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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Diskripsi 

1.1.1 Pengertian Perencanaan : 1 

a. Bintoro Tjokroamidjojo menyatakan bahwa perencanaan dalam arti luas 

adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. 

b. Menurut Muhammad Fakri perencanaan dapat diartikan sebagai proses 

penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan 

datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dapat juga dikatakan 

sebagai suatu proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan 

masa depan sesuai yang ditentukan. 

c. Perencanaan adalah usaha untuk menggali siapa yang bertangungjawab 

terhadap berbagai aktifitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Aktifitas 

tersebutkan tergambar dalam sebuah perencanaan yang matang dan 

komprehensif. Yang mempunyai tahapan sederhana sebagai berikut kajian 

kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, penentuan kebijakan dan prioritas, 

perumusan program dan proyek kegiatan, pembeiayaan yang rasional dan 

sesuai dengan sumber alokasi dana yang ada, pelaksanaan rencana, evaluasi 

dan revisi. 

1.1.2 Pengertian Perancangan : 2 

a. Suatu sistem yang berlaku untuk semua jenis perancangan dimana titik 

beratnya adalah melihat suatu persoalan tidak secara terpisah atau tersendiri, 

                                                 
1 http://riwayat.net/  
2 jiunkpe/s1/desi/2008/ chapter1.pdf  
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melainkan sebagai suatu kesatuan dimana satu masalah dengan yang lain 

saling terkait. 

b. Sebagai pengenalan kepada permasalahan yang ada dan pembentukan sikap 

untuk mencari permasalahannya. 

1.1.3 Pengertian Masjid  :3 

a. Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan ibadah kaum Muslimin 

menurut arti yang seluas-luasnya. 

b. Masjid berarti tempat beribadah. Akar kata dari masjid adalah sajada dimana 

sajada berarti sujud atau tunduk. Kata masjid sendiri berakar dari bahasa 

Aram. Kata masgid ditemukan dalam sebuah inskripsi dari abad ke 5 Sebelum 

Masehi. Kata masgid ini berarti "tiang suci" atau "tempat sembahan". 

1.1.4 Pengertian Transit : 4 

a. Transit berarti berhenti sejenak setelah berpindah tempat. 

b. Berhenti untuk sementara waktu dan melanjutkan perjalanan kembali. 

1.1.5 Pengertian Gaya Arsitektur Post Modern : 

a. Arsitektur Post-Modern ini lebih dikenal sebagai arsitektur yang 

"mengawinkan" dua code/langgam/style. Misalnya, antara yang antik dan 

modern, antara maskulin (bangunan dengan struktur lebih dominan) dan 

feminin (kecantikan eksterior dominan ), antara western dengan timur, yang 

kuno dengan yang baru ,dll 5 

b. Post-Modern adalah asitektur yang telah melepaskan diri dari aturan-aturan 

yang bersangkutan dengan modern, tetapi postmodern masih memiliki sifat-

sifat dan karakter yang sama dengan arsitektur modern. Dan juga arsitektur 

postmodern itu adalah hasil dari pengoreksian dari kesalahan-kesalahan yang 

                                                 
3  http://id.wikipedia.org/wiki/Masjid  
4 http://www.halamansatu.net/ 
5 http://archipeddy.com/index.html 



3 

terjadi pada arsitektur modern dan perpaduan dari Art dan Science, dan 

Technology, Internasional dan Lokal.6 

1.1.6 Perencanaan dan Perancangan Masjid Transit dengan Gaya Arsitektur Post-

Modern 

Perencanaan dan Perancangan Masjid Transit dengan Gaya Arsitektur Post-

Modern yaitu mempersiapkan dan mengemas dengan suatu sistem yang saling terkait 

berkaitan dengan membangun sebuah tempat ibadah bagi orang muslim yang sedang 

beristirahat sejenak dari perjalanan yang jauh dengan penggabungan 2 konsep yaitu 

konsep modern dengan konsep yang lainnya. 

