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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Judul Dasar-Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) 

yang diangkat adalah “Asarama Haji di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) 

Timur”. Untuk mengetahui pengertian dan definisi dari judul tersebut, maka harus 

diuraikan pengertian dari setiap rangkaian kata yang digunakan untuk menyusun 

judul laporan.  

a. Asrama Haji :Asrama Haji merupakan unit pelayanan penyelenggaraan 

ibadah haji di bawah lingkungan Kementrian Agama 

dibawah tanggung jawab Dirjen Penyelenggaraan Haji dan 

Umroh. (Tabroni, 2017) 

b. Kabupaten :Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di 

Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang 

bupati. (Rauf, 2018)  

c. OKU Timur :Ogan Komering Ulu Timur merupakan salah satu 

Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan dengan luas sebesar 

3.410 km², dengan penduduk 749.394 jiwa (2018) dan 

kepadatan 190,44 jiwa/km². (http://okutimurkab.go.id). 

Pengertian keseluruhan dari “Asrama Haji Di Kabupaten Ogan Komering  

Ulu (OKU) Timur” adalah sebuah unit pelayanan penyelenggaran ibadah haji yang 

ada di OKU Timur sebagai sarana prasarana untuk mempermudah masyarakat 

sebelum berangkat ke tanah suci khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten 

OKU Timur. 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Sejarah dan perkembangan Asrama Haji 

Asrama haji sudah diadakan sejak pemberangkatan jamaah haji menggunakan 

kapal laut. Ketika itu, dikenal Asrama Haji Jakarta/Persatuan Haji Indonesia 

Kwitang, Jalan Kemakmuran, Asrama Haji Semarang, Surabaya, Balikpapan dan 

lainnya. Namun, kewajiban untuk masuk dalam asrama haji, dimulai pada tahun 

1970. Kewajiban ini terkait dengan ditetapkan Indonesia sebagai daerah endemik 

http://okutimurkab.go.id/
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penyakit kolera oleh badan kesehatan dunia (WHO). Ketentuan WHO 

mengharuskan adanya proses karantina sebelum warga negara Indonesia berangkat 

ke Luar Negeri. Kondisi ini kemudian memaksa pemerintah Arab Saudi 

mengeluarkan aturan agar jamaah haji Indonesia di karantina selama lima hari 

setelah keberangkatan, dan lima hari setelah tiba ditanah air. Kewajiban karantina 

selama lima hari ini berlaku hingga tahun 1972.  

Pada tahun 1973 masa di asrama haji menjadi tiga hari sebelum berangkat 

dan tiga hari setelah tiba di tanah air. Pada tahun 1974, Direktur Jenderal Urusan 

Haji Prof KH Farid Maruf mulai merencanakan pembangunan asrama haji. Rencana 

itu, baru bisa direalisasikan pada masa Departemen Agama dijabat Menteri Agama 

Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Dirjen Urusan Haji dijabat Burhani 

Tjokrohandoko, yang memerintahan pembangunan Asrama Haji Pondok Gede 

Jakarta, yang lokasinya dekat dengan Bandara Halim Perdanakusuma, yang pada 

waktu itu merupakan bandara Internasional penerbangan dari dan ke Indonesia.  

Dalam perkembangan selanjutnya, semakin bertambah jumlah calon 

jama’ah haji yang menggunakan pesawat udara mengalami kenaikan sampai tiga 

kali lipat. Maka, pihak pemberangkatan dari asrama haji dikembangkan menjadi 

beberapa wilayah yaitu Jakarta dan Surabaya, selanjutnya ditambah lagi asrama haji 

Makassar dan Medan.Sekarang jamaah haji hanya masuk asrama haji sehari 

menjelang keberangkatan, dan ketika tiba di Indonesia tidak perlu masuk ke asrama 

haji lagi. Asrama haji saat ini berfungsi sebagai asrama haji Embarkasi, yaitu 

asrama yang berfungsi untuk melayani calon jamaah haji dari proses awal sampai 

keberangkatan dan kepulangan melalui bandara haji. 
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1.2.2 Perkembangan Asrama Haji di Kabupaten OKU Timur 

 

Gambar 1. Peta OKU Timur 
Sumber: https://www.google.com/search?q=peta+kabupaten+sumsel&safe, di akses 

Februari 2020, pukul 14.31 WIB 

 

OKU Timur terdiri dari 16 Kecamatan seperti pada peta Gambar. 1 dan 

merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera 

Selatan.Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 Kabupaten, masing-masing 

memiliki Asrama Haji di setiap Kabupaten.Contohnya Kota Palembang memiliki 

Asrama Haji yang terletak di Jl. Tanjung Api- Api No.50, Kebun Bunga, Kec. 

