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ISLAMIC CENTER DI LASEM 

Abstrak 

Lasem merupakan salah satu kecamatan dengan sejarah islam yang kental dan 

unik. Perpaduan budaya antara budaya Islam dan Tionghoa sangat lekat di 

masyarakat Lasem. Sejarah Islam yang mendarah daging menjadi salah satu 

daktor pendukung banyaknya pondok pesantren yang ada di sekitar kecamatan 

Lasem. Keberadaan pondok pesantren seperti sebuah hal yang harus 

dipertahankan agar sejarah Islam di Lasem tidak hilang. Sebuah islamic center 

dinilai dapat menjadi pelengkap aktifitas dan penunjang kegiatan di pondok 

pesantren sehingga dapat lebih baik lagi. Perencanaan dan perancangan islamic 

center di lasem berfokus untuk menunjang pondok pesantren di sekitarnya agar 

dapat menjalankan kegiatan akademis maupun non-akademis dengan lebih baik. 

Islamic center dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sangat menunjang baik 

santri maupun pengunjung yang akan datang.  

 

Kata kunci : Agama, Islam, Lasem 

 

Abstract 

Lasem is one of the districts with a thick and unique history of Islam. The cultural mix 

between Islamic and Chinese culture is very close in the Lasem community. The history 

of Islam that is ingrained is one of the factors supporting the many Islamic boarding 

schools around Lasem sub-district. The existence of Islamic boarding schools is like 

something that must be maintained so that Islamic history in Lasem is not lost. An 

Islamic center is considered to be a complement to activities and supporting activities in 

Islamic boarding schools so that it can be even better. The planning and design of Islamic 

centers in Lasem focuses on supporting Islamic boarding schools in the vicinity so that 

they can carry out academic and non-academic activities better. The Islamic center is 

equipped with facilities that are very supportive for both students and future visitor 

Keyword : Islam, Lasem, Religion 

1. PENDAHULUAN 

Lasem merupakan salah satu kota kecil berjuluk “Kota Santri” yang memiliki 

keunikan di dalamnya. Salah satu keunikan tersebut adalah dengan 

berkembangnya agama Islam dengan sangat pesat di tengah masyarakat yang 

pada awalnya mayoritas beragama Tionghoa. Perkembangan agama Islam di 

Lasem diwujudkan dengan banyaknya pondok pesantren di setiap penjuru. 

Pondok pesantren diterima dengan baik dan menyatu dengan masyarakat 

Tionghoa dengan damai.  
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Kota Lasem merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten 

Rembang dan merupakan kota terbesar kedua setelah Kecamatan Rembang. 

Kondisi topografi kecamatan Lasem relatif datar, yaitu 0-40%. (Kantor 

Kecamatan Lasem, 2018).  

Keberadaan para santri mengambil alih sebagian besar daerah Lasem 

untuk dijadikan sebagai sarana mempelajari agama Islam. Pondok-pondok 

yang digunakan untuk belajar agama Islam menjamur hampir di setiap desa di 

Kecamatan Lasem.  

Hal inilah yang memicu melemahnya ketertarikan masyarakat untuk 

menuntut ilmu di pondok pesantren yang ada di Lasem. Sebagian besar pondok 

pesantren tidak mengikuti perkembangan teknologi dan belum ditunjang 

dengan fasilitas-fasilitas yang memadahi. 

Islamic center sendiri diharapkan mampu memfasilitasi segala macam 

kegiatan dan aktifitas dalam satu kawasan. Tidak hanya sebagai pusat 

pendidikan namun juga sebagai sarana penunjang kegiatan bagi pondok 

pesantren yang ada di kecamatan Lasem sehingga dapat terwujud kegiatan-

kegiatan positif yang berbasis islami namun tetap tanggap terhadap 

perkembangan teknologi serta mengembalikan esensi kota Lasem sebagai kota 

santri di Jawa Tengah.   

 

1.1 Rumusan Masalah 

Bagaimana menata kawasan islamic center menjadi kawasan islami yang 

terpadu dan membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya? 

