
40

BAB VI HASIL PERANCANGAN

6.1 Penjelasan Rencana Tapak

Pada penerapannya, site plan Islamic Center Kota Metro tidak jauh berbeda dari apa yang sudah

dikonsepkan. Untuk hasil rancangan akan bisa dilihat pada sub bab berkutnya.

6.1.1 Peletakkan dan Orientasi Massa Bangunan

Peletakkan dan orientasi massa bangunan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan pada

bagian konsep, masjid diletakkan pada area yang vokal, gedung komersial di letakkan di area depan,

gedung sekretariat diletakkan tidak jauh dari masjid, sedangkan untuk area gedung serba guna,

penginapan, dan gedung pendidikan diletakkan di sedikit masuk ke dalam lahan islamic center.

Gambar 6.1 Site plan

Untuk orientasi bangunan terbagi menjadi dua yaitu bangunan yang berorientasi kiblat dan

bangunan yang berorientasi garis lahan islamic center, bebrapa bangunan yang berorientasi untuk

menghadap kiblat adalah masjid, plaza, area terbuka di belakang masjid, gedung serba guna, gedung

kelas, dan penginapan. Hal itu dilakukan agar pengunjung dapat denga mudah mengetahui dimana arah

kiblat tanpa harus mencari tahu dengan alat. Hal ini juga agar pengunjung bisa dengan mudah
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melakukan anjuran dalam agama Islam tentang kegiatan-kegiatan yang dianjurkan untuk menghadap

kiblat seperti mengaji dan lainnya.

6.1.2 Sirkulasi Manusia dan Kendaraan

Sirkulasi manusia dan kendaraan juga sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan di konsep.

Sirkulasi kendaraan dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi bus dengan mobil dan motor, sirkulasi untuk mobil

bus diadakan hanya sampai depan area lahan islamic center, sedangkan untuk mobil dan motor parkir di

dalam islamic center yang kemudian dibagi lagi sesuai tujuan pengunjung masing-masing. Untuk

pengunjung yang ingin berkunjung ke gedung serba guna juga disediakan drop off tepat di depan gedung

serba guna hal ini untuk tamu-tamu VIP pada acara tertentu.

Gambar 6.2 Sirkulasi Lahan

6.1.3 Ruang Terbuka Hijau

Ada empat area ruang terbuka hijau besar yang ada di Islamic Center Kota Metro, yang pertama

adalah pada area depan dimana berfungsi hanya untuk ruang terbuka hijau dan tidak dapat dilakukan

aktivitas diatasnya, dibelakang masjid yang merupakan area ruang terbuka hijau yang dapat difugnsikan

untuk kegiatan apapun selama masih dalam tahap wajar dan tidak merusak, area disamping gedung

serba guna yang dapat difungsikan sebagat taman dan tempat untuk berdiskusi, dan yang terakhir

adalah area yang berada dipaling belakang yang difungsikan sebagai tempat olahrga dan biopark.
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Gambar 6.3 Ruang Terbuka Hijau

6.2 Rancangan Bangunan

Pada penerapannya, rancangan bangunan juga tidak terlalu berbeda dengan apa yang sudah

dijabarkan di bab sebelumnya, namun terdapat beberapa penambahan pada beberapa bagian pada

bangunan tertentu.

6.2.1 Bentuk Bangunan

Bentuk bangunan dengan konsep bentuk neo vernakular berhasil diterapkan pada bangunan

islamic center. Pada penerapannya, salah satu hal yang menjadi kendala adalah bentuk yang

direncanakan pilotis ternyata butuh pertimbangan tambahan untuk sirkulasi, islamic center yang ramah

umum haruslah dapat dijagkau juga oleh pengunjung difabel dengan kursi roda, karena itu bangunan

tidak diangkat terlalu tinggi yaitu hanya 1 meter agar pembuatan ramp tidak memakan terlalu banyak

tempat.

Gambar biopark Gambar playground

Gambar plaza
Gambar puclic space
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Gambarnbentuk masjid Gambar bentuk penginapan

Gambar bentuk bangunan pendidikan
Gambar GSG

Gambar 6.4 Bentu Bangunan

6.2.2 Tata Letak dan Bentuk Ruang

Tata letak pada bangunan islamic center tetap memperhatikan zoningnya masing-masing.

