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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

A. Konsep Perencanaan 

Konsep perencanaan yang akan diterapkan dalam desain 

Islamic Center ini adalah pendekatan terhadap arsitektur Islam 

dan modern. Penerapan Arsitektur Islam yang memperkuat 

esensi dari 3 prinsip Islam yaitu Habluminallah, Habluminnanas, 

dan Habluminnal’alam, yaitu hubungan dengan Allah SWT, 

hubungan sesame manusia, dan hubungan terhadap alam yang 

dipadukan dengan konsep modern yang berdasar kepada bentuk 

yang mengikuti fungsinya (form follows function) dan juga 

menjaga kesederhanaan tanpa adanya ornamen-ornamen 

makhluk hidup (manusia, hewan). 

B. Konsep Ruang dan Tata Ruang 

Konsep tata ruang pada Islamic Center ini adalah 

pembagian ruang yang efektif serta peletakkan zoning sesuai 

dengan sifatnya. Untuk zonasi publik diletakkan ditempat yang 

mudah dijangkau, dan untuk zonasi privat diletakkan di tempat 

yang lebih kedalam untuk menjaga privasi. Serta memiliki 

organisasi yang terpusat pada masjidnya. 

C. Konsep Keruangan 

Konsep keruangan pada Islamic Center ini adalah 

berdasarkan suasana dan fungsi. Untuk area seperti perkantoran 

dibuat senyaman mungkin. Untuk area Masjid dibuat seluas dan 

senyaman mungkin. Selain itu pembagian simetris pada masjid 

diperuntukkan bagi pria dan wanita yang jalurnya harus berbeda. 

D. Konsep Bentuk 

Bentuk yang diterapkan pada desain Islamic Center 

nantinya mengacu pada bentuk geometri simetris, sehingga 
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terciptanya sebuah keseimbangan dalam pembagian ruang dan 

penciptaan bentuk dasar. Selain itu penyesuaian dengan 

lingkungan sekitar juga berpengaruh dalam menentukan konsep 

bentuk sehingga tercipta suatu keselarasan. 

E. Konsep Pelingkup 

Didalam proyek Islamic Center, diperlukan pelingkup 

dengan persyaratan sebagai berikut : 

 Mampu melingkupi dan membatasi ruang  

 Melindungi aktifitas pengguna didalamnya dari 

pengaruh cuaca 

 Menambah kekokohan bangunan  

Dinding Batu Bata 

 Dinding yang bisa dibuat dengan ketebalan ½ batu atau 

1 batu. Biasanya diperkuat dengan sloof/ rolaag, kolom, 

dan ringbalk sebagai pengikat. Memiliki dimensi 

25x12x5 cm. 

Kelebihan : 

 Kekuatan lebih baik dibandingkan batako 

 Ukuran kecil sehingga pengangkutan lebih mudah 

 Tidak menimbulkan retak 

 Tahan api 

 Biaya relatif murah 

Gambar 7. 1 Dinding Batu Bata 
Sumber : rumaholiv.blogspot.com 
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Kelemahan :  

- Relatif digunakan untuk bangunan kecil / sederhana 

- Pemasangan relatif lama dan boros 

Dinding Batako 

 Batu pengganti bata yang dibuat dari cetakan batu 

buatan dan tidak dibakar. Berbahan dasar campuran 

kapur dan semen 

 Memiliki dimensi 40x20x10 cm 

Kelebihan : 

 Cocok untuk bangunan bertingkat (2 atau lebih) 

 Bobot lebih ringan 

 Ukuran besar sehingga pelaksanaan lebih cepat 

 Tidak perlu direndam sehingga persiapan cepat 

 Biaya lebih murah dibanding batu bata 

Kelemahan :  

- Ada potensi keretakan 

- Membutuhkan penguat berupa kolom dan balok yang di 

cor 

  

Gambar 7. 2 Dinding Batako 
Sumber : http://rumahidolaku.com 
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Dinding Partisi 