Sukarami, Kota Palembang. OKU Timur sendiri memiliki Asrama Haji tepatnya 

terletak di kecamatan Martapura seperti yang ditunjukkan pada peta Gambar.1 yang 

digunakan jama’ah haji OKU Timur untuk berkumpul sebelum pemberangkatan ke 

Bandara Sultan Mahmoed Baddarudin II. Namun dikarenakan minimnya fasilitas 

Asrama Haji yang ada di OKU Timur , maka para jama’ah haji OKU Timur harus 

menginap di Asrama Haji di Kota Palembang. 

 

https://www.google.com/search?q=peta+kabupaten+sumsel&safe
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Gambar 2. Kondisi Asrama Haji OKU Timur 
Sumber: dokumen pribadi, di ambil 17 Januari 2020, pukul 10.19 WIB 

 

Dapat dilihat dari gambar diatas keadaan Asarama Haji OKU Timur yang 

tidak mendapatkan perawatan yang layak.Kini gedung Asrama Haji OKU Timur 

hanya menjadi pajangan dan 2 tahun terakhir gedung ini tidak digunakan sebagai 

mana mestinya.Adanya wacana penambahan fasilitas gedung Asrama Haji di OKU 

Timur oleh Dinas BAPPEDA dan Litbang pada tahun 2018 namun sampai saat ini 

Kabupaten OKU Timur hanya memiliki satu gedung tersebut yang didalamnya 

hanyalah gedung pertemuan yang digunakan para jama’ah Haji sebelum 

diberangkatkan menuju Asrama Haji kota Palembang. 

Asrama Haji kota Palembaang sendiri kini kelebihan jama’ah disaat 

musim Haji datang, dikarenakan asrama haji kota Palembang sendiri banyak 

menampung jama’ah- jama’ah calon Haji yang di kabupatennya tidak memiliki 

fasilitas asrama haji, contohnya Kabupaten OKU Timur. Serta meningkatnya 

jumlah calon jama’ah haji OKU Timur per tahunnya menyebabkan kelebihan 

muatan di asrama haji kota Palembang, pada tahun 2019 calon jama’ah haji OKU 

Timur berjumlah 754, dengan meningkatnya calon jama’ah haji di Kabupaten OKU 

Timur maka keberangkatan di bagi menjadi 2 kelompok terbang (kloter), yakni 

sebanyak 359 jamaah di kloter pertama dan 395 jamaah di kloter kedua. 

Namun jarak antara Kabupaten OKU Timur menuju Kota Palembang 

sangatlah jauh seperti pada Gambar. 3 dengan menempuh jarak sekitar 6-7 jam, 

sedangkan mayoritas calon jama’ah haji merupakan para lansia, tercatat pada tahun 

2019 yakni Kabupaten Oku Timur memberangkatkan jamaah haji tertua berumur 
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96 tahun atas nama Miyem Somo Wagio dan jamaah haji termuda berumur 18 tahun 

atas nama Sayyidunni’am Sukamto. Banyak warga Kabupaten OKU Timur yang 

keberatan mengenai jauhnya jarak asrama haji tersebut, maka sangat dibutuhkan 

adanya Asrama Haji di Kabupaten OKU Timur guna mempermudah para calon 

jama’ah haji dan meningkatkan sarana prasarana kabupaten itu sendiri. 

 

 

Gambar 3. Peta Radius Sumatera Selatan 
Sumber: https://www.google.com/search?q=peta+radius+sumatera+selatan, di akses 17 

Januari 2020, pukul 14.17 WIB 

 

 Dari pernyataan-pernyataan dan permasalahan diatas, maka penulis 

memenuhi penyusunan DP3A ini mengambil judul “Asrama Haji di Kabupaten 

Ogan Komering Ulu (OKU) Timur” , karena Asrama Haji merupakan salah satu 

fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas agama 

Islam sebagai sarana mempermudah masyarakat Indonesia dalam menjalankan 

Ibadah Haji yang merupakan salah satu rukun Islam. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Adapun beberapa permasalahan dalam pembahasan ini adalah :  

1. Bagaimana konsep perancangan dan perencanaan Asrama Haji di Kabupaten 

Ogan Komering Ulu (OKU) Timur yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

Standar Nasional Indonesia? 

https://www.google.com/search?q=peta+radius+sumatera+selatan
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2. Bagaimanafasilitas penunjang yang berkaitan dengan kegiatan manasik Haji di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur ? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan yang diharapkan dengan dibangunnya Asrama Haji OKU Timur adalah 

sebagai berikut:   

1. Untuk mendesain Kawasan Asrama Haji Kabupaten OKU Timur sesuai dengan 

Standar Nasional Indonesia. 

