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1 .1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Kabupaten Demak pada tahun 2008 memiliki jumlah penduduk 

sebesar 1.054.723 jiwa (Sad an Pusat Statistik, 2008) dan mayoritas 

beragama Islam 100% (Rencana Tata Ruang Wilayah 2004). Serta adanya 

sejarah perkembangan agama dan budaya islam yang kuat, yaitu dengan 

adanya Masjid Agung Demak, Masjid Kadilangu, Makam Sunan Kalijaga, dan 

makam-makam raja Demak lainnya yang menjadi magnet umat muslim 

Indonesia untuk berziarah dan datang ke Kabupaten Demak. Hal ini semakin 

mendorong pesatnya perkembangan agama dan kebudayaan Islam. 

Di Kabupaten Demak juga terdapat kegiatan yang dilakukan rutin 

pertahun antara lain: Pendidikan AI Qur'an Penyuluhan dan Lembaga 

dakwah, dan Grebeg Sesar. Disamping kegiatan tersebut, jumlah jama'ah 

haji Kabupaten Demak meningkat tiap tahunnya (Sadan Pusat Statistik). 

Kegiatan Jama'ah dan pengelolaan haji adalah: Sosialisasi penyelenggaraan 

Ibadah Haji Manasik Haji Massa I Manasik Haji Massa II Pelepasan 

Pemberangkatan Calon Haji Pemulangan Jamaah Haji (Time Schedule 

penyelenggaraan Ibadah Haji. Depag Kab. Demak) banyak umat Islam yang 

menunaikan ibadah haji yang setiap tahunnya meningkat. 
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Banyaknya wisatawan peziarah serta banyaknya kegiatan keagamaan 

seperti pengajian umum, pembacaan shalawat serta di iringi kesenian islam, 

pengajian tafsir Qur'an, pengajian kitab, pembelajaran menghafal AI Qur'an. 

Sementara itu belum ada yang menampung seluruh kegiatan yang dilakukan 

oleh umat islam Kabupaten Demak terutama yang berhubungan dengan 

pendidikan non formal yang Islami, tempat untuk latihan manasik oleh calon 

jama'ah haji yang sementara dilakukan di Gedung Koni. 

Belum ada lembaga islam yang presentative mampu mewadahi 

kegiatan pengembangan agama islam secara menyeluruh ( Pusat Kegiatan 

Agama Islan ). Sehingga dapat diperlukan suatu fasilitas yang dapat 

menampung semua kegiatan umat islam yang berupa Islamic Center. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Tujuan 

Tujuan pembahasan adalah menelusuri dan mencari permasalahan 

dan data awal untuk menyusun uraian tentang pendahuluan, tinjauan 

proyek, analisa pendekatan program arsitektur, kajian teori sebagai landasan 

teori dan program untuk tahap perancangan arsitektur. 

Sasaran 

Sasaran pembahasan adalah tersusunnya Landasan Teori dan 

Program yang menjadi dasar untuk tahap perancangan arsitektur. 
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1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pernbahasan L TP ISLAMIC CENTRE 01 KABUPA TEN 

OEMAK rneliputi: 

./ Pernbahasan rnengenai garnbaran urn urn proyek ISLAMIC CENTRE, yang 

rneliputi: latar belakang, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai. 

./ Pernbahasan rnengenai terrninologi proyek ISLAMIC CENTRE. 

./ Pernbahasan rnengenai tinjauan proyek sejenis dengan rnernberikan analisa 

tentang segi positif dan negative dari rnasing-rnasing proyek . 

./ Pernbahasan rnengenai pelaku, fasilitas, serta prasarana apa saja yang ada 

di dalarn ISLAMIC CENTRE. 

./ Pernbahasan rnengenai spesifikasi dan persyaratan desain proyek yang ada 

di dalarn ISLAMIC CENTRE, yang rneliputi: aspek arsitektur, bangunan, dan 

lingkungan . 

./ Pernbahasan rnengenai konteks lingkungan, yang rneliputi: analisa pernilihan 

lokasi dan pernilihan tapak, yang didahului dengan penentuan kriteria . 

./ Pernbahasan rnengenai penekanan desain serta perrnasalahan dorninan 

yang ada dalarn proyek ISLAMIC CENTRE 01 KABUPA TEN OEMAK. 