 Difungsikan untuk memisahkan ruang yang bersifat 

non-permanen atau sekadar membatasi ruang seperti 

pada area perkantor per divisi 

 Memiliki ketebalan antara 9-15 mm 

Kelebihan : 

 Ringan dan tidak membani struktur 

 Tidak membutuhkan waktu yang lama dalam 

pemasangan 

 Pemasangan yang tidak terpengaruh cuaca 

Kelemahan :  

- Hanya digunakan untuk ruang dalam 

- Tidak bisa menerima beban yang berat 

Roster 

Gambar 7. 3 Dinding Partisi Gypsumboard 
Sumber : http://partisigypsumbatam.blogspot.com 

Gambar 7. 4 Dinding Roster 
Sumber : http://pesonarimba.com 
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 Difungsikan untuk area masjid, memiliki motif-motif 

yang beragam sebagai nilai estetika 

 Berbahan dasar tanah liat 

Kelebihan : 

 Motif yang beragam sehingga bisa menambah daya 

tarik visual dan estetika 

 Memaksimalkan penghawaan alami karena adanya 

lubang 

Kelemahan :  

- Perlunya keahlian khusus dalam pembuatan 

- Tidak begitu kuat dalam menahan beban yang terlalu 

berat 

Lantai Keramik 

 Material yang sangat mudah didapat 

 Memiliki berbagai macam motif yang bisa disesuaikan 

dengan estetika dan fungsi 

 Dapat digunakan berbagai fungsi ruang 

 Perawatan yang mudah 

 Mudah dibersihkan 

  

Gambar 7. 5 Lantai Keramik 
Sumber : https://rumahminimalisoi.com 
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Lantai Marmer  

 Material yang umumnya bisa digunakan sebagai lantai 

masjid, plaza, dan area perkantoran 

 Memiliki ukuran yang cukup besar dan memberi kesan 

elegan 

 Tahan terhadap panas 

Karpet 

 Merupakan peredam suara yang baik 

 Memberikan kesan hangat dan nyaman 

 Cocok digunakan untuk area Shalat 

 Membersihkannya yang mudah dengan penyedot debu 

  

Gambar 7. 6 Lantai Marmer 
Sumber : penebar-swadaya.net 

Gambar 7. 7 Penutup Lantai Karpet 
Sumber : http://kemakmuranmasjid.com 
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Batu Alam 

 Biasa digunakan untuk area pedestrian 

 Motifnya bisa digunakan sebagai daya tarik estetika 

 Memberi kesan dingin 

 Tahan terhadap cuaca 

Dak Beton 

 Bisa digunakan untuk penempatan utilitas seperti 

rooftank, cooling tower, serta maintenance atap 

 Tidak mudah bocor 

 Fleksibel, dapat dibentuk 

 Kokoh dan kuat 

  

Gambar 7. 8 Batu Alam 
Sumber : http://kemakmuranmasjid.com 

Gambar 7. 9 Dak Beton 
Sumber : Dokumentasi Survey Pusdai, Juli 2018 
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Penutup Atap Tegola 

 Kuat dan tahan lama terhadap suhu ekstrem 

 Mampu meredam suara dari luar seperti hujan 

 Tahan terhadap jamur dan lumut 

 Tidak mudah goyah terhadap angina 

 Bentuk fleksibel dan mudah diangkut cocok untuk 

penutup atap bangunan massa seperti didalam Pusdai 

Jawa Barat 

1. Pelingkup Bangunan Berdasarkan Kebutuhan Fungsi 

Sosok pelingkup dari bangunan Islamic Center ini 

terdiri dari 3 fungsi, yaitu fungsi beribadah yaitu Masjid 

dengan kapasitas yang mencapai 1200 jamaah, dilengkapi 

dengan fasilitas penunjang seperti hall serbaguna, area 

perngelola, area food court, perpustakaan dan galeri yang 

menjadi satu massa bangunan, serta area pendidikan 

sekolah Islam. Tak lupa kegiatan yang menunjang 

masyarakat dalam kebutuhan ekonomi seperti Toko serba 

ada. Dalam kebutuhan fungsinya, area plaza akan 

digunakan dalam berbagai kegiatan seperti bazaar, manasik 

haji, maupun sekadar difungsikan tempat bersantai dan 

bersosialisasi. Letak plaza menjadi sangat penting disini 

karena menjadi pusat dari sirkulasi antar fungsi bangunan. 

