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Abstrak 

Blora Islamic Center merupakan wadah pusat kegiatan umat Islam dalam 

peribadatan, pendidikan dan pengembangan agama di kota Blora. Dimana 

memiliki fungsi utama yaitu untuk kegiatan pendidikan dan peribadatan. Adanya 

Blora Islamic Center ini mendukung keberadaan Masjid Agung di kota Blora 

sebagai sarana pendidikan keagamaan. Selain itu, alasan adanya Islamic center ini 

yang utama yaitu kota Blora mayoritas penduduknya menganut agama Islam 

ditambah minat untuk mengikuti kajian dan pendidikan agama meningkat, 

sedangkan sarana dan yang menunjang kegiatan umat Islam belum ada. 

Pembahasan dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, 

memaparkan, membandingkan dan menganalisa data sehinga diperoleh suatu 

pendekatan perencanaan dan perancangan untuk digunakan dalam penyusunan 

konsep dasar perencanaan. Blora Islamic Center menggunakan konsep 

perancangan penekanan geometri Islam pada tata interior dan eksterior bangunan 

sampai tata landskap bangunan, yang mana setiap bentuk geometris yang 

digunakan memiliki filosofis Islam. Bangunan ini akan menjadi sarana pendidikan 

keagamaan yang mendukung kedudukan Masjid Agung sebagai wisata religi di 

kota Blora, yang mana memiliki unsur-unsur simbolis dalam bentuk geometri 

Islam yang diterapkan, sehingga ini menjadi ciri yang membedakan bangunan 

tersebut dengan bangunan sejenisnya. 

 

Kata Kunci : Islam, Center, Geometri, Blora. 

 

Abstracts   

Blora Islamic Center is a center for the activities of Muslims in worship, 

education and religious development in the city of Blora. Where it has its main 

function is for worship and educational activities. Blora Islamic Center supports 

the existence of Great Mosque in the city of Blora as a means of religious 

education. In addition, the reason for the Islamic Center is the main thing is the 

city of Blora the majority of the population adhering to Islamic religion while the 

means and identity that supports the activities of Muslims do not exist. The 

discussion is done by a descriptive method, namely by collecting, displaying, 

comparing and analyzing data so that a planning and design approach is obtained 

to be used in drafting basic planning concepts. Blora Islamic Center used the 

concept of design emphasis on Islamic geometry on the interior and exterior of the 

building to the layout of the building, where each geometric shape used has a 

philosophical Islam. This building will be the identity or icon of religious building 

in the city of Blora which has symbolic elements in the form of Islamic geometry 

applied, so that it is a characteristic that distinguishes the building with its similar 

buildings. 

 

Keywords : Islam, Center, Geometry, Blora. 
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 PENDAHULUAN 1.

Blora Islamic Center dengan penekanan geometri Islam adalah bangunan 

keagamaan yang memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan 

dan dakwah islam pada kota Blora dengan menekankan penerapakan seni 

geometri Islam pada bangunanya. Keberadaan sarana peribadatan di kabupaten 

Blora tidak terlepas dari keyakinan agama yang dianut penduduk. Mayoritas 

penduduk Kabupaten Blora yang beragama Islam. Kementrian Agama Kabupaten 

Blora pada tahun 2014 mencatat 98,47 % penduduk Kabupaten Blora beragama 

Islam yaitu sebanyak 924.167 jiwa. Minat masyarakat yang beragama Islam 

dalam kajian, pengajian akbar serta pendidikan keagamaan tidak formal 

meningkat namun sarana yang mewadahi kegiatan tersebut belum ada. Saat ini 

icon bangunan keagamaan Kota Blora yaitu Masjid Agung Baitun Nur yang 

berada didekat komplek alun-alun Kota Blora. Kegiatan yang ada di Masjid 

Agung yaitu selain sholat lima waktu terdapat pula kajian ilmiah kitab kuning 

setiap hari minggu pagi, serta kegiatan pengurus HIMPARISBA (Himpunan 

Pengajian Remaja Islam Blora) dan IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) 

yang mana sekretariatnya berada di dalam Masjid Baitun Nur. Masjid Agung ini 

merupakan tujuan wisata religi sehingga selalu ramai pengunjung namun 

kapasitasnya belum memadai. Sehingga keberadaan Islamic Center  menjadi 

sebuah sarana yang dibutuhkan di Kabupaten Blora yang mendukung kedudukan 

Masjid Agung Baitun Nur sebagai sarana pendidikan Islam yang bersifat tidak 

formal. 

1.1 Rumusan Permasalahan 

1.1.1 Permasalahan 

Bagaimana merancang Islamic Center yang nyaman dan dapat mewadahi kegiatan 

umat Islam dalam peribadatan, pendidikan dan pengembangan agama seperti 

TPA, kajian, pameran, dan diklat dengan tata masa bangunan berdasarkan zonasi 

kegiatan serta penerapan geometri Islam pada bangunan? 

