

• Program arsitektural direncanakan melalui penyusunan konseptual bangunan 

berdasar studi. 

• Gagasan awal berupa alternatif desain dalam bentuk gambar-gambar skematik. 

• Menilai, menyeleksi, dan memilih rancangan desain yang ideal untuk dikembangkan 

menuju gam bar kerja. 
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SKEMA 1.3 ALUR PIKIR 

1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BABI.PENDAHULUAN 

Berisi tentang: Latar Belakang Proyek, Tujuan dan Sasaran Pembahasan, Lingkup 

Pembahasan, Metoda Pembahasan. 

BAB II. TINJAUAN PROYEK 

Berisi tentang : Tinjauan Umum meliputi Gambaran Umum, Latar Belakang, 

Perkembangan, Trend dan Sasaran Yang Akan Dicapai. Tinjauan Khusus meliputi 

Terminologi, Kegiatan, Spesifikasi dan Persyaratan Desain, Deskripsi Konteks 

Desa/kota, Urgensi dan Relevansi Proyek, Studi Banding, dan Permasalahan 

Desain Kawasan, Kesimpulan, Batasan dan Anggapan. 
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BAB III. ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang : Analisa pendekatan kawasan meliputi Analisa konteks lingkungan 

berupa analisa pemilihan lokasi kawasan, analisa pemilihan tapak 

BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang : Program Kawasan meliputi Konsep Program dan Tema Kawasan, 

Tujuan Perancangan, faktor Penentu Perancangan, Faktor Persyaratan 

Perancangan, Skenario Program Kawasan Keseluruhan, Program Besaran Luas 

Kawasan, dan Program prasarana & sarana kawasan 

BAB V. KAJIAN TEORI 

Berisi tentang : Kajian Teori Penekanan Desain yaitu Arsitektur Ekologis dan Kajian 

Teori Permasalahan Dominan yaitu penataan Lansekap Dengan Memaksimalkan 

Potensi Desa yang masing -masing meliputi Usulan Intepretasi dan Elaborasi Teori, 

Studi Preseden dan Kemungkinan Penerapan Teori. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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