
1.1. Latar Belakang Proyek 

BABI 

PENDAHULUAN 

Masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam, tempat untuk berlutut, 

bersujud dan berdoa sungguh - sungguh juga untuk melaksanakan berbagai 

kegiatan keagamaan dan pengembangan agama Islam lainnya. Masjid 

pertama adalah masjid yang dibangun Rasulullah SAW, masjid keeil yang 

hanya berlantaikan tanah, dan beratapkan pelepah kurma. Dan kemudian 

berkembang menjadi masjid besar, yang mengindikasi perkembangan kota 

Madinah menjadi sebesar sekarang. 

Seiring dengan perkembangan zaman masjid mengalami metamorfosa 

se!ain menjadi tempat beribadah, tetapi juga sebagai dormitory bagi jamaah 

atau musafir yang datang, perpustakaan,dan sebagainya. 

Semakin berkembangnya jaman, semakin berkembang pula dunia 

arsitektur. Alasan memilih gagasan Masjid modern ini karena. Hal pertama 

yang mungkin ditangkap seseorang tentang masjid dengan adanya kubah, 

yang hampir selalu merupakan karakteristik klasik masjid, para arsitek telah 

menginformasikan bahwa kubah bukan merupakan identitas I budaya agama, 

maka bukan suatu keharusan ketika datang untuk meraneang tempat ibadah 

Islam. 

Bentuk masjid tanpa kubah bukan hal baru di Indonesia. Sebagai 

eontoh, Masjid Demak dengan atap tumpuk. Yang utama dalam desain 

masjid bukan kubahnya, melainkan jemaah harus bisa berbaris rapi 

menghadap ke kiblat dan bisa membuat orang khusyuk beribadah. 
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Oi pulau Bali terdapat 255 masjid dan 19 diantaranya terdapat di kab. 

Badung yang merupakan salah satu wilayah yang berkembang di Bali, 9 

masjid terletak pada kecamatan kuta 16 dengan kapasitas umat yang tidak 

sebesar masjid agung yang di miliki kota lain, serta fasilitas sekedar tempat 

beribadah dikarenakan agama Islam di pulau bali adalah minoritas, umat 

Islam di pulau bali khususnya pada kecamatan Kuta yang merupakan pusat 

kota yang juga banyak di tinggali pendatang dari luar pulau Bali. 

Oi pulau Bali terdapat satu masjid terbesar yaitu Masjid Agung 

Sudirman. Kompleks Kodam Udayana, Oenpasar masjid ini terletak di 

lingkungan komplek Kodam Udayana Bali. berada di Oenpasar dan 

merupakan pusat kaagamaan Islam di pulau Bali, pada hari besar agama 

Islam umat muslim seluruh bali tertuju ke masjid yang berada di denpasar ini, 

seperti sholad ied. 

1.1.1. Gagasan Awal 

Perancangan MASJIO AGUNG 01 BALI ini sesuai dengan namanya 

akan direncanakan dengan memadukan kaidah bangunan keagamaan umat 

islam dengan unsur lokalitas setempat sehingga dapat menjadi bangunan 

identitas keagamaan sekaligus identitas daehah tersebut. Nantinya berupaya 

untuk menciptakan bangunan yang di dasari nilai-nilai Islami yang dapat 

menciptakan ke khusyukan beribadah bagi umat. 

Menciptakan suatu bangunan arsitektur Islam yang dapat membentuk 

citra diri Islam yang dibentuk berdasarkan lokalitas, Bangunan ini 

161umlah Masjid Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2005 Sumber: Kanwil. Departemen Agama Propinsi Bali . 
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direncanakan memilki beberapa massa bang un an untuk mewadahi berbagai 

kegiatan penunjang. 

Kompleks Masjid Agung merupakan pengembangan fungsi utama 

masjid sebagai tempat beribadah dengan menekankan konsep modern dan 

lokalitas budaya pada desain arsitekturnya tetapi tetap pada kaidah tempat 

beribadah umat Islam yang mengutamakan kekhusyukan beribadah. 

Yang membedakan MASJIO AGUNG 01 BALI dengan MASJIO 

AGUNG biasa adalah dari segi arsitektural yang berupaya menerapkan 

arsitektur modern dan lokalitas setempat tanpa arsitektur Islam timur tengah 

yang pada umumnya di aplikasikan pada bangunan masjid, tanpa 

meninggalkan kaidah kaidah bangunan Masjid sebangai pusat peribadahan 

umat Islam yang mengutamakan jemaah I umat menghadap ke Kiblat dan 

menciptakan suasana Khusyuk Beribadah . 

1.1.2. Kepentingan Mendesak (Urgency) 

Oi pulau Bali terdapat satu masjid terbesar yaitu Masjid Agung 

Sudirman. Kompleks Kodam Udayana, Oenpasar masjid ini terletak di 

lingkungan komplek Kodam Udayana Bali. berada di Oenpasar dan 

merupakan pusat keagamaan Islam di pulau Bali, pada hari besar agama 

Islam umat muslim seluruh bali tertuju ke masjid yang berada di denpasar ini, 

seperti sholad ied. 