Bentuk bangunan diusahakan dibuat compact dengan fungsi yang maksimal. Salah satu penerapannya

yaitu masjid dimana masjid dengan ruang utama berbentuk kotak ataur persegi merupakan bentuk yang

paling efektif dan tidak mubadzir, hal itu pun diterapkan pada ruang-ruang lain sehingga meminimalisir

ruang negatif pada bangunan.
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Gambar Denah Lantai 2 Masjid Gambar Denah Lantai 1 Masjid

Gambar 6.5 Denah Bangunan

Bangunan masjid juga memiliki dua lantai dengan zoning lantai satu merupakan lantai dengan kegiatan

informal. Pada lantai satu terdapat ruang wudhu serta serambi yang bisa digunakan untuk bersantai.

Ruang wudhu diletakkan di bawah dengan tujuan untuk semua pengguna yang ingin naik ke ruang utama

haruslah bersuci terlebih dahulu sebelum naik ke ruang utama. Selain itu juga terdapat serambi yang

dapat digunakan untuk bersantai atau kegiatan lainnya. Peletakkan serambi di lantai satu bertujuan agar

kegiatan-kegiatan tersebut tidak mengganggu area utama untuk salat.

Gambar 6.6 Denah Masjid

Pada bangunan penginapan, area kamar dipisahkan berdasarkan jenis kelamin pengguna, pada

bagian kiri merupakan area pria dan kanan merupakan area wanita. Lalu untuk mendukung sistem

tropikal yang digunakan islamic center, penginapan diberikan innercourtyard agar udara dan cahaya

alami dapat masuk ke dalam kamar. Area innercourtyard didesain sebaik mungkin sehingga tidak hanya

menjadi tempat masuk cahaya dan udara tetapi juga menjadi teman yang indah di tengah penginapan.



45

6.2.3 Sirkulasi dalam Bangunan

Gambar 6. 7 Sirkulasi Dalam Bangunan

Bangunan yang ada di islamic center sendiri memilliki sistem sirkulasi single loaded, hal ini

bertujuan agar bangunan-bangunan ini menjadi bangunan yang lebih terbuka sehingga dapat

memaksimalkan cahaya dan udara yang masuk. Pada beberapa bangunan memang memiliki sirkulasi

double loaded namun hanya sesuai kebutuhan seperti ruang serba guna dan juga bank.

Gambar 6.8 Denah Sirkulasi Masjid
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Pada beberapa bangunan juga memiliki sirkulasi yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin

antara pria dan wanita. Contohnya pada bangunan masjid dimana sirkulasi langsung dibedakan mulai

dari enterance atau pintu masuk sehingga sesuai dengan syariat Agama Islam yang berlaku.

Adapun alur dari sirkulasi antara pria dan wanita itu mirip, yaitu dari enterance pengunjung

masuk lalu langsung akan berhadapa dengan ruang loker untuk alas kaki pengunjung. Setelah menitipkan

alas kaki, pengunjung akan diarahkan ke tempat untuk berwudhu atau juga toilet. Baru lah dari tempat

wudhu bisa menaiki tangga atau ramp sebagai alat sirkulasi vertikal yang ada di masjid.

.

Gambar 6.9 Denah Sirkulasi Penginapan

Selain pada masjid, hal itu juga terjadi pada bangunan penginapan yang memisahkan area tidur

pria dan wanitanya. Pada gambar di atas digambarkan sirkulasi pria dengan tanda garis biru sedangkan

wanita dengan garis merah muda.

6.2.3 Rancangan Fasad dan Atap

Pada hasil perancagan, fasad yang digunakan lebih mencoba untuk memperlihatkan material

dibanding dengan bentuk-bentuk hiasan. Material yang digunakan menggukan material kayu dan beton

ekspos untuk menambah kesan alami, selain itu fasad juga menerapkan arsitektur tropis dengan bukaan

yang cukup sehingga matahari bisa masuk ke dalam bangunan.
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Gambar fasad masjid
Gambar fasad sekretariat

Gambar bentuk atap bangunan komersial
Gambar bangunan penginapan

Gambar 6.10 Rancangan Fasad dan Atap

Bagian atap pada islamic center memiki bentuk yang tipikal atau mirip, inspirasi atap berasal dari

atap khas indonesia yang ditransformasi betuknya. Ada tiga bentuk atap yang ada di islamic center, yaitu

atap masjid, atap gedung serba guna, dan sisanya menggunakan atap yang mirip. Pada atap masjid

terdapat skylight yang mengelilingi bangunan sehingga meminimalisir penggunaan lampu pada siang hari.

