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BAB II PEMAHAMAN PROYEK

2.1 Pengertian proyek

Menurut Rupmoroto (1981) islamic center sebagai pusat kegiatan keislaman adalah pusat kegiatan yang

bersifat Islam dengan fokus pengembangan dan pembinaan manusia atas dasar Agama Islam yang

meliputi kegiatan ibadah, muamalah, taqwa, dan dakwah, sedangkan islamic center sebagai fisik adalah

wadah fisik yang mewadahi kegiatan-kegiatan keislaman tersebut.

Sedangkan dalam buku Petunjuk Pelaksanan Proyek Islamic Center di seluruh Indonesia oleh Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, islamic center adalah lembaga keagamaan

yang berfungsi sebagai tempat pembinaan dan pengembangan masyarakat Islam sekaligus menjadi

mimbar dakwah dalam era pembangunan.

Dari beberapa definisi diatas, dapat diperinci jika ada beberapa inti dari Islamic center yaitu sebagai

1. Pusat dengan lingkup koordinasi, sinkronisasi, dan dinamisasi kegiatan dakwah

2. Pengkajian studi-studi penelitian

3. Pendidikan non-formal seperti forum diskusi antara ulama dan umara atau pendidikan non

formal kepada masyarakat lainnya.

4. Penyiaran sebagai wujud dakwah Islam

5. Dan kebudayaan yang menjadi ciri dan bersangkutan dengan budaya Indonesia

Menurut buku Petunjuk Pelaksanaan Proyek Islamic Center di seluruh Indonesia tahun 1976 oleh

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, ada beberapa beberapa tujuan

dari islamic center, yaitu:

1. Mengembangkan kehidupan beragama Islam yang meliputi aspek aqidah, ibadah, maupun

muamalah.

2. Sebagai lembaga pendidikan non-formal keagamaan sehingga menjadi tempat pendidikan yang

unggul

3. Ikut serta meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk

membangun masyarakat dan negara.

Intinya islamic center bukanlah tempat yang hanya digunakan untuk beribadah seperti salat tetapi juga

harus bisa digunakan untuk kegiatan lainnya seperti muamalah, dakwah, dan sosial. Hal itu tentu saja

akan berdampak kepada desain karena tujuan dan fungsi dari islamic center tidak hanya untuk ibadah,

tapi juga ada unsur komersial dan sosial budaya. Pada proyek kali ini, yang direncanakan adalah islamic
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center dengan taraf kabupaten yang menurut buku Petunjuk Pelaksanaan Proyek Islamic Center di

seluruh Indonesia tahun 1976 oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama

RI harus terdapat masjid bertaraf kabupaten yaitu masjid agung yang dilengkapi dengan fasilitas bertaraf

lokal.

2.2 Tipologi Proyek

Pada dasarnya, Islamic Center Kota Metro merupakan sebuah kawasan dimana memiliki

bangunan utama masjid dengan beberapa bangunan penunjang lainnya. Sesuai dengan tujuan islamic

center yaitu pengembangan dan pembinaan, hal yang sudah pasti ada dari islamic center adalah gedung

pendidikan. Gedung pendidikan di islamic center bukanlah gedung pendidikan formal seperti sekolah

atau pesantren, melainkan gedung yang berisi perpustakaan dan kelas-kelas yang bisa disewa untuk

tujuan kajian atau belajar Alquran. Berikutnya juga terdapat gedung serba guna yang bisa disewakan

untuk acara besar maupun melakukan resepsi pernikahan yang dapat menampung tiga ratus orang. Ada

juga penginapan kecil yang disediakan dengan tujuan untuk tamu spesial yang datang dari luar kota atau

orang-orang yang ingin menginap merasakan suasana islamic center. Penginapan dibagi menjadi dua

bagian yaitu bagian laki-laki dan perempuan. Pada aspek komersial, disediakan gedung komersial yang

berisikan bank syariah dan juga ada beberapa kios yang dapat menjual makanan atau cenderamata

islamic center. Gedung komersil dirancang agar bisa menjadi rest area untuk orang yang melintas jalan

antar kota di depan islamic center. Selain dalam fasilitas, masjid memiliki tipologinya sendiri sebagai

bangunan peribadatan antara lain bersih, orientasi kiblat, orientasi gender, dan beberapa larangan

dalam ajaran Agama Islam seperti dilarang adanya gambar hewan pada hiasan masjid.

Pada islamic center, masjid sebagai bangunan utama tentu saja bisa menjadi pengaruh besar terhadap

tipologi bangunan yang lain terutama dalam bidang bentuk bangunan penunjang lainnya.

2.3 Studi Preseden

2.3.1 Masjid salman ITB

Masjid Salman ITB merupakan sebuah masjid kampus Institut Teknologi Bandung yang terletak di

Kota Bandung. Masjid Salman ITB memiliki luas lahan 7800 m2 dengan luas bangunan 1225 m2. Masjid

Salman terdiri dari beberapa bangunan yang terpisah, bangunan utama masjid, bangunan sekretariat,

banguan komersil dan pendidikan, dan satu buah minaret.
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Halaman Masjid Salman ITB memang tidak begitu luas, sebagian besar halaman Masjid Salman

dimanfaatkan sebagai ruang hijau yang ditanami rumput namun tetap bisa digunakan untuk beraktivitas

seperti menggelar tikar. Lapangan bola futsal juga disediakan di halaman untuk mahasiswa atau

masyarakat berolahraga.

