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BAB 3 

 ANALISIS PERANCANGAN 

 

4.7 Analisis Kegiatan dan Pengguna 
 

Islamic Center ini akan memiliki kegiatan keagamaan ( kegiatan shalat 5 , 

waktu, shalat Jum’at, shalat hari raya, dakwah Islam atau tabligh akbar, dan pengajian 

rutin). kegiatan pendidikan (kegiatan TPA, madrasah, pusat kegiatan belajar 

masyarakat, adanya kajian, ruang kelas atau ruang pembelajaran hingga perpustakaan)  

hingga kegiatan ekonomi. Untuk kegiatan – kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh 

bermacam – macam pengguna yang berbeda. 

 

4.2.1 Kegiatan dan Pengguna 
 Kegiatan – kegiatan agama yang ada di Islamic Center antara lain 

seperti menyelenggarakan ibadah sholat fardhu yaitu Isya, Subuh, Dzuhur, 

Ashar, Maghrib yang akan dilaksanakan setiap hari, dengan pengguna 

merupakan mayoritas umat muslim, orang tua maupun anak-anak, pria dan 

wanita, yang tempatnya dipisahkan dan bertempatan di ruang sholat dalam 

masjid. menyelenggarakan sholat Jumat yang dilaksanakan pada hari jum’at 

setiap minggunya, dan penggunanya adalah kaum pria serta kegiatan 

shalatnya bertempatkan di dalam masjid dan ketika jama’ah begitu banyak 

maka tempat yang digunakan untuk shalat yaitu pada teras maupun ruang 

terbuka pada masjid. Adanya kegiatan hari besar islam seperti shalat di hari 

raya, yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, 

penggunanya adalah kaum pria dan kaum wanita yang beragama islam dan 

bertepatan pada area masjid, teras masjid dan ruang terbuka pada masjid. 

menyelenggarakan dakwah Islam atau tabligh akbar biasanya dilakukan pada 

event - event tertentu seperti Maulid Nabi, acara keislaman dll yang 

bertepatan pada ruang shalat di masjid. serta pengajian rutin, yang dilakukan 

oleh ibu-ibu pengajian dan dilaksanakan dalam ruangan shalat di masjid. 

Kegiatan Pendidikan yang akan dilakukan seperti menyelenggarakan 

kegiatan TPA yang dilaksanakan setiap hari yaitu sore hari pada ruangan 

khusus TPA dengan penggunanya adalah murid-murid TPA. Madrasah, pusat 
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kegiatan belajar masyarakat, adanya kajian, ruang kelas atau ruang 

pembelajaran hingga perpustakaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan 

pada gedung pendidikan dengan penggunanya yang bermacam-macam yaitu 

dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Serta terdapat perpustakaan dimana 

murid-murid dalam menambahkan waktu untuk membaca atau dalam 

mengerjakan sesuatu di perpustakaan. 

Untuk kegiatan sosial ekonomi seperti pemberdayaan zakat, infaq, 

shodaqoh dan wakaf dilaksanakan setiap hari dilakukan pada gedung Sosial 

Ekonomi dan penggunanya ada panitia-panitia penerima zakat dan ada 

masyarakat pemberi zakat, wakaf, infaq dan shadaqah. Kegiatan ini 

melingkupi ruangan pada gedung Sosial Ekonomi dan penggunanya adalah 

masyarakat sekitar dan orang yang berwisata. 

Pada kegiatan di gedung penginap biasanya dipakai untuk tamu 

undangan yang menghadiri acara dan para ulama yang ingin beristirahat. Dan 

kegiatan pada area memanah biasanya aktivitas yang dilakukan oleh 

kelompok masyarakat ataupun tokoh ulama dalam belajar memanah ataupun 

di adakan event-event tertentu pada bangunan tersebut. Bangunan ini 

biasanya digunakan pada waktu tertentu ketika ada event ataupun dipakai 

untuk berlatih. 