 

1.2 Latar Belakang 

Adanya kecenderungan semakin meningkatnya masyarakat Indonesia yang 

menggunakan sarana transportasi darat (bus) yang difungsikan sebagai salah satu 

sarana transportasi, ini dibuktikan dengan melonjaknya peminat transportasi darat 

pada waktu arus mudik dan arus balik serta semakin meningkatnya penduduk di 

Indonesia yang sebagian besar memeluk agama islam, maka perlu adanya sebuah 

sarana untuk menampungnya. Karena masyarakat di Indonesia lebih banyak yang 

menggunakan sarana transportasi darat (bus) dari pada transportasi laut maupun 

transportasi udara. 

Berkaitan dengan masalah di atas maka perlu penambahan sarana masjid 

transit yang mampu menampung para pengguna transportasi darat terutama para 

wisatawan yang meluangkan waktu perjalanannya untuk beribadah. Pembangunan 

masjid transit ini adalah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang sudah 

dituliskan diatas, mengingat banyaknya lahan kosong yang belum dioptimalkan 

secara maksimal. Pembangunan masjid ini dapat mempermudah para wisatawan atau 

para pengguna sarana transportasi darat yang menginginkan istirahat sejenak sambil 

melangsungkan kewajibannya sebagai seorang muslimin dan muslimah.  

                                                 
6 http://library.gunadarma.ac.id/index.php 
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Dengan adanya lahan yang strategis dan lahan yang luas maka masjid ini 

dapat menampung bus-bus yang parkir serta pemberian taman-taman yang berguna 

untuk refresing dan area rekreasi untuk anak, serta terdapat juga beberapa sarana 

pendukung seperti sarana untuk berbelanja, sarana untuk makan (restaurant), dan 

sarana bengkel servis bagi kendaraan bermotor, diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sarana yang mampu untuk menampung beberapa jama’ah baik dari musyafir maupun 

penduduk setempat.  

Dalam hubungannya dengan lokasi, kami mengambil jalur Solo-Ngawi, 

dikarenakan jalur transportasi untuk bus-bus antar kota dan antar pulau tersebut  

belum terdapat Masjid Transit yang memiliki beberapa fasilitas yang memadahi. 

Sasaran jama’ah Masjid Transit ini adalah orang-orang yang sedang melakukan 

perjalanan jauh atau traveling (musyafir) atau masyarakat yang menggunakan 

transportasi bus serta warga sekitar yang bernaung di wilayah pembangunan Masjid 

Transit tersebut. Jarak antara Solo-Ngawi sejauh kira-kira 74 km7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Gambar 1.1 Mapping Solo-Ngawi 
Sumber : Google Map (2009) 

                                                 
7 http://malangrentcar.com/about-me/jarak-antar-kota-propinsi 

Surakarta 

Sragen 
Ngawi 
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Dari hasil pengamatan awal terdapat juga beberapa masjid yang ada di jalur 

Solo-Ngawi, ada yang baru masih dibangun dan ada juga yang sudah jadi. Mayoritas 

masjid disana hanya bangunan masjid saja, tidak terdapat beberapa fasilitas yang 

memadahi untuk orng yang melakukan perjalanan jauh atau penumpang bus. 

Kurangnya fasilitas tempat parkir untuk bus dan beberapa penunjang lain seperti 

restauran (tempat makan), area rekreasi anak, rest area (area istirahat), perbelanjaan 

(mini market) untuk pusat oleh-oleh, dan bengkel servis untuk kendaraan bermotor.  

Perlunya penambahan beberapa fasilitas tersebut karena para penumpang bus 

bukan hanya menunaikan ibadah saja, melainkan beristirahat, bahkan ada juga yang 

makan dan berbelanja. Hal tersebut juga dapat mempersingkat waktu perjalanan. 

Masjid transit yang berfasilitas lengkap dapat menghemat waktu perjalanan, 

disamping menghemat waktu tetapi juga bus yang digunakan tidak susah-susah 

berhenti untuk mampir di tempat-tempat yang diinginkan penumpang bus tersebut.  

