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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

 

Perencanaan Masjid Dengan Konsep Eco Desain Di Kota Surakarta  

 

Untuk menjabarkan mengenai pengertian judul di atas maka kalimat judul 

dapat diuraikan berdasarkan pengertian dari kamus besar bahasa indonesia adalah 

sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                 

Perencanaan : Proses,cara,perbuatan merencanakan (merancangkan) 

sesuatu. 

 Masjid  : Rumah atau bangunan tempat beribadah/bersembahyang 

umat beragama islam. 

Konsep : Ide,rancangan atau pengertian yang di abstrakan dari 

peristiwa konkret. 

Eco   : Ilmu tentang hubungan timbal balik antara mahluk hidup 

dengan (kondisi) alam sekitarnya. 

Desain                        : Kerangka bentuk atau suatu rancangan. 

Kota : Daerah swantantra yang di kepalai oleh bupati,setingkat 

dengan kota madya.Merupakan bagian langsung dari 

provinsi yang terdiri dari beberapa kecamatan. 

Sumber : ( http://kamusbahasaindonesia.org). 

 

        Berdasarkan beberapa penjabaran kata  diatas pengertian dari judul tugas 

akhir adalah,Merancang sebuah Masjid dengan sebuah rancangan ide konsep eco 

desain,dengan sebuah penekanan pada green desain pada pembangunan masjid. 

 

 

 

 



 

2 
 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1 Perencanaan Masjid Ekologis yang Mengacu Pada Green Desain 

Indonesia sebagai negara yang lebih dari 90% penduduk mayoritas 

beragama islam,sehingga kebutuhan sarana prasarana masjid sangatlah di 

perlukan sebagai penunjang untuk melakukan peribadatan umat muslim pada 

khususnya, pada Awalnya  masjid adalah tempat kegiatan ummat islam. Dalam 

sejarah islam, Masjid Rosululloh SAW banyak berperan fungsi sosial disamping 

fungsi sakralnya. Pada saat ini di Indonesia terdapat kurang lebih 644.000 masjid, 

belum lagi musholla dan surau-surau yang tersebar di seantero pelosok nusantara. 

Pada Zaman Rosululloh, beliau dan para sahabatnya memakmurkan 

masjidnya bukan hanya untuk beribadah sholat berjamaah saja. Namun juga 

berfungsi sebagai tempat berkonsultasi urusan agama dan juga tempat 

bermusyawarah dalam memecahkan persoalan–persoalan duniawiyah 

ummat. Segala macam persoalan mulai dari pertanian dan ekonomi rakyat, 

ketimpangan–ketimpangan sosial di masyarakat juga dipecahkan di masjid. 

Seolah–olah masjid merupakan aula atau ruang pertemuan bagi masyarakat 

dengan pemimpinnya. Hingga sentra informasi berada di masjid. Pada masa 

Rosululloh masjid juga menjadi pusat pendidikan, pengajaran dan takhasu, 

semacam perguruan tinggi dengan satu kelas. Bahkan menurut satu riwayat, 

masjid pada saat itu menjadi tempat berlatih perang. Dan juga tempat 

penampungan pengungsi  

Namun seiring perkembangan zaman dan era globalisasi fungsi sosial 

maupun fungsi masjid banyak berubah, pada saat ini fungsi dari sebuah masjid 

hanya di dominasi sebagai bangunan sakral, hanya untuk tempat peribadatan, 

sehingga fungsi-fungsi sosial yang ada pada zaman Rasululloh sudah di 

tinggalkan. 

Dalam dasar-dasar program perencanaan dan perancangan arsitektur saya 

selaku penulis merencanakan sebuah desain Masjid yang berkonsep eco desain 

dengan penekanan pada green arsitektur,hal ini di karenakan berbagai faktor di 

antaranya : 

a. Perencanan di asumsikan berjangka panjang yaitu 10-20 tahun ke 

depan. 
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b. Perkembangan kota surakarta yang maju begitu pesat dalam 

beberapa tahun terakhir yang pasti membutuhkan wadah kegiatan 

sosial masyarakat yang nyaman. 

c. Isu pemanasan global sehingga para arsitek dan para perencana di 

tuntut untuk mendesain sebuah bangunan yang ramah lingkungan. 