Pada gedung serbaguna biasanya digunakan untuk acara pernikahan dan 

kegiatan lainnya yang penggunanya adalah elemen masyarakat maupun para 

pengunjung. Gedung serba guna bisa digunakan untuk kapanpun. Untuk 

sarana pendukung yang terdiri dari taman, kantin, plaza, dan area memanah 

yang terdapat pada lahan biasanya penggunanya adalah pengunjung, ulama 

maupun wisatawan yang datang pada Islamic Center ini tersebut. Selanjutnya 

adalah ruang ME dan Utilitas yang terdapat pada setiap gedung yang 

digunakan untuk sistem kelistrikan pada gedung dan penggunanya adalah 

karyawan yang ditugaskan dalam bidang ini. 
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• Masjid atau Gedung Ibadah 

Pada bangunan masjid terdapat beberapa ruangan yaitu ruang Imam 

atau mimbar yang digunakan imam shalat untuk mempimpin jalannya shalat 

dan mimbar yang digunakan khotib untuk menyampaikan khutbahnya  

biasanya digunakan setiap hari dan mimbar digunakan pada shalat Jum’at 

ataupun hari raya. Ruang shalat utama yang digunakan oleh jama’ah untuk 

melaksanakan shalat fardhu bukan jangan digunakan untuk shalat tetapi 

digunakan untuk ijab Kabul dan untuk pengajian serta bersosialisasi untuk para 

jama’ah masjid, biasanya digunakan setiap hari dan pada hari-besar. Ruang 

serambi luar yang digunakan oleh jama’ah untuk bersosialisasi dan bisa juga 

digunakan untuk shalat ketika shaf di dalam ruangan penuh dalam kegiatan 

shalat jum’at ataupun shalat hari raya. Ruang wudhu yang digunakan untuk 

berwudhu dan ruangan ini terpisah menjadi 2 tempat yaitu tempat wudhu pria 

dan tempat wudhu wanita, masing terpisahkan oleh sirkulasi yang sudah diatur 

dengan sebaik mungkin agar menjaga pandangan serta masing-masing tempat 

dilengkapi juga dengan toilet dan tempat wudhu difabel, tempat wudhu ini bisa 

digunakan pada saat kapanpun ketika ingin melaksanakan ibadah shalat. Toilet 

pada masjid terdapat berdekatan dengan tempat wudhu yang masing-masing 

terdapat pada tempat wudhu pria dan tempat wudhu wanita, bisa digunakan 

setiap hari. Ruang servis dan janitor yang digunakan untuk petugas kebersihan 

meletakkan barang-barang dan bisa digunakan setiap hari. Gudang yang 

digunakan untuk menyimpan barang-barang tidak terpakai atau menyimpan 

barang-barang kebutuhan masjid dan bisa digunakan setiap saat. Ruang marbot 

yang digunakan untuk marbot tinggal ataupun untuk beristirahat. Ruang loker 

pria dan wanita yang digunakan untuk menempatkan barang-barang untuk 

keperluan shalat ataupun Al-Qur’an bisa digunakan setiap hari oleh para 

jama’ah masjid. Ruang sound sistem yang berdekatan dengan ruang imam 

biasanya digunakan untuk menempatkan alat-alat sound sistem. Ruang zakat 

biasanya digunakan untuk menyimpan beras ataupun barang zakat ketika hari 

raya dan yang menggunakan ruang zakat ini adalah panitia-panitia penerima 

zakat.  Terdapat 4 buah minaret.  
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• Gedung Sosial & Ekonomi 

Memiliki beberapa ruangan antara lain ruang ketua dan sekretaris yang 

digunakan untuk pengurusan Islamic Center dan digunakan oleh pengelola 

serta bisa digunakan pada hari kerja. Ruang rapat yang digunakan untuk 

kegiatan rapat, dan digunakan oleh pengelola ataupun pengunjung serta 

digunakan pada jam kerja atau pada saat kepentingan untuk melakukan rapat. 

Ruang arsip yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting dan 

digunakan oleh pengelola terkait serta digunakan pada saat jam kerja. Ruang 

Diskusi digunakan untuk kegiatan pertemuan yang digunakan oleh pengunjung 

ataupun pengelola dan bisa digunakan setiap hari atau weekend. Ruang 

Keamanan yang digunakan oleh petugas keamanan dan digunakan setiap hari. 

Ruang Pelayanan masyarakat biasanya digunakan oleh masyarakat dalam 

menyampaikan suatu aspirasi maupun keluhan, biasanya digunakan pada hari 

kerja dan untuk Sabtu dan Minggu merupakan hari libur bekerja. Ruang 

koperasi yang dapat digunakan oleh pekerja untuk membeli alat-alat yang 

dibutuhkan ataupun membeli makanan ringan di minimarket. Ruang koperasi 

digunakan oleh masyarakat sekitar dan karyawan atau pengunjung yang 

berwisata di Islamic center tersebut. Ruang servis yang digunakan untuk 

menempati barang-barang dan biasanya digunakan oleh karyawan yang 

ditugaskan sebagai cleaning service dan ruangan ini digunakan setiap hari. 