2. Untuk menyediakan fasilitas penunjang yang berkaitan dengan kegiatan 

manasik Haji.  

1.4.2 Sasaran 

Berdasarkan tujuan diatas maka dapat diketahui bahwa sasaran 

pembahasan dalam penelitian ini adalah menyusun perancangan dan perencanaan 

Asrama Haji Embarkasi Kabupaten OKU Timur, adapun tahap untuk mencapai 

sasaran tersebut adalah :   

1. Membuat acuan dasar perancangan kawasan Asrama Haji Kabupaten OKU 

Timur. 

2. Membuat konsep dasar perancangan kawasan Asrama Haji yang terdiri dari 

konsep analisis lokasi, pengolahan tapak ( tata massa, kebisingan, orientasi 

matahari, vegetasi, ( sirkulasi), kebutuhan dan besaran ruang, fasad bangunan, 

konsep bentuk, sistem struktur, utilitas dan pendekatan arsitektur pada 

bangunan. 

3. Membuat gambar desain Asrama Haji dan  membuat maket. 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan dalam hal ini lebih spesifik pada perencanaan dan 

perancangan Kawasan Asrama Haji Embarkasi/Debarkasi yaitu membuat konsep 

kawasan dan bangunan asrama  pengembangannya akan dianalisa selanjutnya, 

adapun konsep kawasan yaitu menekankan konsep arsitektur Islam pada ornamen 

atau fasad bangunan asrama. 

Pembahasan dalam lingkup ilmu Arsitektur khususnya kompleks 

bangunan yang menyangkut konsep dasar perencanaan dan perancangan secara 
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menyeluruh dan didukung oleh disiplin ilmu lain sebagai masukan dan pendukung 

pencapaian sasaran pembahasan.  

1.6 Metode Pembahasan 

Metode Pembahasan Metode pembahasan yang digunakan adalah metode 

deskriftif dan kajian literatur, yang kemudian dianalisa dan disimpulkan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :  

1. Deskriptif 

Pengujian terhadap hipotesis-hipotesis dan dilakukan dengan melakukan 

survei ke lapangan, melakukan wawancara baik kepada pihak terkait kemudian 

melakukan observasi, mengumpulkan data, membandingkan antara hasil 

lapangan dengan standar yang ada dan mendokumentasikan hasil untuk 

kelengkapan data dokumen lain. 

2. Studi Literatur 

Penggunaan studi literatur berasal dari buku-buku maupun website yang 

berhubungan dengan teori Asrama Haji, teori arsitektur, konsep dan analisa 

maupun standar perencanaan di Kota Palembang. 

3. Studi Lapangan  

Melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi site yang ada dilapangan dan 

survei terhadap tempat-tempat yang sekiranya dapat menambah referensi 

dalam perencanaan. 

4. Perbandingan Data  

Membandingkan data antara yang ada dilapangan dengan peraturan-peraturan 

yang ada terhadap kesesuaian dengan peraturan yang ada.  

5. Analisa Dokumentasi  

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif 

serta disajikan dalam bentuk deskriftif dalam suatu laporan tugas akhir.  

1.7 Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Membuat konsep/dasar perencaaan dan perancangan dengan 

menggambarkan secara umum sesuai dengan hasil pemecahan permasalahan 

kemudian dituangkan menjadi wujud desain perancangan.  
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1.8 Sistematika Penulisan 

Dalam rancangan Studio Konsep Perancangan Arsitektur ini akan 

menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I       :  PENDAHULUAN 

Merupakan bab Pendahuluan yang mengemukakan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, 

lingkup pembahasan, metode pembahasan dan sistematika 

pembahasan.  

BAB II     :  TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab Tinjauan Pustaka yang menguraikan secara jelas teori- 

teori yang terkait dengan judul serta menganalisis beberapa studi 

sebagai bahan pertimbangan penataan kawasan Asrama Haji 

Kabupaten OKU Timur.  

BAB III   :  GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN  WILAYAH 

PERENCANAAN  

Bab ini berisi tentang rincian lokasi/data fisik, sebaran aktivitas, 

penduduk serta lingkungan social/data non fisik, gagasan perancangan.  

BAB IV    : ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi tentang, analisa dan konsep makro (lingkungan luas, kota, 

kawasan), analisa dan konsep mikro (analisa dan konsep site, konsep 

ruang, konsep massa, konsep tampilan arsitektur, konsep struktur dan 

utilitas, konsep penekanan arsitektur. 

 

  