Gambar 7. 10 Penerapan penutup atap beton 
Sumber : Dokumentasi Survey Pusdai, Juli 2018 
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Dilengkapi dengan pedestrian untuk memberikan 

kenyamanan bagi pengguna yang berjalan didalamnya. 

2. Pelingkup Bangunan Berdasarkan Aspek Tertentu 

Aspek-aspek Islam yang nantinya mengekspresikan 

bentuk yang sederhana namun mampu memberikan kesan 

nyaman dan menunjang kegiatan yang ada didalam Islamic 

Center. Ornamen-ornamen yang mendukung konsep 

arsitektur Islam memberikan kesan religius dan estetika. 

Kondisi yang nyaman mendukung kegiatan beribadah agar 

lebih khusyuk. Ruang luar dibuat senyaman mungkin dengan 

konsep menyatu dengan alam. 

F. Konsep Struktur 

Bangunan dalam Islamic Center ini terdiri dari 1-2 lantai 

dengan beberapa massa bangunan yang saling berkaitan.  

Sistem struktur dalam proyek Islamic Center ini secara 

umum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sistem struktur bawah 

(pondasi), struktur tengah (dinding dan pelingkup), serta struktur 

atas (atap). 

Sub Structure 

Gambar 7. 11 Pondasi Mini Pile 
Sumber : https://proyeksipil.blogspot.com 
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Pondasi yang digunakan untuk bangunan masjid dan hall 

serbaguna adalah pondasi minipile, karena bentang masjid yang 

cukup lebar sehingga perlu pondasi yang bisa menopang beban 

struktur dan beban yang ada didalamnya. 

Disamping itu, bangunan-bangunan penunjang dalam proyek 

Islamic Center, kedua pondasi ini cocok digunakan untuk 

bangunan dengan 1-2 lantai. Sehingga diperlukan pondasi yang 

memenuhi syarat 

Pondasi Batu Kali 

Diperuntukkan untuk bangunan yang lebih sederhana dan 

tidak memilik bentang yang terlalu lebar. 

Kelebihan : 

 Pengerjaannya yang lebih mudah dan ramah 

lingkungan 

 Bahan mudah didapat 

 Tidak menimbulkan bising 

 Biaya relatif lebih murah 

Kelemahan :  

- Relatif digunakan untuk bangunan kecil / sederhana 

- Bisa terjadi pelapukan 

  

Gambar 7. 12 Pondasi Batu Kali 
Sumber : https://proyeksipil.blogspot.com 
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Pondasi Footplate 

Diperuntukan untuk area dengan bentang yang cukup 

lebar seperti masjid dan hall. Area perpustakaan, galeri, 

foodcourt, sekolahan juga memungkinkan tergantung dari 

bentang dan beban bangunan.  

Kelebihan : 

 Pengerjaannya ramah lingkungan 

 Galian lebih sedikit 

 Lebih bisa menopang beban dari batu kali 

 Tidak menimbulkan bising 

 Biaya relatif lebih murah 

Kelemahan :  

- Pengerjaan bekisting memakan waktu lama 

- Perlu keahlian khusus 

- Perlu menunggu waktu kering sesuai umur beton 

  

Gambar 7. 13 Pondasi Footplate 
Sumber : https://footplate.xyz 
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Mid Structure 

Sistem Lantai 

Untuk standar/spesifikasi dari pemilihan sistem lantai 

adalah bidang horizontal yang harus mampu menopang beban 

dan menambah kekuatan secara struktural selain itu diharapkan 

mampu meredam suara dan juga dapat dipasang untuk instalasi 

lampu, kabel listrik, dsb 

Plat Lantai Beton 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan : 

 Kedap air 

 Tahan terhadap api 

 Peredam suara yang baik 

 Kuat dan awet 

Kelemahan :  

- Berpotensi adanya korosi 

- Biaya cukup mahal 

- Berpotensi susut dan muai sehingga terjadi perubahan 

berat dan volume. 