Toilet yang digunakan oleh pria dan wanita pengunjung, anak-anak, orang tua, 

dan kaum disabilitas digunakan setiap hari. dan gudang yang merupakan 

tempat penyimpanan yang dikerjakan setiap saat. 

 

• Gedung Pendidikan  

Pada gedung pendidikan terdapat beberapa ruangan yaitu ruang kelas 

yang digunakan untuk belajar dan mengajar dengan penggunanya adalah guru 

dan siswa atau siswi yang dilakukan setiap hari Senin- Jum’at pagi-sore hari, 

ruang kajian digunakan untuk mengkaji dan digunakan oleh pengunjung 

dilaksanakan pada setiap pagi sampai sore hari pada hari Senin – Jum’at, ruang 

pengajar digunakan untuk ruangan para guru dan penggunanya adalah guru-

guru dan tendik yang digunakan pada saat tidak ada jam mengajar, ruang TPA 

digunakan untuk kegiatan mengaji dan penggunanya adalah guru ngaji dan 
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murid-murid TPA dilaksanakan setiap hari yaitu pada sore hari, PAUD 

digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang digunakan oleh murid PAUD 

dan guru pengajar, ruang guru PAUD digunakan sebagai tempat ruang guru 

dengan penggunanya adalah guru-guru pengajar dan digunakan pada saat 

waktu sekolah masuk, perpustakaan merupakan tempat ruang belajar, membaca 

buku, mengerjakan tugas dll, biasanya digunakan oleh pengunjung dan siswa-

siswi serta anak-anak yang ingin belajar, dan dibuka setiap hari, ruang 

pustakawan digunakan sebagai tempat mengelola perpustakaan yang 

digunakan setiap hari, toilet yang digunakan oleh pria dan wanita pengunjung, 

anak-anak, orang tua, dan kaum difabel digunakan setiap hari, dan gudang 

yang merupakan tempat penyimpanan yang dikerjakan setiap saat. 

 

• Gedung Serbaguna 

Dalam gedung serbaguna terdapat beberapa ruangan yaitu lobby yang 

digunakan sebagai kegiatan ruang tunggu dan biasanya digunakan oleh 

pengunjung atau penyewa biasanya dilakukan pada hari libur atau hari besar. 

ruang pengurus digunakan untuk kegiatan mengelola GSG ini tersebut dan 

digunakan oleh pengguna biasanya digunakan setiap hari. Aula digunakan 

untuk kegiatan pameran, pernikahan, dan acara lain-lain, biasanya digunakan 

oleh pengunjung wisatawan maupun dari pihak penyewa, dan digunakan setiap 

hari. Toilet yang digunakan oleh pria dan wanita pengunjung, anak-anak, orang 

tua, dan kaum difabel digunakan setiap hari, dan gudang yang merupakan 

tempat penyimpanan yang dikerjakan setiap saat serta terdapat ruang VIP yang 

digunakan untuk tamu special untuk beristirahat. 

 

• Sarana Pendukung  

Terdapat Sarana pendukung pada Islamic center antara lain adalah 

taman, yang digunakan para wisatawan ataupun pengunjung untuk berwisata 

ataupun menikmati keindahan taman dan masjid, biasanya digunakan setiap 

hari. Parkir motor, mobil dan sepeda yang digunakan untuk memarkirkan 

kendaraan pengunjung maupun pengelola pada Islamic center, parkiran terletak 

pada tengah lahan dan digunakan setiap hari. Terdapat juga bangunan komersil 

yang digunakan untuk berbelanja ataupun berwisata yang digunakan oleh 
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pengunjung dan buka setiap hari serta pengunjung akan lebih ramai ketika hari 

besar atau weekend. 

 

• Ruang ME dan Utilitas  

Terdapat juga bangunan ME dan Ultilitas yang berdekatan dengan 

bangunan masjid dan bangunan komersil lainnya, biasanya digunakan untuk 

meletakkan barang-barang seperti genset dan alat-lainnya. Untuk ultilitas 

dibangun pada tiap bangunan dan pembuangan air bersih dan kotor dialirkan 

pada saluran irigasi atau dibuat pembuangan terbaru. Ruang CCTV diletakkan 

pada tiap gedung digunakan untuk mengawasi dan digunakan oleh pengelola 

yang sudah ditugaskan, dilakukan setiap hari dengan petugas yang berjaga 

pada ruangan ini dibagi menjadi beberapa sesi. 

