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PENDAHULUAN 

 

1.1  Deskripsi 

Agar dapat memberikan kejelasan mengenai maksud dari judul yang 

diangkat, maka setiap kata dari judul tersebut perlu dijabarkan pengertianya, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Islamic : Islamic merupakan sebuah kegiatan berlandaskan kepada 

Islam dimana didalamnya memiliki cakupan nilai-nilai 

peribadatan dan sekaligus nilai–nilai kemasyarakatan. 

2. Ornaments : Ornamen berasal dari kata “Ornare” (bahasa latin) yang 

berarti menghias. Oleh karena itu, ornamen merupakan salah 

satu karya seni dekoratif yang digunakan untuk menambah 

keindahan suatu benda atau bangunan supaya bagian dari 

sebuah bangunan atau objek itu terlihat indah. 

4. Demak : Demak merupakan daerah Kesultanan yang dahulu di 

pimpin oleh Raden Patah. Demak sendiri merupakan daerah 

yang memiliki nilai Islam yang cukup kuat yang 

diperjuangkan oleh Para Wali sehingga mendapatkan 

predikat sebagai Kota Wali.1 (sumber : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Demak) 

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian yang memiliki 

judul “Islamic Ornaments Center di Demak” sendiri adalah sebuah kawasan Islam 

                                                             
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Demak 

3. Center : Center dapat diartikan sebagai pusat yaitu suatu tempat 

dimana semua kegiatan ditampung dalam satu kawasan 

terpusat. 
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terpusat yang didalamnya memiliki berbagai kegiatan seluruh  masyarakat maupun 

produksi karya seni yang berada di Demak. Islamic Ornaments Center bergerak 

dalam hal terpenting yaitu pendidikan sejarah Islam, pembuatan Ornaments Islam, 

dan tempat memamerkan hasil karya seni.  

 

1.2 Latar Belakang  

1.2.1 Latar Belakang Seni Kaligrafi  

Seni Kaligrafi Islam merupakan sebuah karya seni Islam yang sangat 

dihargai dari seluruh penjuru dunia. Dalam seni kaligrafi untuk 

menggambarkan “ALLAH” tidak perlu menggunakan figur yang nantinya 

akan menjerumuskan kedalam perbuatan penyembahan berhala dan berakibat 

penolakan, akan tetapi dari kalimat “ALLAH” tersebut sebagaimana disusun 

secara terstruktur sehingga benar-benar membentuk sebuah bentuk Stilistik. 

Tidak banyak yang dapat melakukan hal tersebut, akan tetapi teknik seni 

kaligrafi seperti ini bisa dipelajari. 

 

1.2.2 Gambaran Umum Kabupaten Demak 

Demak adalah Kerajaan atau Kesultanan Islam pertama yang ada di 

Pulau Jawa. Kerajaan ini dahulu didirikan oleh seorang Tionghoa Muslim 

bernama ”Cek Ko-Po” atau Pate Rodim, yang lebih dikenal dengan nama 

Sultan Raden Patah. Raden Patah memerintah Demak dari tahun 1478 hingga 

tahun 1518 dan Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa sejak 

pemerintahannya secara berturut-turut, hingga hanya tiga Sultan Demak yang 

namanya cukup terkenal, yaitu Raden Patah sebagai Raja pertama, Adipati 

Muhammad Yunus atau Pati Unus sebagai raja kedua, dan Sultan Trenggana.2 

(sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Demak). 

Secara Geografis Demak sebagai salah satu Kabupaten di Jawa 

Tengah yang terletak pada koordinat 6043’26” – 7009’43” Lintang Selatan 

dan 110027’58” – 110048’47” Bujur Timur. Wilayah Demak memiliki luas 

                                                             
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Demak 
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89.743ha yang terbagi dalam 14 kecamatan, 243 Desa dan 6 Kelurahan. 

Secara administratif wilayah Kabupaten Demak berbatasan sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara  : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa 

2. Sebelah Timur  : Kabupaten Kudus dan Grobogan 

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Grobogan 

4. Sebelah Barat : Kota Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : pa-Demak.go.id. 2 juni 2016 

 

Demak juga merupakan sebuah kota dengan nilai keislaman yang 

cukup kental. Disana juga terdapat sebuah ukiran oranmen diatas pintu dan 

batu penyangga tiang bahkan sebuah ukiran yang yang indah terdapat pada 

pintu Masjid Agung Demak yaitu sebuah pintu yang dinamakan “Pintu 

Bledek” yang konon ini diukir oleh Ki Ageng Selo saat beliau sedang 

menangkap sebuah petir. Ukirannya menyerupai bentuk naga dan sekarang 

pintu tersebut sudah dimasukkan kedalam museum khusus didalam kawasan 

Masjid Agung Demak. 