Terdapat beberapa kategori yang merupakan perbedaan antara masjid biasa 

dan Masjid Transit di antaranya yaitu yang dimanakan Masjid Transit adalah masjid 

yang disana terdapat fasilitas untuk mendukung  kebutuhan orang-orang yang sedang 

melakukan perjalanan jauh dan menginginkan berhenti sejenak di masjid tersebut, 

fasilitas pendukung tersebut adalah rumah makan, pusat perbelanjaan, tempat 

istirahat, area rekreasi khusus anak, area parkir, dan masjid. Dari beberapa fasilitas 

tersebut dapat disimpulkan bahwa masjid yang terdapat fasilitas tersebut merupakan 

Masjid Transit. 

Dari kategori luas, dilihat dari ukuran masjid dan luas parkir tersebut, apakah 

fasilitas parkir hanya digunakan untuk kendaraan roda 2 saja ataukah dapat di 

gunakan parkir roda 4. Dikategorikan luas karena ukuran parkir dapat digunakan 

untuk beberapa bus dan kendaraan lain, dikategorikan sedang dimana luas parkir 

hanya dapat digunakan untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 saja, 

dikategorikan sempit karena parkir hanya dapat digunakan untuk kendaraan roda 2 

saja. 
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Letak Masjid Transit sendiri juga harus diperhatikan, karena bila terletak di 

dalam desa berarti bukan termasuk Masjid Transit. Masjid Transit terletak di jalan 

utama, dengan letak yang stragis maka orang dapat melihat bahwa itu adalah Masjid 

Transit dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau traveling 

(musyafir) dapat singgah sementara untuk melakukan ibadah atau melakukan aktifitas 

yang lainnya. 

Dari Pengamatan awal, kami mendata masjid yang berada di sepanjang jalur 

Solo-Ngawi. Dan terdapat hasil dengan karakteristik dan beberapa fasilitas masjid 

sebagai berikut : 
Tabel 1.1 

Data Masjid Solo-Ngawi 
 

No Nama Masjid Gambar Karakteristik 
dan Fasilitas 

Keterangan 

1 Masjid Besar 
Fitroh  
Bakramat 

 • Bukan Masjid 
Transit. 

• Tidak ada 
fasilitas 
pendukung 
lain 

• Ukuran luas 
sedang 

• Strategis 
 

• Masjid yang 
belum selesai 
dibangun. 

• Tidak ada 
lahan parkir 
untuk 
kendaraan 
umum. 

2 Masjid Baitul 
‘Atieq 
Masaran 
Sragen 

 

 
 
 

• Bukan Masjid 
Transit 

• Parkir Untuk 
kendaraan 
bermotor 

• Ukuran luas 
sedang 

• Kurang 
Strategis 

 

• Masjid untuk 
LDII 
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No Nama Masjid Gambar Karakteristik 
dan Fasilitas 

Keterangan 

3 Masjid Al-
Firdaus 
Ngrampal 
Sragen 

 • Bukan Masjid 
Transit 

• Terdapat Tk   
• Ukuran luas  

kecil 
• Kurang 

Strategis 

• Fasilitas 
parkir untuk 
kendaraan 
bermotor dan 
mobil dengan 
lahan terbatas

4 Masjid Nurul 
Imam 
Sambung 
macan Jln 
Raya Timur 
Sragen 
Mantingan 
Km 12 

 • Masjid Transit 
• Fasilitas 

Parkir 
• Ukuran luas 

sedang 
• Strategis 

• Fasilitas 
parkir cukup 
untuk mobil 
dan 
kendaraan 
bermotor 

• Tidak ada 
lahan untuk 
perkir bus 

5 Masjid Ar-
Rahman 
Mantingan 
Ngawi 

 • MasjidTransit. 
• Fasilitas 

Parkir 
• Fasilitas 

Madrasah 
• Ukuran luas 

sedang 
• Strategis 

• Parkir cukup 
untuk 
menampung 
mobildan 
kendaraan 
bermotor. 

