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BAB IV  

PENELUSURAN MASALAH DESAIN 

A. Kajian Komprehensif 

Berdasarkan hasil dari data mengenai tinjauan umum 

fungsi bangunan sejenis dari Islamic Center serta data dari tapak 

yang ada dapat digunakan untuk membuat suatu analisis 

mengenai potensi dan kendala berkaitan dengan aspek-aspek 

tersebut 

1. Potensi dan Kendala 

Potensi : 

 Lahan yang datar dari tapak sehingga pengolahan site 

lebih mudah daripada lahan berkontur. 

 Tapak yang berdekatan dengan permukiman warga 

sekitar yang mayoritas beragama Islam, dengan 

harapan mampu diterima masyarakat sebagai wadah 

untuk melakukan berbagai macam kegiatan ibadah 

maupun kegiatan pendukung. Selain itu kehadiran 

Islamic Center diharapkan mampu memakmurkan 

masyarakat dengan melibatkan langsung peran 

masyarakat setempat. 

 Dalam proyek Islamic Center ini dibutuhkan area yang 

tenang dan jauh dari kebisingan dan hiruk pikuk 

kebisingan seperti di pusat kota untuk memperkuat 

esensi kekhusyukan. Didapatkan data kebisingan 

berada pada 50-60 dB ditimbulkan dari kendaraan 

yang lewat di jalan utama bisa diredam dengan 

elemen pendukung seperti dinding pembatas dan 

vegetasi tertentu. 
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 Suhu rata-rata 25-33 °C yang cukup stabil dan tidak 

terlalu panas pada lahan mampu meningkatkan 

tingkat kenyamanan yang berkaitan dengan 

khusyuknya beribadah 

Kendala : 

 Menciptakan keselarasan unsur lingkungan dengan 

keselarasan bentuk merupakan kendala dan 

tantangan sendiri sehingga esensi dari kontekstual 

didalam lingkup site dapat terasa 

B. Fokus Kajian dan Permasalahan Desain 

Fokus kajian dari perancangan Islamic Center adalah 

dengan mengacu pada Arsitektur Islam dengan memegang 3 

prinsip dalam Islam yaitu Habluminallah (hubungan kepada 

Allah), Habluminannas (hubungan kepada sesama manusia), 

dan Habluminal’alam (hubungan kepada lingkungan sekitar / 

alam). Hal penting lagi yang menjadi fokus kajian pada 

perancangan ini adalah menciptakan sebuah desain yang 

kontekstual dengan lingkungan sekitarnya. Bentuk yang 

diharapkan adalah bentuk-bentuk yang tidak serta merta 

berbentuk kontras dengan lingkungannya, namun dapat 

menyesuaikan dan mempertahankan nilai-nilai lingkungan 

sekitarnya. Lingkungan perencanaan yang dimaksud adalah 

Kabupaten Kulon Progo. 

C. Pernyataan Masalah 

 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? 