1.1.2 Persoalan 

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut : 
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a. Bagaimana menyediakan ruang yang dapat mewadahi kegiatan 

peribadatan, pendidikan dan pengembangan agama seperti TPA, kajian, 

pameran, dan diklat pada Blora Islamic Center? 

b. Bagaimana konsep penataan massa bangunan berdasarkan kategori 

kegiatan/zonasi kegiatan? 

c. Bagaimana konsep geometri Islam yang akan diterapkan bangunan Blora 

Islamic Center? 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Merancang bangunan Islamic Center yang nyaman dan dapat mewadahi kegiatan 

umat Islam dalam peribadatan, pendidikan dan pengembangan agama seperti 

TPA, kajian, pameran, dan diklat yang menerapkan konsep tata masa bangunan 

berdasarkan zonasi kegiatan serta penerapan geometri Islam pada bangunan yang 

menjadi ciri khas bangunan keagamaan. 

1.2.2 Sasaran 

a. Menghasilkan konsep peruangan yang dapat mewadahi kegiatan 

peribadatan, pendidikan seperti TPA, kajian, pameran, dan diklat. 

b. Menghasilkan konsep penataan massa bangunan berdasarkan kategori 

kegiatan/zonasi kegiatan. 

c. Menghasilkan konsep bangunan Islamic Center yang menerapkan 

geometri Islam sekaligus kekinian. 

1.3 Tinjauan Pustaka 

Islamic Center adalah wadah keagamaan sebagai pusat pengembangan ilmu 

pengetahuan dan dakwah islam (Yuliharti, 2014). Rupmoroto (dalam Muis, 

2010:11) menyatakan bahwa Islamic Center merupakan sebuah wadah pusat 

kegiatan keislaman, semua kegiatan pembinaan dan pengembangan manusia atas 

dasar ajaran agama Islam berlangsung berdasarkan inti atau dasar ajaran yang 

meliputi: ibadah, muamalah, taqwa, dan dakwah.  

Islamic Center berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan 

dan dakwah islam. Kegiatan-kegiatan yang diwadahi dalam Islamic Center secara 

garis besar meliputi kegiatan peribadatan, pendidikan, kajian, pendidikan dan 
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pelatihan/diklat. Adapun kegiatan lain hanya sebagai kegiatan penunjang seperti 

kegiatan pameran maupun kegiatan lainnya diluar kegiatan beribadah dan belajar 

agama Islam. 

Bentuk dasar pola geometri Islam yaitu persegi, lingkaran, segi tiga yang 

terjalin dan di padukan berulang-ulang menjadi bentuk yang rumit. Maka, pola 

geometri berasal dari bentuk awal yang sama. Kerumitan dan keberagaman pola-

pola tersebut perlahan membentuk banyak pola sudut bintang yang beragam mulai 

dari segi 6 hingga 12. 

Geometri islam juga merujuk pada Seni Hias Islam. Seni Hias Islam atau 

dapat disebut dekorasi islam merupakan elemen fisik yang memiliki unsur-unsur 

simbolis nilai Islam dalam corak atau bentuk arsitekturalnya. Seni hias Islam yaitu 

ornamen. Kata ornamen berasal dari bahasa Latin ornare, yang berarti menghiasi. 

Menurut Gustami (2008:4) ornamen adalah komponen produk seni yang 

ditambahkan atau sengaja dibuat untuk tujuan hiasan. Pola ornamen dalam seni 

rupa Islam yang biasa digunakan dan sering diterapkan terdiri dari pola-pola 

hiasan ilmu ukur dan pola-pola hiasan polygonal yang dilebur menjadi satu dalam 

bentuk hiasan dekoratif. Menurut Achmad Fanani (2009) terdapat empat corak 

ornamen yang sering digunakan dalam dekorasi Islam. Pertama; ornamen corak 

floral, kedua; ornamen corak geometrik, ketiga; ornamen muqarrnas atau dekorasi 

sarang tawon, dan keempat; ornamen kaligrafi. 

 METODE 2.

Pembahasan dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, 

memaparkan, membandingkan dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu 

pendekatan program perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan 

dalam penyususnan program dan konsep dasar perencanaan dan perancangan yang 

berjudul Blora Islamic Center dengan penekanan pada geometri Islam. 

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Studi Literature 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teori, standar 

perancangan dan kebijaksanaan perencanaan dan perancangan melalui 

buku, catalog dan bahan-bahan tertulis lain yang bisa 
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dipertanggungjawabkan yang berkaitan tentang Islamic Center serta 

geometri Islam. 

b. Studi Observasi 

Studi observasi dilakukan melalui observasi langsung dilapangan serta 

wawancara dengan pihak-pihak dan dokumentasi foto-foto terkait 

sehingga menjadi masukan dalam konsep perencanaan yaitu mengenai 

tentang Islamic Center serta geometri Islam. 

c. Studi Banding 

Studi banding dilakukan untuk membuka wawasan mengenai Islamic 

Center serta konsep arsitektur Islam sekaligus menjadi pembanding untuk 

memperoleh data serupa menjadi gambaran dalam perancangan. 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 3.