 

• Area Memanah 

 Terdapat juga area memanah, biasanya area ini digunakan oleh atlet 

untuk berlatih ataupun para pengunjung untuk belajar dalam menggunakan 

panah dengan baik dan benar. Bukan dipakai untuk berlatih ataupun belajar, 

pada area ini juga digunakan untuk lomba baik itu lomba besar ataupun lomba 

kecil. Pada bangunan ini bisa dipakai kapan saja. 

 

4.2.2 Isu Terkait Fungsi 
Permasalahan atau isu yang terkait dengan fungsi dari Islamic Center 

itu terfokus pada sirkulasi ruangan masjid untuk sholat, pemisah sirkulasi 

untuk jama’ah pria dan jama’ah wanita. Seperti halnya pada arah kiblat 

masjid yang sebaiknya tidak terdapat bangunan di depannya, untuk mengatasi 

hal tersebut jika tidak ada bangunan bisa saja dibuat ruang terbuka hijau 

maupun danau buatan. bukan hanya masalah sirkulasi tetapi fasilitas 

disabilitas yang sering tidak di utamakan dalam islamic center, padahal ini 

merupakan bagian terpenting dikarenakan difabel juga harus bisa mengakses 

area masjid untuk melakukan ibadah shalat maupun kegiatan islam lainnya.  

Tidak kalah penting ruang yang memiliki ruang fleksibilitas seperti 

ruang pertemuan dan ruang kajian yang digabung menjadi satu tempat dengan 

waktu tertentu. Efisiensi ruang yang merupakan pemanfaatan ruang yang 
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bersifat multifungsi dengan pilihan kapasitas dan spesifikasi ruang dapat 

disesuaikan. Sehingga tiap ruang multifungsi tersebut dapat dimanfaatkan 

dengan maksimal dan tidak menciptakan ruangan yang kosong. Suatu 

ruangan harusnya memiliki tingkat keprivasian masing-masing. 

Pengelompokan keprivasian ini ditentukan lewat zoning ataupun program 

ruang yang menentukan dimana sebaiknya letak bangunan tersebut, dengan 

ini mencangkup keselamatan dan keamanan bagi privasi pengunjung. 

Ketika pelaksanaan shalat jum’at dimana banyak jama’ah yang datang 

dengan mengendarai kendaraan motor ataupun mobil, hal ini menjadi suatu 

masalah dimana banyaknya kapasitas kendaraan sehingga sulit bagi 

pengunjung untuk memarkirkan kendaraan bahkan bisa jadi para pengunjung 

memarkirkan kendaraan di pingir jalan dan tidak pada tempat yang 

disediakan. Bukan hanya masalah parkir pada saat shalat jum’at tetapi pada 

saat bulan ramadhan dimana pada saat ini banyak pedagang bazar makanan 

dan pakaian berjualan hal ini mengakibatkan fungsi lahan yang tidak efisien 

dan bisa jadi para pedagang mengambil alih fungsi ruang terbuka hijau untuk 

berjualan. 

4.8 Analisis Tapak 
Dalam analisis tapak ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti kondisi 

tapak, topografi, iklim dilahan, lingkungan sekitar lahan, dan sebagainya. 

 

 3.2.1 Lokasi 
Lokasi proyek yang akan dibangun Islamic Center yang berlokasi di Jl. Ah 

Nasution Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi 

Lampung. Lokasi tapak berada pada titik koordinat 5°05'56.8"S 

105°20'26.5"E seperti yang ditunjukan pada  
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Gambar 3. 1 peta kota metro 

Sumber : Pemerintah Kota Metro Provinsi Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3. 2 Lokasi Proyek 

Sumber :Google maps 
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Terdapat beberapa batas-batas di area lahan, sebagai berikut: 

Timur   : Persawahan 

Selatan  : Jalan setapak, pemukiman warga, dan beberapa pohon 

Barat  : Saluran pengairan irigasi, pohon kelapa sawit dan jalan utama 

Utara  : Persawahan 

 

3.2.2 Topografi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Batas – Batas Lahan 

 

Gambar 3. 4 Topografi 
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Untuk topografi lahan menyerupai seperti lahan persawahan pada 

umumnya yang memakai sistem terasering pada permukaan tanah lahannya. 

Perbedaan pada tiap bagian di bagian tanah teraseringnya tidak terlalu tinggi 

sekitar 15-40 cm. Adapun selisih antara titik tertinggi dan titik terendah pada 

lahan ini sekitar 2,6 m. 