• Tidak ada 
lahan untuk 
parkir Bus 

 
6 Masjid An-

Nur 
Dadung 
Sambirejo 
Mantingan 
Ngawi 

 

 
 
 

• Masjid Transit 
• Parkir Untuk 

kendaraan 
bermotor 

• Fasilitas 
Pondok  

• Ukuran  luas 
sedang 

• Strategis 
 

• Masjid untuk 
Transit dan 
pondoik 
Gontor 

• Fasilitas 
parkir cukup 
untuk 
menampung 
mobildan 
kendaraan 
bermotor. 

• Tidak ada 
lahan untuk 
parkir Bus. 
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Dari data di atas di ambil pada saat perjalanan dari Solo menuju Ngawi, Data 

yang dibawah ini di ambil pada saat perjalanan dari Ngawi Menuju Solo. Data yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 1.2 

Data Masjid Ngawi-Solo 
 

No Nama Masjid Gambar Karakteristik dan 
Fasilitas 

Keterangan 

1 Masjid + 
Rumah 
makan Tunas 
Muda 
Widodaren 
Ngawi 

 • MasjidTransit. 
• Fasilitas Rumah 

makan,area 
parkir yang luas 

• Ukuran luas 
besar 

• Strategis 
 

• Masjid kurang 
terawat, kotor. 

• Area parkir 
luas, dapat 
menmpung 
beberapa  Bus 

2 Masjid + 
Rest Area 
Kauman 
Ngawi 

 

 
 
 

• Bukan Masjid 
Transit 

• Parkir Untuk 
kendaraan 
bermotor 

• Taman dan rest 
area 

• Ukuran luas 
kecil 

• Strategis 
 

• Masjid 
khusus untuk 
pengendara 
sepeda motor 
saja 

 
 

3 Masjid 
Agung 
Benersari 
Sragen 

 • Masjid Transit 
• Parkir terbatas  
• Ukuran luas 

kecil  
• Strategis 

• Fasilitas 
parkir untuk 
kendaraan 
bermotor 
dengan lahan 
terbatas 
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No Nama Masjid Gambar Karakteristik 
dan Fasilitas 

Keterangan 

4 Masjid Baziz 
Ukhuwwah 
Islamiyyah 
JlRaya Timur 
km4 
Pilangsari 
Ngrampah 
Sragen 

 • Masjid Transit 
• Fasilitas 

Parkir 
• Terdapat TK 
• Ukuran luas 

besar 
• Srtategis 

• Fasilitas 
parkir cukup 
untuk mobil, 
kendaraan 
bermotor, 
serta Bus. 

 

5 Masjid Al-
Muqorrobin 
Jl Raya 
Sukowati 
Nglorog 
Sragen 

 • Bukan Masjid 
Transit 

• Wisma Haji 
Sragen 

• Ukuran luas 
sedang 

• Strategis 

 
• Lebih 

diperuntukan 
para Haji 

6 Masjid Al-
Falah 
Sragen 

 • Masjid Kota 
Sragen. 

• FasilitasParkir 
• Ukuran luas 

sedang 
• Strategis 
 
 

• Parkir cukup 
untuk 
menampung 
mobildan 
kendaraan 
bermotor. 

 
 

7 Masjid 
Sidoharjo 
 
 

 

 
 
 

• Masjid Transit 
• Parkir Untuk 

kendaraan 
bermotor 

• Ukuran luas 
sedang 

• Strategis 
 
 

• Fasilitas 
parkir cukup 
untuk 
menampung 
mobildan 
kendaraan 
bermotor. 