3.1 Lokasi Site 

Lokasi yang akan dipilih menjadi lokasi Blora Islamic Center  terletak  tidak jauh 

dari Masjid Agung Baitun Nur , yaitu sekitar kurang lebih 250 dari Masjid Agung. 

Luas site yaitu 0,96 Ha atau 9.687 m
2
. Batas-batas site antara lain : 

a. Sebelah Utara  : Jl. Gatot Subroto 

b. Sebelah Timur  : Jl. Mr.Iskandar 

c. Sebelah Selatan : Area Permukiman Warga  

d. Sebelah Barat  : Pertokoan & Bank. 

 

Gambar 1. Lokasi  Site 

Sumber : Analisis Penulis, 2020. 

Alun – Alun Blora 

Masjid Agung Baitun Nur 
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3.2 Gagasan Perancangan 

Blora Islamic Center ini pengguna utamanya yakni murid yang terdiri dari putra 

dan putri, pengajar, pengurus atau pengelola Islamic Center, serta pengunjung 

umum. Pendidikan yang akan didirikan yakni pendidikan keagamaan meliputi 

Taman Pendidikan Al-Quran (TPA). Untuk kegiatan pembinaan dan 

pengembangan umat Islam akan difasilitasi dengan kajian, diklat/baitul arqom, 

lomba dan pameran serta pelayanan zakat, infaq dan sedekah. 

Tabel 1. Gambaran Umum Blora Islamic Center 

No  Aspek  Keterangan  

1. Fungsi   Tempat peribadatan umat Islam 

 Tempat pengembangan ilmu dan syiar agama Islam 

 Tempat pendidikan dan latihan/Diklat 

 Koordinator pusat dakwah Islam daerah 

2. Kegiatan  Sholat wajib lima waktu 

 Pelayanan zakat, infaq, dan sedekah 

 Kajian & Majelis Ta’lim Wanita 

 Pendidikan dan pelatihan (TPA & Diklat) 

 Kegiatan pertemuan (seminar) 

 kegiatan penunjang (pameran) 

 Pengajian akbar 

 kegiatan pengelola 

3. Ruang   Masjid  

 Plaza 

 R. Kelas 

 R. Konferensi 

 R. Pameran audio visual 

 R.Transit 

 Hall & Lobby 

 R. Tamu VIP 

 Kantor 

 R. Rapat 

 R. Arsip 

 Pantry 

Sumber : Hasil Pengembangan Desain, 2020. 
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3.3 Hasil Ruang  

Tabel 2. Total Keseluruhan Besaran Ruang 

No. Kelompok Area Kegiatan Total Luas 

1. Area Pengelola 365,84 m
2
 

2. Area Peribadatan 2.379,64 m
2
 

 Masjid 939,64 m
2
  

Plaza 1.440 m
2
 

3. Area Pendidikan dan Pelatihan 353,7 m
2
 

4. Area Penunjang 420,84 m
2
 

5.  Area Servis 99,36 m
2
 

6. Area Parkir 1.440,96 m
2
 

Total Keseluruhan 5.060,34 m
2
 

Sumber : Hasil Pengembangan Desain, 2020. 

3.4 Konsep 

Dalam perencanaan dan perancangan Blora Islamic Center menerapkan konsep 

geometri bangunan dan pola tata masa bangunan yang dipisahkan berdasarkan 

zonasi kegiatan. 

3.4.1 Penerapan Geometri Islam 

Penerapan geometri islam yang akan digunakan, antara lain: 

1) Diterapkan pada landskap bangunan yang berbentuk pola bintang segi 8. 

Pola bintang segi delapan banyak digunakan dalam perancangan Blora 

Islamic Center, dimana merupakan bentuk/pola yang sering dipakai dalam 

seni hias Islam. Bentuk ini juga dikaitkan dengan simbol arah mata angin 

dimana memiliki makna bahwa agama Islam menyebar keseluruh penjuru 

dunia. Serta bentuk pola bintang segi delapan ini berasal dari dua pasang 

bentuk persegi, dimana memiliki arti yaitu sepasang persegi empat adalah 

simbol pasangan jasad & ruh. Empat jasad adalah tanah, air, api dan udara, 

sedangkan empat ruh adalah jiwa, nafsu, qalbu dan akal. 
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Gambar 2. Geometri Pada Landskape 

Sumber : Hasil Pengembangan Desain, 2020. 