1.2 Persoalan 

a. Bagaimana merancang islamic center yang dapat mewadahi seluruh 

kegiatan agama seperti sekolah, asrama, gedung pertunjukan, aula 

sampai ke bussiness center? 

b. Bagaimana merancang tata guna lahan di area pendidikan yang ada di 

kompleks Islamic center?  
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1.3 Tujuan 

Dengan adalah konsep perancangan islamic center di lasem dapat 

memperkuat esensi Lasem sebagai kota santri yang maju dan mengikuti 

perkembangan zaman. 

1.4 Tinjauan Pustaka 

Islamic center adalah wadah fisik yang menampung beberapa kegiatan dan 

penunjang keislaman. Diantara kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari 

kegiatan ibadah, muamalah dan dakwah.  

Tujuan dan fungsi islamic center adalah : 

a. Mengembangkan kehidupan beragama islam. 

b. Sebagai lembaga pendidikan non formal keagamaan yang merupakan 

salah satu mata rantai dari seluruh sistem pendidikan nasional. 

c. Ikut serta meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Selain itu fungsi dari islamic center adalah : 

a. Pusat penampungan, penyusunan, perumusan hasil pemikiran dan 

gagasan. 

b. Pusat penyelenggaraan program latihan dan pendidikan non formal. 

c. Pusat penelitian dan pengembangan kehidupan agama dan 

kebudayaan Islam.  

d. Pusat penyiaran agama dan kebudayaan Islam. 

e. Pusat koordinasi, sinkronisasi kegiatan pembinaan dan pengembangan 

dakwah islamiah.(Depag Jakarta, 1993). 

Klasifikasi islamic center : 

a. Islamic center tingkat pusat  

b. Islamic center tingkat regional 

c. Islamic center tingkat kabupaten 

d. Islamic center tingkat kecamatan 

Sifat islamic center : 

a. Koordinatif partisipatif 

b. Dana dari subsisi pemerintah atau kerohanian 

c. Dibawah akntir Depag 
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d. Dikaitkan dengan Dirjen Bimas Islam 

Kegiatan islamic center : 

a. Kegiatan ubudiyah  

b. Kegiatan puasa 

c. Kegiatan naik haji 

d. Kegiatan muamalah 

e. Kegiatan hari besar islam 

2. METODE 

2.1 Metode Kompilasi Data 

 a.  Observasi 

Yaitu melakukan studi lapangan melalui pengamatan langsung untuk 

mendapatkan informasi secara langsung kondisi fisik lokasi tata 

eksisting, sarana dan prasarana yang sudah tersedia di sekitar lokasi 

serta faktor-faktor penunjang lainnya dan potensi yang ada dan bisa 

dikembangkan. 

b. Survey  

Proses mencari dan memperoleh data yang dibutuhkan melalui instansi 

yang terkait, antara lain : 

a. Kantor Kecamatan Lasem 

b. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang 

2.2 Studi Literatur 

Merupakan studi dan karya tulis yang sudah ada dan berkaitan dengan 

Islamic center dan Kota Lasem, misalnya : 

a. Media cetak, eletronik dan internet. 

b. Referensi pustaka, berupa buku. 

c. Studi komparasi dengan bangunan serupa. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kriteria pemilihan lokasi : 

a. Dekat dengan pondok pesantren yang ada di Lasem atau menyediakan 

fasilitas pendukung sehingga dapat menampung semua kegiatan pondok 

pesantren yang akan dilaksanakan di islamic center. 
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b. Dekat dengan kota sehingga mudah ditemukan, mengingat islamic center 

adalah bangunan publik yang akan dituju oleh banyak orang. 

c. Mempunyai minimal lahan 2.000 – 2.500 atau 2 – 2,5 Ha sehingga mampu 

memenuhi semua fasilitas yang dibutuhkan.  

d. Lahan yang akan digunakan sesuai dengan landuse RTRW Kabupaten 

Rembang sebagai lahan yang diperuntukkan bagi fasilitas pendidikan. 