Gambar 7. 14 Plat Lantai Beton 
Sumber : https://duniatekniksipil.web.id 
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Plat Lantai Baja 

Kelebihan : 

 Memiliki beban yang lebih ringan dibandingkan beton 

 Tidak akan lapuk 

Kelemahan :  

- Sifat baja yang tidak tahan api 

- Berpotensi terjadi korosi 

Sistem Dinding  

Didalam proyek Islamic Center, terdapat beberapa massa 

bangunan yang harus diperhatikan struktur dinding 

dipertimbangkan dari fungsi dan bentang dari massa bangunan 

itu sendiri. 

Struktur Rangka Beton 

Dibentuk menggunakan kolom dan balok yang dikaitkan 

membentuk bujur sangkar. 

Kelebihan : 

 Penyusunan struktur lebih fleksibel 

 Banyak diterapkan pada bangunan 

Gambar 7. 15 Plat Lantai Baja 
Sumber : https:// https://ironsteelcenter.com 

Gambar 7. 16 Struktur Rangka 
Sumber : https://id.scribd.com 
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Kelemahan :  

- Kolom yang rentan terkena gaya kesamping 

Struktur Dinding Sejajar 

Dibentuk plat dinding yang disusun secara sejajar sebagai 

penerima beban. Bisa diimplementasikan untuk massa 

bangunan yang memiliki bentang yang cukup lebar 

Kelebihan : 

 Kokoh dan stabil 

 Banyak diterapkan pada bangunan 

Struktur Dinding Masif 

Kelebihan : 

 Cenderung stabil 

 Memiliki tingkat kekokohan yang baik 

 Suhu cenderung stabil 

Kelemahan :  

- Cenderung mahal 

- Potensi untuk memasukkan cahaya dan udara menjadi 

sangat minim 

Gambar 7. 17 Struktur Dinding Sejajar 
Sumber : https://id.scribd.com 

Gambar 7. 18 Struktur Dinding Masif 
Sumber : https://id.scribd.com 
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Upper Structure 

Dalam proyek Islamic Center segi atap juga perlu 

diperhatikan yang harus mencakup beberapa aspek : 

 Bisa menumpu beban diri sendiri dan beban yang 

bekerja didalamnya ( Beban air hujan, angin, dsb) 

 Mampu menaungi interior yang ada didalam bangunan 

 Menyesuaikan dengan fungsi dan bentang bangunan 

Atap Kayu 

Kelebihan : 

 Mudah ditemukan dan bobotnya ringan 

 Kuat terhadap gaya tarik dan tekan 

 Dapat diekspos sebagai elemen estetika 

Kelemahan :  

- Mudah terbakar 

- Cukup mahal 

- Rentan membusuk dan diserang rayap 

  

Gambar 7. 19 Struktur atap kayu 
Sumber : http://gruposirp.org 
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Atap Baja 

Kelebihan : 

 Memiliki tingkat kekokohan yang baik 

 Suhu cenderung stabil 

Kelemahan :  

- Cenderung mahal dan kurang fleksibel 

- Rentan terhadap karat serta perlu perhitungan yang 

benar-benar tepat 

G. Konsep Teknologi 

CCTV : 

 Sistem CCTV adalah teknologi kamera untuk 

keamanan. Biasa ditempatkan disudut-sudut baik luar 

maupun dalam bangunan untuk membantu petugas 

keamanan dalam menjaga keamanan Islamic Center. 