2) Diterapkan pada bentuk atap masjid berbentuk geometris/berbentuk 

pola bintang segi 8 atau lebih. 

Atap bangunan utama menggunakan pola dasar bintang segi 8, dimana 

atap memiliki tiga tingkatan atau atap tumpang tiga dengan filosifis 

tingkatan yang paling dasar yaitu “Iman”, tingkatan yang kedua yaitu 

“Islam” dan tingkatan yang paling atas yaitu “Ikhsan”. Tiga filosofi 

tersebut merupakan dasar-dasar kehidupan yang hendaknya dijalankan 

agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

 

Gambar 3. Geometri Pada Atap 

Sumber : Hasil Pengembangan Desain, 2020. 
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3) Sebagai elemen hiasan penutup dan secondary skin yang berbentuk 

geometris. 

Pola pada elemen hiasan dan secondary skin tersusun dari pola bentuk 

pasangan segi empat yang saling terjalin sehingga membentuk pola 

geometris. 

   

Gambar 4. Geometri Pada Secondary Skin 

Sumber : Hasil Pengembangan Desain, 2020. 

3.4.5 Tata Massa Bangunan 

Pola tata massa bangunan berorientasikan pada masjid yang orientasi massa 

bangunan mengikuti arah kiblat atau sejajar dengan arah kiblat. Blora Islamic 

center ini memiliki tiga massa utama yaitu : masjid, gedung pendidikan, dan 

gedung serbaguna. 

 

Gambar 5. Tata Massa Bangunan 

Sumber : Hasil Pengembangan Desain, 2020. 

Pola penataan massa bangunan juga dipisah berdasarkan zonasi kegiatan 

pengguna yang terbagi menjadi tujuh area yang dapat dilihat pada gambar 6. 

Gedung 

Pendidikan 

Masjid Gedung 

Serbaguna 
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Gambar 6. Tata Massa Bangunan Berdasarkan Zonasi Kegiatan 

Sumber : Hasil Pengembangan Desain, 2020. 

1) Masjid 

Masjid terdiri dari 1 semi basement dan 2 lantai yang memiliki fungsi 

utama sebagai ruang sholat. Semi basement berfungsi sebagai tempat 

wudu atau bersuci. 

 

  

 

Gambar 7. Denah Masjid 

Sumber : Hasil Pengembangan Desain, 2020. 

2) Gedung Pendidikan dan Gedung Serbaguna 

Gedung pendidikan dan gedung serbaguna masing-masing terdiri 2 lantai  

dimana memiliki basement yang menyatu dengan gedung serbaguna. 

Fungsi utama gedung pendidikan untuk TPQ ,   Baitul Arqam serta Diklat. 

Sedangkan fungsi lantai dasar gedung serbaguna yaitu untuk ruang 

Semi Besement Lantai 1 Lantai 2 
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pertemuan atau konferensi dan pada lantai dua berfungsi untuk area kantor 

dan pengelola. 

 

 

 

Gambar 8. Denah Gedung Pendidikan & Gedung Serbaguna 

Sumber : Hasil Pengembangan Desain, 2020. 

 

 

Gambar 9. Basement 

Sumber : Hasil Pengembangan Desain, 2020. 

3.4.6 Interior Dan Eksterior  

Konsep interior dan eksterior pada bangunan memiliki pola hiasan yang sama 

sehingga bangunan memiliki kesan bangunan selain berdekatan juga memberikan 

kesamaan sifat visual. Pola hiasan dan secondary skin memiliki bentuk geometris. 

Gedung Pendidikan Gedung Serbaguna 
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Gambar 10. Interior Masjid 

Sumber : Hasil Pengembangan Desain, 2020. 

 

  

Gambar 11. Eksterior Bangunan 

Sumber : Hasil Pengembangan Desain, 2020. 

 

       

Gambar 12. Prespektif Bangunan 

Sumber : Hasil Pengembangan Desain, 2020. 

 PENUTUP 4.

Blora Islamic Center adalah sarana pendidikan keagamaan tidak formal yang 

mendukung kedudukan/keberadaan Masjid Agung Baitun Nur sebagai tujuan 

wisata religi dengan tidak menghilangkan maupun mengurangi kegiatan pada 

Masjid Agung yang telah ada. Dimana Blora Islamic Center ini menerapkan 

konsep geometri Islam pada bangunannya yang menjadikan ciri khas gaya 

arsitektur Islam. Pendidikan Islam di Blora Islamic Center bersifat tidak formal 
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sehingga jam pembelajaran diluar jam sekolah bagi siswa. Sedangkan untuk 

umum terdapat kegiatan pendidikan dan pengembangan agama seperti kajian, 

baitul arqam, majelis taklim, serta pengajian akbar. Sehingga Islamic Center ini 

menjadi sarana yang penting untuk umat muslim. 
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