Pada setiap atap bangunan yang ada di islamic center, ada bagian yang miring dan juga datar,

pada penerapannya area tersebut dibedakan materialnya. Pada area yang miring, atap menggunakan

materaial tegola yang cenderung fleksibel. Pada area datar atap menggunakan zincalum yang memiiki

ukuran panjang sehingga meminimalisir sambungan. Hal itu dilakukan agar atap bagian datar tidak bocor

saat hujan.
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Gambar 6.11 Material Atap

6.2.4 Sistem Struktur dan Konstruksi

Islamic Center Kota Metro menggunakan beberapa sistem konstruksi. Pada bangunan masjid

yang memiliki bentang panjang, masjid menggunakan sistem space frame yang dianggap cocok dengan

ketahanan serta bentuk dari atap masjid. Pada bangunan lain, struktur yang digunakan adalah struktur

baja wf tanpa kuda-kuda.

Pada bagian strukturnya, bangunan islamic center menggunakan struktur beton dan kayu, pada

kolom-kolom utama sebuah bangunan menggunakan beton bertulang sedangkan struktur kayu

digunakan pada bangunan kecil atau pada area teras bangunan.

Gambar 6.12 Struktur Atap Masjid
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Gambar 6.13 Struktur Atap Penginapan

6.2.5 Sistem Utilitas Bangunan

Sebagai islamic center yang menerapkan pendekatan tropis, bangunan-bangunan islamic center

dibuat menjadi bangunan pasif dimana sebisa mungkin mengurangi penggunaan utilitas seperti ac. Pada

islamic center, ac hanya digunakan pada bank syariah dan juga gedung serba guna yang keduanya

memiliki kekhususan untuk lebih tertutup. Pada bangunan lain, utilitas yang ada hanya listrik dan

plumbing. Pada sektor penyediaan air bersih, islamic center membangun tower untuk meletakkan RWT,

itu dikarenakan penggunaan atap yang miring sehingga tidak ada tempat untuk meletakkan tangki di atas

bangunan, pembangunan RWT terjadi disetiap bangunan. Untuk sistem kebakaran sendiri, islamic center

menggunakan sistem masif dimana disediakan hydrant kebakaran di dekat bangunan yang ada.

Gambar 6.14 Utilitas Air Bersih dan Kotor Masjid
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Gambar 6.15 Sistematika Air Bersi

Gambar 6.16 Sistematika Air Kotor Masjid

Pada bangunan masjid, sumber utama air bersih merupakan PDAM dimana dialirkan ke ground

water tank yang lalu di pompa ke roof water tank. Namun sebagai bangunan utama islamic center,

masjid juga mengeluarkan air kotor yang cukup banyak, terutama bekas air wudhu. Oleh sebab itu

masjid didesain memiliki sistem recycle air yang lebih baik dibanding bangunan lain yaitu menggunakan

water treatment plan dimana hasil dari sistem ini bisa digunakan lagi untuk fungsi yang lebih luas

sehingga masjid tidak telalu banyak membuang limbah air ke riol kota.

Gambar 6.17 Denah Plumbing Ged. Sekretariat

Gambar 6.18 Sistematika Pembuangan Air Kotor
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Pada bangunan lain, sumber air hanya berasal dari PDAM, limbah dari air kotor dan air kotoran
hanya diolah di bak STP yang selanjutnya di alirkan ke riol kota.

6.3 Rekapitulasi Data Hasil Perancangan

Berikut ini adalah rekapitulasi data hasil perancangan Islamic Center Kota Metro

Luas bangunan :

Masjid : 3550 m2

Gedung Serba Guna : 1828 m2

Penginapan : 1133 m2

Gedung pendidikan : 1455 m2

Gedung Komersil : 654.5 m2

Sekretariat : 120 m2

Plaza : 1784.2 m2

Lapangan : 1890 m2

Tempat berkuda dan memanah : 4700 m2

KDB : 60% x 70.968,51 = 42,580

RTH : 31.276,16 m2

Luas area parkir dan sirkulasi : 18.585,95


	BAB VI   HASIL PERANCANGAN
	6.1 Penjelasan Rencana Tapak
	6.1.1 Peletakkan dan Orientasi Massa Bangunan
	6.1.2 Sirkulasi Manusia dan Kendaraan
	6.1.3 Ruang Terbuka Hijau

	6.2 Rancangan Bangunan
	6.2.1 Bentuk Bangunan
	6.2.2 Tata Letak dan Bentuk Ruang
	6.2.3 Sirkulasi dalam Bangunan
	6.2.3 Rancangan Fasad dan Atap
	6.2.4 Sistem Struktur dan Konstruksi
	6.2.5 Sistem Utilitas Bangunan

	6.3 Rekapitulasi Data Hasil Perancangan