• Tidak ada 
lahan untuk 
parkir Bus. 
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Gambar 1.2 Letak Masjid Solo-Ngawi 

Sumber : Pribadi (2009) 
 

 

Dari hasil data yang kami peroleh, maka di jalur Solo-Ngawi belum terdapat 

Masjid Transit yang memiliki fasilitas lengkap dengan rumah makan (restauran), 

perbelanjaan (minimarket) dan area istirahat (rest area), serta lahan parkir yang 

memungkinkan untuk parkir beberapa bus yang mampir ke Masjid Transit tersebut. 

Sebagian besar masjid di jalur Solo-Ngawi memiliki fasilitas parkir saja dan itupun 

parkir diperuntukkan kendaraan bermotor dan mobil saja, untuk parkir bus berada di 

badan jalan. Apabila menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir maka secara 

otomatis mengganggu lalu lintas di jalan tersebut. 

Terdapat juga rest area di Masaran Sragen, rest area yang terlihat tidak 

terawat, serta tidak adanya pepohonan, hanya terlihat kios-kios yang tidak membuka 
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kiosnya karena tidak adanya para penggunjung yang datang, hal tersebut membuat 

para pengguna jalan enggan untuk mampir di sana. Sehingga Perencanaan dan 

Perancangan Masjid Transit dengan Gaya Arsitektur Post-Modern di Sragen di 

berikan fasilitas rest area dengan konsep taman serta terdapat gazebo-gazebo, 

sehingga para penggunjung masjid transit tersebut dapat istirahat dengan nyaman. 

Masjid Transit ini memiliki tujuan untuk mengefisiensi waktu perjalanan, 

dengan beberapa bangunan penunjang/fasilitas pendukung misalnya rumah makan 

(restaurnat) untuk orang-orang yang sehabis menunaikan ibadah menginginkan 

mengisi perutnya karena lapar, perbelanjaan (minimarket) sebagai pusat oleh-oleh , 

area istirahat (rest area) untuk orang yang menunggu saudara atau teman perjalanan 

yang sedang menunaikan ibadah serta dilengkapi area rekreasi untuk anak sehingga 

yang memiliki anak dapat beristirahat serta sang anak dapat bermain, dan bengkel 

servis untuk kendaraan bermotor yang mengecek keadaan mesin atau yang lain 

setelah menempuh perjalanan panjang, dengan fasilitas pendukung tersebut maka 

dapat menghemat waktu perjalanan. 

Untuk konsep gaya arsitektunya kami memilih gaya Arsitektur Post-Modern, 

karena Arsitektur Post-Modren adalah sebuah gaya arsitektur yang menggabungkan 

dua gaya. Sehingga kami dapat berkreasi dalam fasad bangunannya, karena dalam 

sebuah bangunan terdapat dua gaya yang berbeda. Hasil tersebut dapat menjadikan 

Masjid Transit menjadi menonjol dari pada masjid-masjid transit yang lainnya. 

Dari latar belakang di atas kami dapat mengangkat judul Perencanaan dan 

Perancangan Masjid Transit dengan Gaya Arsitektur Post-Modern di Sragen, 

karena dari segi fasilitas dan sarana sangat berpengaruh terhadap efisiensi perjalanan, 

dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam segi perencanaan 

dan perancangan dalam sebuah bangunan dengan pengolahan tata massa, serta dapat 

membangun sebuah bangunan peribadatan (masjid) yang nyaman bagi orang-orang 

yang sedang melakukan perjalanan jauh atau traveling (musyafir) yang dirangkap 

dalam sebuah DP3A yang nantinya akan berlanjut ke Studio TA. 
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1.3 Rumusan Permasalahan 

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan permasalahan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana merencanakan dan merancang sebuah masjid yang dapat 

menampung kebutuhan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan 

jauh atau traveling (musyafir). 

b. Bagaimana  merencanakan dan merancang sebuah masjid dengan konsep 

gaya Arsitektur Post-Moderen. 

