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PERANCANGAN ISLAMIC CENTRE SEBAGAI INDUK KEGIATAN DARI 

ASRAMA HAJI DONOHUDAN BERDASARKAN ARSITEKTUR PERILAKU 

DALAM ISLAM 

Abstrak 

Kita ketahui bersama bahwa peradaban membicarakan mengenai kemajuan Islam dimasa 

lampau dan kemunduran Islam dimasa kini. Namun, tidak bisa dielakkan lagi bahwa keadaan 

pada masa sekarang adalah berbanding seratus delapan puluh derajat dari kondisi Umat Islam 

pada masa lampau. Banyak kalangan yang menyadari kemunduran, kelemahan serta padamnya 

kejayaan mereka pada kondisi Umat Islam masa sekarang. Umat Islam dengan segala bentuk 

tekad berusaha meraih kembali kejayaan dan keunggulan atas umat lainnya, semua berusaha 

meraihnya dengan memajukan peradaban Islam di dunia. Salah satu faktor yang turut 

menyokong dalam proses memajukan peradaban Islam didunia adalah pelaksanaan rukun 

Islam yang kelima yaitu Haji. Kegiatan dalam lingkup pelaksanaan haji ini diwadahi oleh 

Asrama Haji baik sesudah maupun sebelum berhaji. Sedangkan dilihat dari lingkupnya, 

serangkaian dari kegiatan sebelum haji ini dapat tercipta disuatu wadah bernama Islamic 

Centre. Pada proses perancangan ini dimaksudkan untuk merancang serangkaian kegiatan yang 

masuk ke dalam wadah Islamic Centre. Sejalan dengan proses perencanaan ini, isu-isu 

keruangan seperti wacana landmark serta isu psikis dan sosial telah timbul berbagai masalah 

dalam lingkup berhaji, seperti tingginya tingkat stressor calon jemaah haji sebelum berangkat 

ke tanah suci. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kultur, cara pandang dan budaya ditiap 

individunya dalam menyikapi masalah psikis calon jemaah haji ini. Untuk itu dibutuhkan 

penyelaras atau stimulus guna menekan laju stressor calon jemaah haji bahkan civitas lain yang 

dimaksudkan agar senantiasa khusyuk ketika melaksanakan kegiatan pra dan pasca haji atau 

kegiatan yang lain yang diwadahi Islamic Centre ini seperti kegiatan Ubudiyah dan 

Muamallah. Pendekatan Arsitektur Lingkungan dan Perilaku secara sistematis digunakan 

dalam memunculkan solusi arsitektural guna menyelaraskan antara kebutuhan lingkungan 

fisik, biotis dan sosial yang optimal. Arsitektur Islam pun turut menjadi langgam pada proses 

perancangan ini. 

 

Kata Kunci: Islamic Centre, Arsitektur Lingkungan Dan Perilaku, Arsitektur Islam 
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PERANCANGAN ISLAMIC CENTRE SEBAGAI INDUK KEGIATAN DARI ASRAMA 

HAJI DONOHUDAN BERDASARKAN ARSITEKTUR PERILAKU DALAM ISLAM 

 

Abstract 

 

We all know that civilization talks about the progress of Islam in the past and the decline of 

Islam in the present. However, it is inevitable that the present situation is proportional to one 

hundred and eighty degrees from the condition of the Muslim Ummah in the past. Many people 

are aware of the decline, weakness and extinction of their glory in the current condition of the 

Muslim ummah. Muslims with all forms of determination strive to regain glory and excellence 

over other people, all try to achieve this by advancing Islamic civilization in the world. One of 

the factors contributing to the process of advancing Islamic civilization in the world is the 

implementation of the fifth pillar of Islam, namely Haj. Activities within the scope of the 

implementation of this hajj are accommodated by the Hajj Dormitory both after and before the 

Hajj. Meanwhile, seen from its scope, a series of pre-hajj activities can be created in a place 

called the Islamic Center. In this design process, it is intended to design a series of activities 

that are included in the Islamic Center. In line with this planning process, spatial issues such 

as landmark discourses as well as psychological and social issues have arisen in the scope of 

Hajj, such as the high stressor level of prospective pilgrims before leaving for the holy land. 