Lokasi perencanaan terpilih terletak di lahan kosong dan terdapat beberapa 

pondok pesantren di sekitarnya yaitu di Jalan Lasem-Blora. 

 Kondisi lokasi : 

a. Dekat dengan beberapa pondok pesantren. 

b. Merupakan lahan kosong milik pemerintah. 

c. Landuse lahan diperuntukkan bagi pendidikan. 

d. Cukup dekat dengan jalan raya. 

e. Luas mencapai 2,5 Ha. 

3.1 Analisa Dan Perancangan Konsep 

 Data dan kondisi tapak 

a. Batas-batas tapak  

Batas utara  : Permukiman warga  

Batas selatan  : Permukiman warga 

Batas timur  : Permukiman warga 

Batas barat  : Lahan pertanian 

b. Luas tapak   : 25.015,63 m2 / 2,5 Ha 

c. Kebijaksanaan tapak :  

KDB    : 40% 

KLB   : 3 

GSB   : 50% dari lebar jalan  

d. Kondisi tapak 

Tapak perencanaan berada di tengah permukiman penduduk dan 

berbatasan dengan lahan pertanian warga. Pada eksisting tapak 

merupakan lahan kosong yang tidak dipakai. 
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Gambar 1 Analisa 

Sumber : Analisa pribadi, 2019 

Tabel 1 Jumlah besaran ruang 

No. Nama ruang Jumlah  

1. Ruang peribadatan 1.586,86 

2. Ruang penunjang 3.309,6 

3. Ruang pendidikan dan 

dakwah 

327,04 

4. Ruang hiburan 1.315,2 

5. Ruang bisnis 444,4 

6. Parkir  8697,2 

Total 15680,03 

 

Sumber : Analisa pribadi, 2018  

Luas total lahan  : 25.015,63 m2 

KDB   : KDB x luas lahan 

   : 60% x 25.015,63 

   : 15009,378 m2   

KLB  : KLB x luas lahan 

   : 2,25 x 25015,63 

   : 56285,167 

Jumlah lantai : KLB / KDB 

   : 56285,167 / 15009,378 

   : 3,7 = 4 lantai 

KDH  : 10% x luas lahan 

   : 10% x 25.015,63 

   : 2.501,563 m2    
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Analisa Konsep Perancangan  

Dalam perencanaan dan perancangan islamic center 

menggunakan konsep Hablum mina Allah dan Hablum mina annas 

karena Hablum mina Allah dan Hablu mina annas merupakan dasar 

utama dalam perancnagan islamic center sebagai wadah kegiatan umat 

Islam untuk ibadah (akhirat) maupun kegiatan kemaslahatan umat 

(dunia).  

A. Penerapan konsep pada tatanan massa 

Prinsip Hablum mina Allah, Hablum mina annas dan Hablum 

mina ‘alamin yang melambangkan keseimbangan diterapkan pada 

tatanan massa. Tatanan massa sendiri terdiri atas beberapa massa 

dengan masjid sebagai pusat di tengah (Hablum mina Allah) dan 

massa yang lain mengelilingi masjid (Hablum mina annas). 

Kseimbangan tatanan massa dibagi berdasarkan arah kiblat 

sehingga semua massa diorientasikan pada arah kiblat. 

Penerapan konsep pada eksterior interior 

Konsep fasad bangunan menggunakan ornamen dekoratif yang 

berkarakter. Ornamen yang dipiliha dalah tema batik lasem, 

karena batik lasem merupakan salah satu budaya yang sangat di 

lestarikan di Lasem.  

 

Gambar 2 Motif Batik Lasem 

Sumber : Google, 2018 

Adanya motif batik lasem akan memperlihatkan wujud nyata dari 

akulturasi budaya yang selama ini sangat diunggulkan di Lasem. 
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hal ini juga merupakan implemetasi dari QS. Al-Hujuraat : 12 

yang berhubungan terhadap pelestarian warisan wujud fisik 

kebudayaan komunitas terdahulu maupun budaya setempat.  