  

Gambar 7. 20 Struktur atap baja 
Sumber : https://www.atapkarya.id 

Gambar 7. 21 CCTV Outdoor dan Indoor 
Sumber : robicomp.com 
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Lampu Sensor Otomatis : 

 Sistem lampu sensor otomatis membantu dalam 

penghematan energi listrik. Lampu akan menyala bila 

mendapat mendeteksi gelap dan mati disaat mendapat 

cahaya yang cukup 

 Bisa diterapkan pada bangunan seperti perkantoran, 

perpustakaan, galeri, dan sekolah 

 

H. Konsep Utilitas 

Dalam proyek Islamic Center, terdapat beberapa 

kemungkinan sistem utilitas dalam penerapannya dari segala 

aspek seperti sistem pencahayaan, sistem elektrikal, sistem 

penghawaan, pengolahan air, sistem telekomunikasi, dan sistem 

pemadam kebakaran untuk menunjang segala aktivitas yang ada 

didalamnya. 

  

Gambar 7. 22 Penerapan lampu sensor 
Sumber : http://what-when-how.com/energy-

engineering/lighting-controls-energy-engineering/ 



 

116 
 

1. Sistem Pencahayaan 

Dalam sistem ini yang nantinya akan diterapkan 

dalam Islamic Center adalah sistem pencahayaan alami 

untuk mengoptimalkan cahaya alam dan juga penerangan 

buatan yang diperuntukan untuk malam hari yang 

suasananya lebih gelap. 

Skylight 

 Diterapkan untuk memasukkan cahaya alami dari atas 

bangunan, serta mengoptimalkan penerangan pada 

pagi dan siang hari 

Explosion Proof dan lampu otomatis 

 Biasa diterapkan untuk area perkantoran, atau food 

court untuk penerangan yang optimal. 

  

Gambar 7. 23 Penerapan Skylight 
Sumber : kanopikacamaster.com 

Gambar 7. 24 Lampu Explosion proof 
Sumber : exproofmarketing.com 
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Gambar 7. 26 Panel Box 
Sumber : ruang-server.com 

2. Sistem Elektrikal 

Sumber elektrikal dalam penerapan didalam Islamic 

Center ini ada dua, yaitu dari PLN dan sumber cadangan 

listrik genset. Sistem elektrikal bangunan yang diterapkan 

dengan menggunakan panel box yang diletakkan di area 

servis dan juga genset sebagai tenaga listrik cadangan 

apabila terjadi pemadaman listrik. Skema dari alur listrik 

digambarkan melalui bagan dibawah : 

Panel Box 

 Diletakkan di ruang/area servis dalam tapak sebagai 

sumber listrik dalam area Islamic Center nantinya. 

Genset 

 Sebagai sumber tenaga cadangan listrik apabila terjadi 

mati listrik, selain itu, genset dilengkapi dengan 

peredam suara agar tidak menimbulkan bising 

 Diletakkan di area maintenance yang jauh dari 

jangkauan publik 

  

PLN Trafo 

Panel Box 

Genset 

Distribusi Listrik 
Ke Bangunan 

Bagan 7. 1 Skema alur sistem elektrikal 
Sumber : Analisis Pribadi 

Gambar 7. 25 Genset 
Sumber : indiamart.com 
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3. Sistem Penghawaan 

Roster :  

 Biasa diterapkan didalam area masjid untuk 

menciptakan penghawaan secara alami agar angin 

masuk kedalam. 

AC Split : 

 AC Split diperuntukan untuk mendinginkan ruang. 