Gambar 1.1 Peta Wilayah Demak 
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1.2.3 Kebijakan di Demak dalam Pendirian Wirausaha 

Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha yang disingkat menjadi 

PERUSDA ANWUSA adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dalam 

bidang aneka jasa, industri, farmasi, konstruksi dan perdagangan umum 

(Perda Nomor 6 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Wira Usaha 

Kabupaten Demak)3. Dimana hal ini, merupakan langkah tepat untuk 

melaksanakan pembangunan daerah supaya daerah berkembang lebih pesat, 

bukan hanya itu program daerah ini pun nantinya diharapkan dapat membuat 

daerah tersebut memiliki pendapatan yang tinggi. Hal ini didasari karena 

Indonesia memiliki berbagai produk unggulan yang sudah terkenal didunia 

dan tentunya tidak sedikit barang yang di Ekspor ke Luar Negeri. Maka dari 

itu tidak menutup kemungkinanan jika daerah Demak akan mempunyai 

produk yang dapat dipasarkan berbagai tempat.  

Berdasarkan data Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan 

UMKM Demak, tercatat dari 7.701 unit usaha industri yang tersebar pada 

2013, sebanyak 98,3 persen atau 7.576 unit merupakan industri kecil. 

                                                             
3 Perda nomor 6 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Wira Usaha Kabupaten Demak 

Gambar 1.2 Pintu Bledek 
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Sementara sisanya, 1,62 persen atau 125 unit usaha merupakan industri besar 

dan menengah. Industri kecil ini mampu menyerap 24.119 tenaga kerja dari 

keseluruhan 53.638 tenaga kerja di sektor industri. Industri besar dan 

menengah sendiri mampu menyerap 29.519 orang.4 

 

1.2.4 Potensi Kaligrafi di Demak 

Sebuah karya seni terkadang mempunyai masalah yaitu sebuah 

apresiasi, karya seni tidak dapat dikatakan paling bagus didunia jika tidak 

dipamerkan. Hal ini membuat para seniman yang ingin mengenalkan hasil 

karya mereka terhalang. Adapula masyarakat yang mempunyai bakat 

kaligrafi dan sudah berulang kali menggambar kaligrafi disebuah kertas 

hanya untuk dimasukan kedalam tumpukan buku, alangkah lebih baik jika 

karya seni kaligrafi mereka dibuat dalam skala yang lebih besar dengan 

menggunakan media kayu, besi, dan lain sebagainya. 

Demak Kota Wali juga merupakan kota yang mayoritas 

masyarakatnya beragama Islam, dimana terdapat banyak Pondok Pesantren. 

Santri-santri yang ada di Pondok Pesantren banyak yang mempunyai bakat 

seni kaligrafi, akan tetapi bakat mereka tidak terekspose dengan baik 

dikarenakan tidak ada fasilitas dan lahan untuk menunjukan hasil karya seni 

kaligrafi mereka kepada kalangan awam untuk mendapatkan sebuah 

pernyataan atau apresiasi. 

 

1.2.5 Latar Belakang Permasalahaan 

Sebenarnya terdapat banyak sekali permasalahan di Demak 

sebagaimana kota berkembang, salah satunya banyak pendatang baru dari luar 

kota yang tidak mengerti basis Demak sebagai Kota Wali. Hal tersebut, 

menimbulkan permasalahan baru seperti menjamurnya tempat hiburan malam 

yang akhirnya menjadi sorotan dan mengakibatkan dampak kurangnya minat 

kunjungan wisata religius ke Demak. 

                                                             
4 http://jateng.tribunnews.com/2014/12/21/kerajinan-kaligrafi-demak-tembus-pasar-global 
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Masjid Agung Demak sebagai pusat wisata religius yang sering 

dikunjungi oleh para wisatawan baik dari nusantara maupun mancanegara 

selalu berdatangan membuat pendapatan daerah naik, akan tetapi kita tidak 

memiliki hasil karya seni berupa cinderamata atau untuk para wisatawan 

tersebut dan juga ditambah tidak adanya ketersediaan atau kurang 

memadainya sarana tempat wisata religius di Demak. Sehingga membuat para 

wisatawan hanya berkunjung beberapa saat untuk melihat Masjid Agung 

Demak, ziarah ke Makam Sunan Kalijaga dan ke Makam Raden Patah yang 

berada di Bintoro dan Kadilangu kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat 

wisata di kota lain.  

Sebuah potensi seni kaligrafi yang sangat bagus sudah terlihat, oleh 

karena itu sarana pendidikan yang berhubungan dengan sejarah karya seni 

Islam sangat dibutuhkan dalam mengembangkan seni kaligrafi di Demak. 

Sehinnga para kaligrafer hanya perlu mengembangkan bakatnya dibidang 

seni kaligrafi supaya selain Demak mempunyai sebutan sebagai Kota Wali, 

juga memiliki sebutan lain yaitu sebagai Kota Seni Islam yang akan 

dibawakan dari sebuah Kaligrafi Islam. Dalam upaya perkembangan seni di 

Demak perlu adanya sebuah kawasan Islam yang didalamnya terdapat sebuah 

fasilitas sebagai penunjang terciptanya para Kaligrafer handal.  

