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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu wilayah 

kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta 

Berdasarkan data statistik dari DIY Yogyakarta, tercatat wilayah 

Kabupaten Kulon Progo memiliki penduduk yang mayoritas 

memeluk agama Islam dengan jumlah 421.111 penduduk atau 

94,4% dari total jumlah penduduk. Meskipun begitu, pada 

wilayah Kabupaten Kulon Progo masih dibilang memiliki 

keterbatasan dalam ruang dan fasilitas yang digunakan 

masyarakat untuk mendalam kaidah-kaidah dari agama Islam. 

Selama ini, konsentrasi dari kegiatan dakwah dan beribadah 

hanya dilakukan di masjid-masjid dengan skala yang cenderung 

kecil.  Selain masjid, disana juga terdapat sekolah Islam. Namun, 

berdasarkan data referensi dari Kemdikbud tercatat jumlah 

sekolah berbasis  Islam yang minim. Selain itu, kedua fungsi 

tersebut berdiri sendiri-sendiri dengan fungsinya masing-masing. 

Masjid yang hanya difungsikan sebagai rumah ibadah bagi 

masyarakat umat Islam dan sekolah-sekolah Islam sebagai 

tempat menimba ilmu pengetahuan dan agama.  

Pada lokasi Kabupaten Kulon Progo sendiri belum tersedia 

fasilitas yang benar-benar menaungi kegiatan dari masyarakat 

khususnya umat muslim dalam skala yang cukup besar, yang 

mampu mencakup kegiatan ibadah, dakwah, dan muamalah dan 

juga menampung kegiatan penunjang itu sendiri. 

Untuk memenuhi kebutuhan diatas, Islamic Center adalah 

solusi untuk menciptakan wadah untuk memfasilitasi berbagai 

kegiatan umat Islam baik secara religius maupun sekuler dengan 

menjunjung 3 prinsip keislaman yaitu Habluminallah (hubungan 

kepada Allah), Habluminannas (hubungan kepada sesama 
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manusia), dan Habluminal’alam (hubungan kepada lingkungan 

sekitar / alam). Islamic Center diharapkan mampu memberikan 

nilai-nilai dari kekhusyukan dalam beribadah dan penyerahan diri 

kepada Allah SWT. 

Diharapkan dengan adanya Islamic Center ini mampu 

menciptakan suasana religi pada masyarakat muslim dan 

meningkatkan nilai moral dan tingkat produktivitas pada 

masyarakat umum. 

B. Masalah Desain 

 Bagaimana membuat Islamic Center yang mampu 

menampung berbagai kegiatan masyarakat disana dengan 

pendekatan desain konsep Islam? 

 Bagaimana menciptakan Islamic Center yang kontekstual 

dengan lingkungan sekitar? 

 Bagaimana mengoptimalkan fungsi dari Islamic Center yang 

mampu memenuhi kegiatan masyarakat? 

C. Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

1. Tujuan 

Tujuan dari adanya Islamic Center di Kabupaten Kulon 

Progo ini adalah : 

 Menyediakan suatu pusat keIslaman di Kabupaten Kulon 

Progo untuk memenuhi kegiatan religius secara khusyuk. 

 Menjadi tempat yang dijadikan pusat untuk menimba atau 

mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi khususnya 

yang berkaitan dengan Islam. 

 Untuk menciptakan suasana kondusif sebagai wadah 

penghubung sosial masyarakat satu sama lainnya di 

dalam era globalisasi.  
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2. Manfaat 

Masyarakat : 

 Dengan adanya Islamic Center ini, masyarakat 

mendapatkan suatu wadah untuk melaksanakan berbagai 

kegiatan ibadah secara khusyuk, sekaligus mendapatkan 

fasilitas pendukung yang mampu untuk menunjang 

kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan 

produktivitas masyarakat khususnya dalam bidang 

keagamaan dan ekonomi. 

Departemen Agama : 

 Bagi Pemerintah, khususnya Departemen Agama 

Kabupaten Kulon Progo bisa mendapatkan wadah 

infrastruktur dalam bidang keagamaan dan ilmu 

pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan dan memajukan Kabupaten Kulon 

Progo baik dari segi moral maupun kehidupan. 

D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam Landasan Program 

Arsitektur ini adalah sebagai berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang deskripsi proyek Islamic Center, mulai dari 

latar belakang dari projek, permasalahan desain, tujuan dan 

manfaat dari projek, serta sistematika pembahasan. 

 BAB II GAMBARAN UMUM 

Berisi tentang gambaran umum fungsi bangunan dalam 

Islamic Center, gambaran umum lokasi dan tapak, gambaran 

umum lingkungan tapak, dan gambaran umum lingkungan 

sosial-budaya. 
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 BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Berisi tentang analisis fungsional berupa kebutuhan ruang, 

analisis studi preseden dan analisis struktur ruang mengenai 

projek dari Islamic Center di Kabupaten Kulon Progo 

 BAB IV PENELUSURAN MASALAH 

Pada bab ini berisi tentang kebutuhan kajian komprehensif 

yang memuat mengenai analisis potensi dan kendala antara 

bangunan, manusia, dan lingkungan sekitarnya dengan data 

dan kondisi yang faktual, Pernyataan fokus desain dari Islamic 

dan berisi tentang kajian kompherensif (analisis situasi potensi 

dan kendala) antara manusia, bangunan, dan lingkungan 

dengan kondisi faktual, pernyataan isu/permasalahan/fokus 

desain, pernyataan masalah menjadi dasar dalam seluruh 

analisis, dan menguraikan teori-teori yang digunakan untuk 

acuan pemecahan masalah desain. 

 BAB V KAJIAN TEORI 

Berisi tentang penguraian kajian teori sebagai dasar tema 

dalam pengembangan perancangan dan penetapan konsep 

perencanaan sebagai landasan dalam proses perancangan 

arsitektur 

 BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

Pada bab ini berisi tentang penetapan sikap sebagai poin-

poin awal dalam pemecahan masalah dari pernyataan 

isu/masalah desain yang sudah ditetapkan. 
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 BAB VII KONSEP PERENCANAAN 

Berisi tentang penetapan konsep perencanaan sebagai 

acuan/landasan dalam proses perancangan arsitektur, serta 

penguraian konsep-konsep berupa konsep perencanaan, 

konsep ruang dan tata ruang, konsep keruangan, konsep 

bentuk, konsep pelingkup, konsep struktur, dan konsep 

teknologi yang nantinya akan ada dalam projek Islamic Center 

ini. 

 BAB VIII STRATEGI DESAIN 

Berisi mengenai langkah-langkah tahap dalam proses 

perancangan arsitektur dalam memecahkan masalah desain 

dalam Islamic Center yang didasari oleh aspek dan teori 

pendukung 

  