1.4 Metodologi 

1.4.1. Metoda pembahasan 

Metode pernbahasan yang akan digunakan adalah METODE 

DESKRIPTIF, yaitu dengan rnenggarnbarkan dan rnernaparkan data-data 
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serta informasi-informasi yang telah diperoleh melalui studi literatur, 

wawancara dan observasi. Pembahasan tersebut juga dilengkapi dengan 

tabel, diagram, dan gam bar yang berkaitan dengan proyek. Data dan 

informasi tersebut diolah dan dianalisa kemudian ditarik kesimpulan. 

1.4.2. Metoda Perancangan Arsitektur 

Metode ini dimulai dari Landasan Teori dan Program (LTP) yang diikuti 

dengan Rancangan Skematik (Schematic Design) dan Pengembangan 

Desain (Design Development). 

1.4.3. Metoda Penyusunan dan Analisa 

• Analisis kualitatif 

• Analisis gratis dan visual Berisi analisa data visual dan gam bar -

gambar yang diperoleh dari hasil survey secara langsung di lapangan. 

Sehingga bisa diketahui peletakan dan susunan bangunan yang ada di 

lokasi survey, sebagai acuan dan pemberian ide baru untuk peletakan 

bangunan yang lebih baik. 

• Analisis Deskriptit Metode penyusunan dilakukan dengan memaparkan 

semua data primer dan sekunder dengan baik serta menganalisa data 

yang ada secara deduktif. 

1.4.4. Metoda pemrograman 
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Yaitu dengan cara mensintesis hasil dari studi yang telah dilakukan 

dan menganalisanya dalam bentuk kesimpulan dan saran hal-hal apa saja 

yang dapat diterapkan dalam tahap perancangan. 

Hasil penjabaran secara detail dari metode penyusunan dan analisis 

akan menghasilkan hubungan antara aktivitas dan kebutuhan ruang pelaku 

kegiatan berdasarkan studi kelayakan lokasi. Hasil tersebut berdasarkan atas 

penekanan dan persyaratan desain yang relevan. 

• Analisa Pemrograman 

- Analisa pengertian Islamic Centre 

- Analisa data primer (wawancara, observasi,dll) 

Analisa data sekunder 

Studi aktivitas 

Studi ruang 

Studi lokasi 

1.4.5. Metode perancangan arsitektur 

• Desain skematik 

8erupa sketsa - sketsa baik yang terukur maupun coretan gagasan awal. 

2 dimensi : Denah, Tampak, Potongan, Situasi, Siteplan. 

3 dimensi : Isometri, Perspektif Interior, Perspektif Eksterior. 

1.4.6. Pengembangan desain 
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Merupakan tahap pengembangan gagasan yang telah didapatkan dari 

tahap skematik desain. Dalam tahap ini, mulai memikirkan desain bangunan 

dan komplek secara terskala dan terperinci, hingga detail arsitektural dan 

struktur di dalamnya, pola sirkulasi dan fleksibilitas ruang. Dalam tahap ini 

juga sudah dilakukan penentuan material hingga fasad bangunan. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Pendahuluan, Berisikan Latar Belakang Proyek, Tujuan dan Sasaran 

Pembahasan, Lingkup Pembahasan, Metoda Pembahasan, dan Sistematika 

Pembahasan. 

Tinjauan Proyek, 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 Kota, Urgensi dan Relevansi Proyek, Studi Banding, dan 

Permasalahan Desain. Rangkuman meliputi Kesimpulan, Batasan dan 

Anggapan. 

Analisa Pendekatan Program Arsitektur, Analisa pendekatan program 

arsitektur meliputi studi aktivitas, studi fasilitas, studi ruang khusus, studi luas 

bangunan dan lahan, studi citra arsitektural. 

Analisa pendekatan sistem bangunan meliputi : studi sistem struktur 

dan enclosure, studl sistem utilltas, studi pemanfaatan teknologi. 
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Analisa konteks lingkungan meliputi analisa pemilihan lokasi dan 

analisa pemilihan tapak. 

Program Arsitektur, Konsep program yang merupakan konsep I landasan 

konseptual program yang meliputi aspek citra I performance arsitektural I 

aspek fungsi I aspek teknologi. 

Tujuan perancangan, faktor penentu perancangan, faktor persyaratan 

perancangan, program arsitektur yang meliputi : Program kegiatan (program 

ruang, program besaran ruang-pola ruang-outdoor I indoor), Program sistem 

struktur, Program sistem utilitas, serta Program lokasi dan tapak. 