Gambar 2. 1 Masjid Salman ITB

sumber : Salmanitb.com,

Pada bagian masjid, Masjid Salman menggunakan single loaded corridor sehingga koridor

mengelilingi area utama. koridor didesain lebar sehingga memungkinkan adanya aktivitas lain selain

untuk sirkulasi. Pada penerapannya, koridor Masjid Salman bisa digunakan untuk liqo, kerja kelompok,

dan fungsi lainnya.

2.3.2 Masjid Al Ukhuwah Bandung

Masjid Al Ukhuwah Bandung merupakan masjid yang terletak di pusat Kota Bandung atau lebih

tepatnya berseberangan dengan Balai Kota Bandung. Masjid dengan taraf kota ini memang tidak

memiliki halaman yang begitu luas, tetapi masih cukup untuk menjadi tempat tambahan masjid jika

kapasitas tidak cukup.

Masjid Al Ukhuwah memiliki hanya satu bangunan dimana bangunan tersebut merupakan

gabungan fungsi kantor pengelola, ruang utama, tempat wudhu, dan parkir yang berada di basement.
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Lantai 1 digunakan sebagai ruang utama untuk salat area lelaki dan sebagian perempuan. Meskipun

begitu, Masjid Al Ukhuwah juga masih memiliki lantai 2 untuk area salat tambahan. Sedangkan untuk

area ground floor digunakan sebagai area untuk kantor, parkir dan juga tempat wudhu.

Gambar 2. 2 Masjid Al Ukhuwah Kota Bandung
sumber : infobdg.com

2.3.3 Islamic Center Tulang Bawang Barat

Gambar 2.3 Islamic Center Tubaba
Sumber : Andramatin.com
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Islamic Center yang berada di Tubaba ini merupakan islamic center yang bertaraf kota, hal ini

menjadi kesamaan dengan proyek Islamic Center Kota Metro. Islamic Center Tulang Bawang Barat

terletak di Jalan Raya Panaragan Jaya Pulung Kencana, Panaragan Jaya. Seiring berjalannya waktu,

keberadaan Islamic Center Tubaba sudah menjadi ikon Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sangat

terkenal, hal ini juga bisa meningkatkan aktivitas di daerah tersebut.

Sebagai islamic center, Islamic Center Tubaba memiliki banyak fungsi selain fungsi utama untuk

ibadah, terdapat beberapa bangunan penunjang lainnya seperti gedung serba guna, penginapan,

beberapa area publik, serta area yang bisa dibuat untuk pameran. Hal ini menjadikan Islamic Center

Tubaba tidak hanya menjadi tempat untuk tujuan ibadah, tetapi juga untuk wisata atau yang lainnya.

2.3.4 Pusat Dakwah Islam Jawa Barat

PUSDAI Jawa Barat merupakan Islamic Center Jawa Barat yang terletak di Kota Bandung. PUSDAI

memiliki luas tanah sebesar 45000 m2 dan luas bangunan utama 13.882 m2 yang dapat menampung

4.600 orang. PUSDAI memiliki gedung yang setiap gedungnya disatukan dengan koridor beratap.

Gambar 2.4 Pusdai Jawa Barat
Sumber : Qoobah.co.id
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Fasilitas yang dimiliki PUSDAI juga dinilai sudah sangat lengkap, kelas-kelas, perpustakaan,

gedung serba guna yang dapat menampung 1200 orang, kantor, bangunan komersil seperti kantin juga

sudah tersedia di PUSDAI. Bangunan pusdai memiliki plaza yang luas serta taman yang mengelilingi

bangunan utama. Pada bagian arsitektur, PUSDAI mengacu pada bangunan Islam timur dengan pola

lengkung dan geometris yang dapat terlihat pada fasadnya serta menerapkan filosofi alam dan sunda

untuk bagian estetika.

2.4 Kesimpulan Studi Preseden

 Kesimpulan preseden Masjid Salman ITB adalah:

1. Ruang terbuka hijau bisa digunakan untuk berkegiatan khalayak umum

2. Bangunan pengelola yang memadai

3. Sirkulasi masjid yang terbuka

4. Banyak bukaan pada area utama menjadi tempat masuk angin dan cahaya

5. Masjid tidak selalu berkubah

6. Minaret sebagai salah satu penanda bangunan masjid

7. Koridor yang bisa digunakan untuk kegiatan publik sehingga ramah umum

8. Peletakkan area wudhu yang diletakkan sebelum ruang utama

 Kesimpulan preseden Masjid Al Ukhuwah Kota Bandung

1. Peletakkan area wudhu dan toilet di basement dan peletakkan area utama di lantai 1

2. Penggunaan struktur space frame dengan atap tajug

3. Penggunaan ramp yang cukup ramah untuk jamaah difabel

4. Halaman yang rata dan perkerasan untuk antisipasi jamaah yang membeludak

 Yang dapat diambil dari Islamic Center Tubaba

1. Penggunaan danau retensi di area masjid

2. Memiliki area yang multifungsi untuk berbagai kegiatan seperti pameran

3. Memiliki penginapan untuk wisatawan
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 Kesimpulan preseden PUSDAI Jawa Barat

1. Perancangan gedung serba guna yang memiliki fungsi mirip

2. Area bermain yang disediakan untuk umum

3. Lahan perkerasan yang bisa digunakan untuk acara seperti bazar

4. Plaza yang berdekatan dengan ruang utama

5. Desain fasad yang memadukan budaya timur tengah dengan budaya daerah

6. Pemisahan wanita dan pria dilakukan sejak mereka masuk bangunan masjid
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