Interior masjid menggunakan prinsip yang sejalan dengan alam, 

yaitu : 

a. memaksimalkan bukaan agar sirkulassi udara lancar dan 

menggunakan kaca warna warni untuk estetika.  

b. Meninggikan ceiling dan ventilasi agar udara dapat masuk 

dengan leluasa. 

c. Memperbanyak vegetasi agar terasa sejuk. 

d. Menggunakan warna-warna alam seperti coklat, merah, abu-

abu dan coklat muda. 

B. Penerapan konsep pada struktur dan utilitas 

Struktur bawah bangunan islamic center menggunakan sistem 

struktur pondasi tiang pancang. Struktur ruangnya menggunakan 

kolom dan balok beton. Kolom bangian atas di beberapa 

bangunan menggunakan sistem struktur bentar lebar yaitu space 

frame baja.  

Konsep utilitas bangunan terdiri dari pencegahan kebakaran, 

pengahwaan, sistem air bersih dan kotor.  

a. Pencegahan kebakaran  

Untuk sistem pecegahan kebakaran digunakan : 

o Instalasi pemadam air tetap CO2 (tabung pemadam) 

o Instalasi sprinkler otomatis  

 

Gambar 3 APAR 
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Sumber : Google, 2018 

b. Penghawaan  

Sistem penghawaan yang digunakan adalah sistem aktif dan 

pasif. Sistem penghawaan pasif terdapat pada tiap massa 

bangunan dengan memberikan bukaan pada jendela yang 

dapat dibuka tutup, sedangkan penghawaan aktif adalah 

menggunakan sistem AC split pada tiap ruangan. 

 

Gambar 4 Sistem AC Split 

Sumber : Google, 2018 

c. Air bersih dan air kotor  

Sistem air bersih yang digunakan adalah sistem up feet 

dimana air dari tandon bawah dipompa dan didistribusikan 

keseluruh ruangan. Untuk fasilitas peribadatan dilengkapi 

dengan tandon atas yang didistribusikan hanya untuk area 

fasilitas peribdatana, hal ini dengan pertimbangan bahwa 

fasilitas peribadatan beroperasi 24 jam. 

 

Gambar 2 Up down system 

Sumber : Google, 2018 
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Untuk sistem pembuangan air ktoor dan kotoran disediakan 

sumur resapan dan septic tank pada tiap-tiap massa 

bangunan.  

C. Penekanan konsep arsitektur   

Penekanan konssep arsitketur pada islamic center Lasem 

adalah dengan menciptakan suatu komplek pembelajaran islami 

yang ramah lingkungan dan jauh dari kesan tertutup. Hal ini 

mengacu pada lokasi yang terletak di antara rumah warga dan 

menyatu dengan permukiman warga setempat. Namun selain itu 

kompleks islamic center juga memberikan kenyamanan dan 

keamana bagi pengunjugnya. Dengan fasilitas pendukung yang 

lengkap dan memadahi pengunjung islamic center tidak akan 

merasa kecewa dan dapat memanfaatkan fasilitas dengan sebaik-

baiknya.  

Keberadaan islamic center diharapkan dapat menjadi wajah 

baru bangi perkembangan islam di Lasem. Selain memfasilitasi 

pondok pesantren yang ada di sekitarnya, keberadaan islamic 

center juga akan menjadi pusat pembelajaran dan hiburan islami 

bagi warga Lasem dan sekitarnya.  

4. PENUTUP 

Kesimpulan dari hasil perencanan “ISLAMIC CENTER DI LASEM” adalah 

memperkuat esensi Lasem sebagai kota santri yang maju dan mengikuti 

perkembangan zaman. Selain itu juga untuk mengembangkan perekonomian 

lingkungan sekitar. Islamic Center di Lasem berfokus untuk menunjang 

pondok pesantren di sekitarnya agar dapat menjalankan kegiatan akademis 

maupun non akademis dengan baik, serta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas 

yang dangat menunjang baik santri maupun penunjung yang akan datang. 

 