 

3.2.3 Iklim 
 

No Uraian Nilai 

1 Suhu udara 19-37oC 

2 Suhu udara rata-rata 28oC 

3 Kelembapan 80-88% 

4 Kecepatan angin 5,83 Km/jam 

5 Rata-rata curah hujan 119mm2 

6 Penyinaran matahari 56 % 

Tabel 3. 1 Data Iklim Kota Metro 

Sumber : Data BMKG 
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Gambar 3. 5 Arah Matahari dan Kiblat 

3.2.4 Sarana 
Pada lahan ini terdapat saluran irigasi yang berada di sebelah barat 

lahan. Saluran irigasi ini digunakan untuk sistem pengairan sawah di kota 

metro. Untuk memasuki lahan ini dibutuhkan jembatan yang dapat diakses 

dari jalan Ahmad Nasution dikarenakan adanya saluran irigasi yang 

memisahkannya. Saluran irigasi ini lebarnya  sekitar 5 meter dan terbentang 

di sekitar kota metro baik di tengah kota maupun di pinggirnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 6 Drainase lahan 
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3.2.5 Vegetasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk vegetasi di sekitar lahan ini mayoritas adalah tanaman padi 

karena lahan ini merupakan lahan persawahan milik warga. Adapun vegetasi 

lainnya di sekitar lahan yaitu pohon kelapa sawit yang banyak berada di 

sekitar sisi barat lahan yang berdekatan dengan aliran irigasi pada lahan, dan 

beberapa pohon kelapa serta tanaman liar disekitar lahan. 

3.2.6 Bangunan Ekisting dan Rencana ke Depan 
Pada sekitar lahan terdapat beberapa bangunan pemukiman dan 

perumahan warga sekitar, rumah sakit, sekolah, pondok pesantren, pasar, 

bangunan komersil, bangunan retail-retail, bank, serta perkantoran yang 

sifatnya swasta maupun negeri. 

Gambar 3. 7 Vegetasi 
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Gambar 3. 8 Bangunan Sekitar Lahan 

 

Gambar 3. 9 Fasilitas umum sekitar lahan 
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3.2.7 Aspek Visual 

 

Gambar 3. 10 Visual Luar ke Lahan 

 

 

Gambar 3. 11 Aspek Visual  Lahan Ke Luar 
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3.2.8  Hasil Analisis Terhadap Tapak 

 

Gambar 3. 12 Zooning Tapak 

 
Dari hasil analisis, untuk akses masuk menuju tapak terdapat pada sisi 

barat tapak karena bagian sisi tersebut sangat memungkinkan untuk dijadikan 

akses masuk utama serta akses keluar dari lahan. Pada sisi utara lahan 

berpotensi untuk dibangun masjid dikarenakan view dari dari luar bisa 

langsung terlihat masjid, bukan hanya view tapi pada bagian itu permukaan 

tanah sedikit landai sehingga memungkinkan untuk membangun masjid pada 

area tersebut. Untuk area parkir diletakkan pada sisi tengah lahan agar dapat 

dijangkau oleh semua gedung dan bangunan komersil pada sisi timur dan 

pada sisi selatan lahan. Untuk kontur pada lahan dikarenakan lahan 

merupakan area persawahan maka seluruh lahan yang akan dibangun akan di 

urug atau ditimbun untuk mendapatkan permukaan tanah yang keras. 
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3.2.9 Peraturan Setempat 
Pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011 – 2031 menjelaskan 

bahwa koefisien dasar bangunan (KDB) perumahan pada tingkat kepadatan 

lingkungan tinggi maksimum untuk pusat perdagangan sebesar 70% dan 

diluar pusat perdagangan sebesar 60%. Sedangkan di Kota Metro bagian 

timur sudah ditentukan oleh Rencana Alokasi dan Struktur Tata Ruang Kota 

Metro sebesar 60 – 80%. Kota Metro Timur termasuk ke dalam kepadatan 

yang tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah jadi diambil KDB sebesar 

70% dan KLB sebesar 3.5 dan ketinggian maksimumnya adalah 5 lantai. Pada 

peraturan Daerah kota Metro nomor 5 tahun 2016 tentang penataan ruang 

terbuka hijau pada pasal 15 nomor 2 poin c menyatakan bahwa RTH untuk 

area public rekreasi, vegetasi yang ditanam bervariasi, paling sedikit 60% 

(enam puluh persen) dari luas area harus dilakukan penghijauan. 