Kajian Teori, Kajian Teori Penekanan Desain yaitu Arsitektur Islam Dalam 

Konteks Budaya Lokal, yaitu menerapkan desain arsitektur Islam yang 

menyesuaikan dengan budaya lokal, seperti penggunaan atap meru sebagai 

pengaplikasian budaya lokal Demak. 

Kajian Teori Permasalahan Dominan yaitu Penerapan Elemen 

Dekoratif Islami, yaitu pengaplikasian elemen dekoratif Islam seperti 

kaligrafi, geometri, motif tumbuhan, air, dan cahaya. 
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TINJAUAN PROYEK 
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LAMPIRAN 

RENCANA SIRKULASI PEDESTIAN BAGI ORANG NORMAL ORANG 

BUT A dan ORANG MENGGUNAKAN KURSI RODA 
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I Gombar: Sirkulasi Orang Buta dan Orang Normal 
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: Sumber: Littlefield, David. 2008. Metric Handbook Planning and Design Data Third Edition. UK: 
: Elsevier. 
~----------------------------------------------------------------------------------~ 

in em 

A 30 76.2 
B 24 6 1. 0 
c 36 91.4 
o 120 304.6 
E 54 137,2 

.------------------------------------------. 
: Gombar: Sirkulasi Orang Menggunakan Kursi Roda 
: Sumber: Panero, Julius, and Martin Zelnik. 1979. 
: Human Dimension & Interior Space. London: The I 
1 __________________________________________ _ 
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Lebar jalan bagi pedestrian umum : 

= lebar jalan untuk 2 orang + lebar jalan untuk orang buta + 
lebar jalan untuk pengguna kursi roda 

= 1,2 m + 1,2 m + 0,91 m 

= 3,31 m 

Flow area antar orang berjalan 50% 

= 3,31 m x 50% 

= 1,65 m 

Totallebar jalan pedestrian: 

= 3,31 + 1,65 

= 4,96 m 

Meja Makan untuk Pengguna Kursi 
Roda 

B~ES i WHEELCHAIR CLEARANCE 

L = O,7m x l,2m x O,76m 

= 0,63 m3 
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Meja Makan untuk Orang Normal 
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L = O,7m x 1,2m x O,75m 

= 063 m3 , 

Pola Sirkulasi Dan Pencapaian 

Pencapaian jelas dan langsung. Pencapaian ke bangunan secara langsung 

dan tidak tersamar, secara frontal. Hal ini dimaksudkan agar hubungan 

Islamic Centre sebagai bangunan peribadatan harus memiliki kejelasan 

akses, agar tidak membingungkan baik user maupun pengunjung. Walaupun 

pencapaian dari satu bangunan ke bangunan yang lain membutuhkan suatu 

proses atau urutan.1 

Pola sirkulasi yang ada bisa dijabarkan sebagai berikut : 

1. Organisasi terpusat 

1 Ching, Franchis DK 2000. hal.249 
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Bersifat stabil, pola-pola sirkulasi dapat berbentuk radial, loop 

atau spira/. Oapat digunakan untuk : Menetapkan titik-titik dalam 

ruang, menghentikan komposisi-komposisi aksial, dan berfungsi 

sebagai suatu obyek dalam kawasan atau volume ruang tertentu. 

2. Organisasi linear 

••••••••• 
Perabot disusun berderet, terdiri dari jenis perabot yang berulang, mirip 

dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. 

3. Organisasi Radial 

Terdiri dari pusat-pusat yang dominan darimana sejumlah 

organisasi-organisasi linear berkembang seperti bentuk jari-jari. 

4. Organisasi Cluster 

Menggunakan pertimbangan penempatan peletakan sebagai dasar 

untuk menghubungkan perabot yang satu dengan lainnya. Tidak 
000 

tertutup kemungkinan untuk bergabung dengan jenis yang lain. 

5. Organisasi Grid 

Terdiri dari bentuk-bentuk ruang di mana posisi-posisi dalam 

ruang dan hubungan antar perabot diatur oleh pola grid tiga 

dimensi atau bidang. Terbentuk dari pola teratur dan mempunyai 

modul yang sama. 
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Pad a Islamic centre ini menggunakan pola sirkulasi terpusat, dimana yang 

menjadi pusat merupakan suatu sumbu berkumpulnya para jama'ah untuk 

berhubungan secara vertikal yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan 

(Hab/umminal/ah). 
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