Serta desain masjid yang terkonsentrasi menyeluruh ke gaya arsitektur 

Islam timur tengah yang menjadikannya seragam sehingga dimungkinkan 

untuk menciptakan desain dengan gaya arsitektur lain untuk memperkaya 
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khasanah arsitektur Islam dalam desain bangunan masjid atau tempat 

beribadah. 

1.1.3. Kebutuhan (Need) 

Kebutuhan tempat beribadah pada suatu kota yang berkembang 

menjadi tujuan pariwisata dunia dengan agama Islam menjadi agama 

minoritas di negara pemeluk agama Islam terbesar di dunia, proyek arsitektur 

ini bertujuan mendesain bangunan ibadah umat Islam yang menjadi wadah 

umat islam beribadah serta menjadi pusat perkembangan agama Islam di 

pulau bali dan sarana edukasi sehingga agama Islam bukan menjadi hal 

asing dalam kehidupan masyarakat bali dan menjadi bagian dalam 

keanekaragaman agama dan budaya di pulau Bali. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan 

Proyek ini akan meningkatkan potensi keanekaragaman budaya islam 

dan memberikan edukasi tentang Islam dan gagasan Masjid Agung. Akan Hal 

pertama yang mungkin ditangkap seseorang tentang masjid dengan adanya 

kubah, yang hampir selalu merupakan karakteristik klasik masjid, para arsitek 

telah menginformasikan bahwa kubah bukan merupakan identitas I budaya 

agama, maka bukan suatu keharusan ketika datang untuk merancang tempat 

ibadah Islam. 

Meniadakan bentuk kubah pada masjid bukan perkara mudah. 

Kesulitan tersebut karena kurangnya pembahasan tentang arsitektur masjid 

modern jarang dilakukan. 
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Berupaya menjadikan suatu komplek bangunan ibadah bagi 

masyarakat atau umat Islam serta memberikan kesan netral pada bangunan 

Ibadah sehingga dapat di kunjungi berbagai umat beragama dan kalangan 

masyarakat untuk lebih memahami agama islam memberi kesan lain dari 

agama Islam disamping itu berfungsi sebagai sumber informasi wisata 
- ~---- ---~---- -------

-~------

edukasi. 

1.2.2. Sasaran 

Sementara sasaran yang akan dicapai dalam proyek ini adalah ada 

suatu wadah khusus untuk beribadah dengan khusyuk dan memberikan 

segala fasilitas penunjang untuk perkembangan agama Islam dari masjid 

modern ini sesuai kaidah bangunan ibadah umat Islam. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan pada Masjid Agung ini di fokuskan pad a kompleks 

banguan Masjid yang memenuhi standar bangunan peribadatan umat Islam, 

yang memenuhi kaidah kaidah bangunan Masjid sebangai pusat peribadahan 

umat Islam yang mengutamakan jemaah I umat menghadap ke Kiblat dan 

menciptakan suasana Khusyuk Beribadah. Berarsitektur modern dan 

memadukan dengan lokalitas setempat dengan skala Masjid Agung secara 

regional. Karena bangunan Masjid yang ada belum dapat mengakomodasi 

umat dengan skala besar dan dengan fasilitas penunjang kegiatan 

peribadatan umat Islam lainnya selain sebagai alternatif Masjid yang ada. 
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1.4. Metode Pembahasan 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Data Primer (survei): 

• Pengambilan data melalui observasi langsung ke proyek sejenis berupa 

Masjid Agung dan Masjid berarsitekter Modern. Melalui observasi, 

pengambilan data dilakukan dengan cara pengambilan gam bar (foto) dan 

pendataan fasilitas-fasilitas yang akan diterapkan dalam proyek ini. 

• Survey tapak secara langsung, dengan cara merasakan suasana tapak, 

serta mendata hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar tapak. 

• Melakukan pendataan terhadap hal-hal yang tidak berhubungan langsung 

dengan tapak, namun berpotensi menimbulkan dampak bagi tapak seperti, 

jenis dan kondisi bangunan di sekitar dan di dalam tapak, tingkat keramaian 

jalan, potensi kemacetan, dan sebainya. 

Data Sekunder (studi literatur): 

• Pengambilan data sekunder dengan cara studi literatur dan media elektronik 

(internet). 

• Studi banding dengan kasus-kasus yang berkaitan/berhubungan secara 

fungsi seperti bangunan keagamaan, komunal space, pusat keagamaan, 

dan tentu saja bangunan Masjid Agung. (mempresedi makna dan konsep 

yang digunakan bukan bentukan arsitekturalnya) 

• Studi banding dengan kasus-kasus yang berkaitan/berhubungan secara 

bentuk yaitu bangunan-bangunan dengan arsitektur modern dan tradisianal 

(Iokalitas) . 

• Studi literatur mengenai standart-standart dimensi yang digunakan. 
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1.4.2. Metoda penyusunan dan analisis 

Analisa dilakukan sejak berada di lapangan dengan melakukan organisasi 

data yang dilanjutkan dengan menghubungkan antara data yang satu dan 

yang lain kemudian diidentifikasi. 