 Biasa ditempatkan dalam bangunan yang 

membutuhkan tingkat kenyamanan tinggi dan stabil 

seperti kantor, perpustakaan, masjid, dll  

   

Gambar 7. 27 Roster sebagai 
penghawaan alami 

Sumber : 4.bp.blogspot.com 

Gambar 7. 28 AC Split sebagai pengawaan buatan 
Sumber : acwahana.com 
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4. Sistem Pengolahan Air 

a. Distribusi Air Bersih 

Mengingat kebutuhan air yang cukup banyak 

untuk berbagai kegiatan, maka pemilihan sistem air up 

feed dan down feed diterapkan sehingga adanya 

tampungan/cadangan air baik di ground tank maupun 

rooftank. 

b. Distribusi Air Limbah 

Distribusi air limbah dibagi menjadi dua yaitu 

limbah padat dan limbah cair, limbah padat yang 

dihasilkan akan dialirkan menuju septictank sebelum 

diarahkan ke resapan. Sedangkan untuk limbah cair 

dialirkan dan diolah di bak kontrol sebelum dialirkan 

ke saluran kota. 

PDAM 

Pompa 

Ground 
Tank 

Roof 
Tank 

 

Area Wudhu 

Lavatory 

Food Court 

Penyiraman 
Tanaman 

Luar 

Sistem 
Pemadam 
(Sprinkler) 

Distribusi ke 
bangunan 

Bagan 7. 2 Skema alur air bersih 
Sumber : Analisis Pribadi 
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5. Sistem Telekomunikasi 

Jaringan telekomunikasi terdiri dari 2 yaitu telepon 

dan fax, serta jaringan internet. Kedua jaringan ini berasal 

dari penyedia layanan telekomunikasi publik. Dalam kasus 

ini saya mengambil jaringan Telkom.  

Dari Telkom didistribusikan menuju PBAX, yaitu 

perangkat penyambung jaringan yang biasanya terletak pada 

bangunan yang memerlukan cabang-cabang satuan 

sambungan telekomunikasi, dalam hal ini adalah bangunan 

Islamic Center. Diperuntukkan untuk gedung seperrti 

perpustakaan, perkantoran, dan sekolah. Skema dari 

distribusi digambarkan dalam bagan dibawah ini : 

  

Limbah 
Padat 

(Closet) 

Limbah Cair 
(Urinoir, 

Washtafel, 
Floor Drain) 

Septictank Bak 
Kontrol 

Peresapan Bak 
Kontrol 

Bagan 7. 3 Skema alur air limbah 
Sumber : Analisis Pribadi 

Telkom 

Private 
Automatic 

Branch 
Exchange 

(PBAX) 

Modem / 
Router 

Operasional 
Bangunan 

(Telepon dan 
Internet) 

Bagan 7. 4 Skema alur sistem telekomunikasi 
Sumber : Analisis Pribadi 
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6. Sistem Kebakaran 

Sprinkler :  

 Sistem Sprinkler mengeluarkan air menyebar secara 

otomatis bila terdeteksi asap / air api deteksi yang 

pecah pada suhu tertentu 

 Biasa ditempatkan di ruang-ruang yang memiliki 

bentang yang cukup seperti aula / hall dan tempat yang 

rawan kebakaran. 

Hydrant Box : 

 Sebagai penyedia air untuk antisipasi kebakaran 

didalam bangunan. 

 Biasa ditempatkan di sudut-sudut bangunan yang 

strategis dan terjangkau. 

Gambar 7. 29 Sprinkler 

Sumber : indiamart.com 

Gambar 7. 30 Hydrant Box 

Sumber : depotsafety.co.id 
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Hydrant Pillar : 

 Sebagai penyedia air untuk antisipasi kebakaran diluar 

bangunan 

 Biasa ditempatkan di area luar bangunan sebagai 

antisipasi dan digunakan oleh pemadam kebakaran bila 

terjadi kebakaran 

APAR (Alat Pemadam Api Ringan) : 

 Sebagai penyedia air untuk antisipasi kebakaran diluar 

bangunan 

 Biasa ditempatkan di dalam bangunan di titik-titik 

tertentu atau di area pengelola yang bersifat privat. 

 Bisa digunakan oleh perseorangan 

  

Gambar 7. 31 Hydrant Pillar 

Sumber : patigeni.com 

Gambar 7. 32 APAR 

Sumber : alatpemadam.biz 