 

 

 

 

Tingkat kepadatan Pusat Perdagangan Di Luar Pusat Perdagangan 

Lingkungan dengan Kepadatan Tinggi
KDB (maksimum)
Pelayanan Umum 80% 60%
KLB (maksimum)

Pelayanan Umum 4,5 3,5
Ketinggian bangunan maksimum 10 Lantai 7 Lantai

Lingkungan dengan Kepadatan Sedang
KDB (maksimum)
Pelayanan Umum 70% 50%
KLB (maksimum)

Pelayanan Umum 3,5 2
Ketinggian bangunan maksimum 5 Lantai 4 Lantai

Lingkungan dengan Kepadatan Rendah
KDB (maksimum)
Pelayanan Umum 70% 40%
KLB (maksimum)

Pelayanan Umum 3,3 1,2
Ketinggian bangunan maksimum 3 Lantai 2 Lantai

Tabel 3. 2 KDB, KLB, dan RTH Metro 

Sumber : Peraturan Daerah Kota Metro NO. 01 Tahun 2012 dan No 5 th 2016 
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3.2.10 Isu Terkait Tapak 
Lokasi pada tapak merupakan lokasi area pariwisata sebagaimana yang 

tercantum pada peraturan daerah kota metro no 5 tahun 2016, karena 

letaknya yang berada diantara Kota Metro dan Lampung Timur, serta dekat 

dengan jalan arteri primer Ahmad Nasution, Yosodadi kecamatan Metro 

Timur. terdapat juga banguan terdekat pada lahan seperti rumah sakit, 

sekolah, SPBU, Bank serta tempat-tempat makan dekat dengan lahan dan 

bisa mudah diakses oleh kendaraan bermotor. Dengan luas tapak sebesar 7 

hektar dapat memaksimalkan fungsi bangunan dan potensi-potensi lahan 

yang ada. Dengan peraturan daerah GSB yang diperbolehkan adalah 5 m 

dan kdb = 70%, serta garis sepadan irigasi sebesar 1-2 m, Arah matahari 

terbit dari arah belakang lahan yaitu sebelah barat dan terbenam di arah 

bagian depan lahan yaitu timur, serta arah datangnya angin per tahun rata-

rata berasal dari arah tenggara ataupun sedikit ke timur. 

Tingkat Kebisingan pada lahan berasal dari arah jalan masuk lahan 

bagian depan karena dekat dengan jalur primer Ahmad Nasution, selain dari 

itu sisi lain tapak ber kebisingan rendah dan sedang karena pada sisi lain 

lahan yang merupakan area persawahan dan tidak ada akses ke lahan. pada 

area sekitar lahan terdapat saluran irigasi dengan lebar 5 meter dapat 

dimanfaatkan sebagai tempat yang menunjang bagi area lahan, bukan hanya 

membuat sejuk tetapi dapat dimanfaatkan untuk fungsi lain. akan tetapi 

letak irigasi lebih tinggi dari lahan sehingga untuk pembuangan drainase 

perlu dibuatkan kembali akses pembuangan menuju saluran irigasi. Listrik 

yang berasal dari sambungan tiang listrik berada di sepanjang jalan Ahmad 

Nasution.  
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Pada area tapak yang merupakan area persawahan sehingga pada 

masalah ini terkait dengan morfologi pada tanah. Sifat tanah pada 

persawahan yang cenderung berbeda dikarenakan tingkat kekerasan pada 

tanah yang kurang. Dalam permasalahan ini dapat diatasi dengan menggali 

terlebih dahulu tanah yang lembek sampai ditemukan permukaan tanah yang 

keras, kemudian dilakukan pengurukan pada tanah dengan urugan setinggi 

tanah pada area masuk pada lahan yang telah direncanakan. 

Pada area tapak juga sering terjadinya kebanjiran yang di akibatkan 

adanya tingkat hujan yang tinggi dan air pada saluran irigasi yang tidak 

tertampung. Dalam kasus ini tapak yang akan dirancang harus memiliki 

saluran drainase yang baik dan sistem pengelolaan air kotor yang baik 

sehingga saat terjadinya peningkatan curah hujan air bisa langsung dialirkan 

menuju drainase. 

Isu selanjutnya terkait dengan sirkulasi pada lahan, dimana pada 

lahan yang akan dirancang bangunan Islamic center hanya terdapat satu 

akses masuk menuju lahan dikarenakan tapak ini merupakan area 

persawahan. Akses sirkulasi antara kendaraan dan manusia akan dirancang 

dengan sangat baik dan memudahkan bagi siapapun yang mengaksesnya. 

Gambar 3. 13 Isu Terkait Tapak 

 