Metoda yang digunakan antara lain: 

a. Induktif yaitu dengan studi banding sebagai bahan referensi ataupun 

perbandingan untuk proyek yang sejenis. 

b. Oeduktif yaitu dengan cara mengutip dari beberapa literatur buku 

yang berkaitan dengan proyek. 

1.4.3. Metoda Pemrograman 

Tahap Analisa: 

• 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. 

• Melakukan studi spesifikasi proyek yang meliputi kebutuhan dan 

persyaratan ruangnya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang ada. 

• Melakukan studi untuk pembagian zona-zona berdasarakan kelompok 

aktivitas beserta sistem sirkulasi dan peletakkan aksesibilitas. 

Tahap Sintesa: 

• Menggambarkan sistem zoning tapak, serta peletakkan titik-titik 

aksesibiltas serta sistem sirkulasinya. 

• Mencari penekanan desain serta permasalahan dominan pada kasus 

proyek ini. 
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1.4.4. Metoda perancangan arsitektur 

• Perancangan Arsitektur berupa gambar teknik yang meliputi konsep 

perancangan, gambar pengembangan rancangan, detail teknik, isometri 

elemen teknik, dan perspektif yang menitikberatkan pada pengkondisian iklim 

terhadap ruang produksi dan penataan ruang yang dinamis dengan jarak 

antar fasilitas tidak terlalu jauh. 

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

dengan Rancangan Skematik (Schematic Design) dan Pengembangan 

Desain (Design Development) . 

• Eksplorasi ide/gagasan pengembangan (Brain storming) yang akan 

dilakukan terhadap kawasan sekaligus fi lterisasi ide/gagasan tersebut yang 

disesuaikan dengan spesifikasi proyek dan melalui sketsa-sketsa (desain 

skematik). 

• Tahap pengembangan desain, dimana jika diperlukan dapat dilakukan proses 

desain secara lang sung di kawasan untuk dapat merasakan ruang yang 

sebenarnya. 
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<c. 

1.4.5. Skema Alur Pikir 

J 
: I 

r ____ - - - - FENOMENA ~~A~~~ EKSISTINGJI _ ________ , 
, , , , 
i' -.----.-- ----.--- *_. _____ _ 

PENDATAAN DI r Data-data: 
LAPANGAN; I! 

pengambilan gam bar, Survey lapangan, Dinas dan 
dan foto eksisting ! BBAPPEDA Provinsi Bali 

, [------~----~ 

,-----1 __ - , 
r--------- -------- ~ 

Fasilitas dan kondisi Data-data Provinsi Bali dan :' 
survey lapangan dari Kabupaten Badung ': , " 

__ pr_Oy_e_k _se_ie_ni_s _-I ,r Mencari Kelebihan dan -: ~ = = = = = = = = ]f = = = = = = = = ~ 
! kekurangannya untuk mencari . , RTRW RENCANA TATA RUANG :' 
, & t k ti d k WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN ': i menen u an n a an 2009 - 2029 " 

I selanjutnya - - ~ = = = = = ={ = = = = = = - -f 
: Kebijakan-kebijakan ' : 

i ~eSimpUlan 
!.. - - - - - - - - - - - - - - - - -»1 Pemrograman dan 

i Perancangan 

1 : Pemerintah , : r ----~ --------------~ -----~ -_1_ --

1 ______ -------1 

1.5. Sistematika Pembahasan 

• Babl-PENDAHULUAN 

Diagram 1.1. Skema 
alur pikir 

(Sumber: analisa pribadi) 

Berisi latar belakang proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 

pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

• Bab II - TINJAUAN PROYEK 

Berisi tinjauan umum, yaitu mengenai gambaran umum proyek, latar 

belakang-perkembangan-trend, serta sasaran yang akan dicapai melalui 

proyek ini. Dan juga tinjauan khusus, yakni berisi terminologi proyek, 

kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain, deskripsi-urgensi-relevansi 

mengenai konteks kota serta jaringan di kota, studi komparasi/studi 
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banding, serta permasalahan desain yang terkait dengan permasalahan 

desain kawasan dan permasalahan hasil studi banding proyek sejenis 

yang kemudian diangkat menjadi satu permasalahan dominan. Juga 

mengenai kesimpulan-batasan-anggapan mengenai proyek. 

• Bab III - ANALIASA PENDEKA TAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang : Analisa Pendekatan Konteks Lingkungan, Analisa Sistem 

Sarana dan Prasarana. Analisa Pendekatan Masing-Masing Fungsi 

meliputi Analisa Pendekatan Arsitektur dan Analisa Pendekatan 

Bangunan. 

• Bab IV - PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang : Program arsitektur meliputi Konsep Program, Tujuan 

Perancangan, faktor Penentu Perancangan, Faktor Persyaratan 

Perancangan, dan Program Besaran Ruang. 

• Bab V - KAJIAN TEORI 

Berisi mengenai kajian teori mengenai penemuan dan permasalahan 

dominan dan kajian teori penekanan desain serta studi preseden dan 

kemungkinan penerapannya pada desain 
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