 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

a. Memberikan wadah untuk wisatawan yang melakukan perjalanan dengan 

menggunakan trasportasi darat, untuk melakukan kewajibannya sebagai 

seorang muslim dan muslimah yang terkonsep dengan taman-taman dan 

fasilitas-fasilitas serta sarana-sarana yang lain. 

b. Mahasiswa mampu menerapkan beberapa konsep yang didapat pada saat 

pekuliahan untuk dijadikan sebuah masjid dengan tata masa yang 

terkonsep dengan taman-taman dan terdapat bangunan pendukung yang 

bergaya post moderen. 

c. Memberikan wadah pengenalan kepada mahasiswa arsitektur tentang 

perkembangan arsitektur Indonesia. 

1.4.2 Sasaran 

Merencanakan dan merancang sebuah masjid  yang mampu mewadahi 

beberapa aktifitas sebagai seorang muslim (beribadah, istirahat, berbelanja, 

makan, dll) dengan taman untuk rekreasi anak dan beberapa fasilitas pendukung 

lainnya seperti tempat belanja (mini market), tempat makan (restaurant), yang 

sekaligus dapat menjadi  tempat peristirahatan sejenak (rest area) setelah 

perjalanan panjang, dan bengkel servis untuk kendaraan bermotor, sehingga dapat 

menghemat waktu perjalanan. 
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1.5 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan laporan DP3A ini akan membahas diantaranya 

merncanakan dan merancang Masjid Transit dengan gaya arsitektur Post-Modern 

dengan terdapat beberapa fasilitas pendukung diantaranya  restauran (tempat makan), 

area rekreasi anak, rest area (area istirahat), perbelanjaan (mini market) untuk pusat 

oleh-oleh, dan bengkel servis untuk kendaraan bermotor 

 

1.6 Keluaran 

Diharapkan setelah pembangunan Masjid Transit ini dapat membangkitkan 

umat islam seluruhnya untuk selalu menegakkan tiang agama dengan melaksanakan 

kewajiban-kewajibannya, terutama bagi orang-orang yang sedang melakukan 

perjalanan jauh atau traveling (musyafir) supaya tidak lupa dengan Allah SWT. 

 

1.7 Metodologi Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan untuk menyusun laporan DP3A ini 

adalah : 

a. Metode Observasi. 

Metode Observasi Lapangan yaitu melakukan pengamatan secara 

langsung tentang lokasi mana yang menjadi tempat untuk pembangunan 

Masjid Transit ini.  

b. Metode Studi Literatur. 

Metode Studi Literature yaitu dengan mempelajari, memahami 

literature dan pencarian sumber-sumber dari studi pustaka diantaranya pustaka 

tentang pendirian masjid, pustaka tentang konsep arsitektur Post-Modern 

sebagai pedoman untuk memperkuat teori-teori untuk mendukung analisa 

yang dibuat dalam penyusunan laporan DP3A. 

c. Metode Interview. 
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Metode Interview yaitu mengadakan wawancara dan penelitian secara 

langsung kepada penduduk setempat tentang kepemilikan lahan yang nantinya 

akan digunakan untuk pembangunan Masjid Transit. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan DP3A adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Menjelaskan tentang deskripsi, latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan, sasaran yang akan di teliti, ruang lingkup penelitian, keluaran,  

metode yang digunakan untuk menyusun laporan, serta sistematika pembahasan 

laporan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Menjelaskan tentang pengertian masjid, dari sejarah masjid dan fungsi 

masjid serta yang lainnya, pengertian arsitektur Post-Modern, metode 

perancangan yang digunakan, pengertian Masjid Transit dan studi kasus. 

BAB III : Gambaran Umum Wilayah Perencanaan 

Menjelaskan tentang lokasi yang akan direncanakan, aktivitas dan 

lingkungan sosial lain, aspek visual arsitektural, gagasan perencanaan/ 

kesimnpulan. 

BAB IV : Analisa Pendekatan dan Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Berisi tentang analisa dan konsep makro serta analisa mikro, yang terdiri 

diantaranta : analisa dan konsep site, analisa dan konsep keruangan, analisa dan 

konsep massa, analisa dan konsep tampilan arsitektur (interior dan eksterior). 
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