1.3 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas  rumusan permasalahan dalam perencanaan 

Masjid dengan konsep eco desain adalah: 

a. Banyaknya polusi udara di kota surakarta di karenakan banyaknya 

kendaraan yang memadati jalan-jalan di wilayah surakarta.Sehingga perlu 

di bangun taman kota guna mengurangi dampak polusi udara. 

b. Kurangnya Masjid sebagai area berkumpul bagi masyarakat. 

c. Kurang berfungsinya Ruang Terbuka Hijau di dalam area Masjid sebagai 

area berkumpul. 

1.4  Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam perencanaan Masjid dengan 

konsep eco desain adalah untuk merancang Masjid yang ramah lingkungan dan 

sebagai area berkumpul masyarakat yang nyaman, adapun konsep yang di 

rencanakan adalah: 

a. Merancang sebuah Masjid yang bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi 

juga guna memenuhi kegiatan sosial masyarakat. 

b. Merancang Masjid dengan konsep yang ramah lingkungan (eco desain). 

c. Menciptakan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penyusunan laporan ini adalah: 

1. Hasil Perencanaan dapat digunakan sebagai acuan untuk membangun 

sebuah Masjid yang ramah lingkungan. 

2. Hasil Perencanaan dan Perancangan dapat dijadikan sebagai acuan 

fungsi/wadah kegiatan sosial masyarakat yang ada di dalam masjid. 

3. Dapat menentukan konsep perencanaan dan perancangan guna 

pembentukan suasana yang nyaman pada waktu berkunjung ke Masjid. 

4. Pengembangan pemaanfaatan RTH sebagai area berkumpul masyarakat. 
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1.6 Sasaran 

Sasaran pokok laporan ini meliputi upaya perencanaan dan perancangan 

Masjid dengan konsep eco desain, dan sebagai bangunan ramah lingkungan. 

Adapun sasaran yang akan dicapai: 

a. Penyediaan wadah-wadah kegiatan sosial bagi masyarakat guna sebagai 

area berkumpul bagi masyarakat. 

b. Perencanaan Masjid dengan pemanfaatan energi alternatif. 

c. Menghadirkan desain bangunan sebagai bangunan yang ramah lingkungan. 

d. Penambahan area RTH sebagai area berkumpul masyarakat. 

1.7  Keluaran / Output 

Adapun keluaran atau output dari laporan ini adalah: 

a. Pembangunan taman dengan landscape yang bagus akan menarik minat 

masyarakat untuk datang. 

b. Pembangunan fungsi-fungsi sosial yang ada di dalam masjid dapat 

bermanfaat bagi masyarakat. 

c. Menghasilkan desain Masjid yang ramah lingkungan untuk 

menanggulangi era globalisasi. 

1.8  Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan 

pendekatan deduktif yaitu suatu metode yang menerangkan data- data yang ada 

dengan landasan teori terkait melalui proses pengumpulan data,pengolahan data, 

sampai pada perolehan data yang sistematis, factual dan akurat sebagai landasan 

penyusunan konsep perencanaan dan perancangan. 

a. Metode Pengumpulan Data 

 Study literature: yaitu  menguji dan menelaah berbagai literature 

yang terkait dengan pembahasan yang akan dilaksanakan. 

 Observasi: yaitu mengadakan study lapangan melalui pengamatan 

langsung kelapangan untuk mengetahui kondisi fisik lokasi dan tata 

lingkungannya serta beberapa lusa tanah yang ada serta faktor 

penunjangnya. 
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 Interview: yaitu wawancara langsung dengan pihak terkait. 

 

b. Metode Analisis Data 

Merupakan penguraian data penjelasan terhadap 

permasalahan berdasarkan data- data yang diperoleh, diolah dan 

dianalisa berdasarkan landasan teori yang terkait dengan 

permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan. 

c. Metode Sintesis 

Merupakan tahap penyusunan hasil analisa dalam bentuk kerangka 

yang terarah dan terpadu yang berupa diskripsi konsep 

perancangan sebagai pemecahan masalah. 

1.9  Sistematika Penulisan 

BAB  I  PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang 

masalah,permasalahaan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan DP3A 

untuk mendasari penganalisaan masalah.  

BAB  III DISKRIPSI OBJEK  

Bab ini berisi tentang data lokasi. 

BAB  IV ANALISA DAN KONSEP PERENCANAAN DAN                                                                                                   

PERANCANGAN  

 Bab ini berisi tentang hasil analisis konsep yang mendasari 

perancangan bangunan. 

 

 

 