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Bagaimana wujud rancangan kawasan “Islamic Ornaments Center 

di Demak” dengan pendekatan pada Ornamen material bangunan dan bentuk 

taman yang Islamis supaya menciptakan suasana islamis yang khas, aman, 

tentram dan mempunyai nilai religius sehingga dapat memberikan lingkungan 

yang serasi dengan alam, serta penambahan fasilitas sebagai penunjang 

kegiatan pengunjung selama berkunjung dan beraktivitas di kawasan tersebut. 
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1.4 Tujuan Dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

1. Merealisasikan perancangan sebagai sebuah kawasan dan taman 

Islamic dengan tampilan Ornaments bangunan dan orientasi 

Islam. 

2. Selain bertujuan seperti diatas “Islamic Ornaments Center di 

Demak” juga akan mewujudkan sebuah kawasan pendidikan 

dan seni rupa supaya menjadikan masyarakat sekitar kawasan 

mempunyai nilai akhlak yang baik dan mempunyai 

keterampilan. 

3. “Islamic Ornaments Center di Demak” selain menciptakan 

kawasan islamis dan akhlak yang baik, Islamic Ornaments 

Center mempunyai misi lain yaitu menyediakan wadah atau 

fasilitas untuk berkreasi dan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar. 

1.4.2 Sasaran 

1. Perencanaan “Islamic Ornaments Center di Demak” 

mempunyai berfungsi sebagai tempat untuk membuat 

bermacam-macam ornamen. Selain itu, juga sebagai tempat 

berkumpul para muslim. 

2. Sebuah pendekatan perancangan desain tampak juga di 

perhatikan supaya kawasan ini tidak meninggalkan bentuk 

bentuk keislaman dan tetap mempertahankannya. 

3. Pengadaan fasilitas-fasilitas yang terdapat di Kawasan “Islamic 

Ornaments Center di Demak”  supaya bermanfaat bagi 

masyarakat disekitar. 

 

1.5 Lingkup Pembahasan 

1. Rancangan “Islamic Ornaments Center di demak”  dibatasi 

dengan bentuk bentuk ornamen islam.  
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2. Fasilitas “Islamic Ornaments Center di demak” juga dibatasi 

dengan sebagai mana sebuah standar fasilitas yang mestinya 

disediakan. 

3. Klasifikasi “Islamic Ornaments Center di demak” harus 

diperhatikan dan dibatasi pada persyaratan standarisasi sebuah 

kawasan. 

4. Rancangan “Islamic Ornaments Center di demak” berfokus 

terhadap produksi ornament Islam. 

5.  Pendidikan seni yang bercorak Islam, supaya tercipta kawasan 

yang aman nyaman dan tentram dengan suasana Islamis dan 

selaras dengan alam. 

1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka / studi 

literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan narasumber, 

dan browsing internet. 

1.6.2 Metode Analisa Konsep 

Mendiskripsikan permasalahan  yang ada berdasarkan data yang 

diperoleh. Yang diolah dan dianalisa berdasarkan teori-teori yang 

mendukung permasalahan tersebut sehingga dapat diambil 

kesimpulan sebagai upaya untuk menyusun konsep perencanaan dan 

perancangan. 

1.6.3 Metode Dokumentasi 

Mendokumentasikan data objek yang terkait dengan cara mengambil 

gambar situasi saat ini. 

1.6.4 Metode Koperatif 

Mengadakan seleksi terhadap fasilitas-fasilitas yang akan digunakan 

pada perancangan kawasan dan bangunan dengan membandingkan 

data yang sudah ada agar mendapatkan fasilitas yang benar-benar 

dibutuhkan dalam perancangan. 
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1.7 Keluaran 

Luaran yang dihasilkan terdiri atas tiga produk, yaitu konsep perancangan 

sebagai produk utama berupa laporan tertulis DASAR-DASAR PROGRAM 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR, gambar desain 

arsitektural dan DED yang terkait sesuai dengan konsep perencanaan, dan maket 

sebagai perwujudan visual tiga dimensi dengan skala tertentu sesuai dengan konsep 

dan gambar desain perencanaan. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang deskripsi judul, latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode 

pembahasan, keluaran yang akan dihasilkan, serta alur sistematika 

penyusunan penulisan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi tentang kajian obyek, studi kasus, dan elemen 

perancangan yang terkait dengan teori-teori yang mendukung penulisan ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

 Bab ini berisi tentang data lokasi/data fisik, data non fisik, dan 

gagasan perancangan. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN, KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

 Bab ini berisi tentang analisa konsep makro dan mikro yang akan 

digunakan dalam proses perencanaan dan penyelesaian perancangannya. 