This is due to differences in culture, perspective and culture in each individual in responding 

to the psychological problems of the prospective pilgrims. For this reason, a synchronizer or 

stimulus is needed to reduce the stressor rate of prospective pilgrims and even other members 

of the community, which are intended to be always busy when carrying out pre- and post-haj 

activities or other activities that are accommodated by this Islamic Center such as Ubudiyah 

and Muamallah activities. The Environmental and Behavioral Architecture Approach is 

systematically used in generating architectural solutions in order to align the needs of the 

optimal physical, biotic and social environment. Islamic architecture has also become a part 

of this design process. 

 

Keywords:  Islamic Centre, Environmental Architecture And Behavior, Islamic Architecture  
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2.1 Issue 

 
Gambar 1. 1 Diagram Issue 

Sumber : Penulis, 2020 

 

1.2.1.1 Makro Issue 

A. Islamic Centre sebagai Landmark Jawa Tengah 

Mantan Gubernur Jawa Tengah periode 1993-1998, Bapak Soewardi beropini bahwa 

adapun tujuan awal Asrama Haji Donohudan didirikan yaitu agar menyatukan masyarakat 

Jawa Tengah untuk berangkat bersama-sama dalam berhaji yang pada mulanya dalam proses 

berhaji ini harus ke Surabaya dan Jakarta terlebih dahulu, untuk itu maka dipilihlah di Kota 

Boyolali dengan beberapa alasan, yaitu : (1) dekat dengan Bandara Internasional Adi 

Soemarmo, yang dahulu hanya bandara ini yang telah berstatus internasional (2) memudahkan 

akses berhaji masyarakat Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, walaupun lokasi secara strategis 

tidak ditengah. Langkah lanjutan dari bapak Gubernur Soewardi ini yaitu menjadikan Asrama 

Haji Donohudan sebagai icon Jawa Tengah dengan terus mempertahankan serta melestarikan 

aspek-aspek yang turut membangun peradaban asrama haji ini. Tidak bisa dipungkiri dengan 

alasan-alasan tersebut maka Asrama Haji Donohudan ini merupakan bangunan multifungsi 

yang tidak hanya digunakan sebagai sarana embarkasi dan debarkasi saja, melainkan pernah 

turut berkontribusi dalam memfasilitasi permintaan gedung dalam Asian Paragames 2011 yang 

digelar di kota Solo yang turut merubah beberapa tatanan bangunan guna memfasilitasi 
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kebutuhan disabilitas peserta Asian Paragames 2011. Tidak hanya itu, sarana asrama haji ini 

kerap kali digunakan  sebagai tempat  

1.2.1.2 Mikro Issues 

A. Bangunan dan Lingkungan Sekitar 

1. Visual Bangunan 

Perancangan sebuah Islamic Centre khususnya dan bangunan pada 

umumnya tidak lepas dari segi fasade bangunan atau tampilan visual bangunan. 

Fasade bangunan mencitrakan mengenai tema, karakter, filosofi dan fungsi dari 

tiap-tiap bangunan yang dibangun. Fasade bangunan yang buruk menyebabkan 

pengguna kesulitan untuk memahami fungsi dari bangunan itu sendiri, terlebih 

lagi jika tidak ada keterangan nama bangunan. Fasade bangunan baiknya 

memberikan kesan visual bahwa pengguna mengerti dengan sendirinya bahwa 

ini merupakan bangunan Islamic Centre tanpa mengetahui dari tulisan grafis 

bahwa bangunan ini merupakan Islamic Centre. Visualisasi bangunan akan 

terbaca oleh pengguna ketika pengguna berhasil menerjemahkan jenis 

bangunan apa yang kita rancang tanpa melibatkan bantuan tulisan grafis. Pada 

kondisi eksisting Asrama Haji Donohudan ini perlu adanya penekanan secara 

visual bahwa didalam bangunan ini terdapat aktifitas-aktifitas religius yang 

mampu mencitrakan pengguna didalamnya. 

2. Elemen Lansekap 

Kondisi eksisting Asrama Haji Donohudan didominasi oleh elemen 

keras seperti paving block pada lantai bangunannya, dan sangat sedikit sekali 

ditemui elemen lunak seperti rerumputan, pepohonan, tanaman perdu, tanaman 

hias dan taman di bagian komplek asrama ini. Elemen air (aquascape) pun tidak 

ditemukan di area komplek asrama ini. Hal ini menimbulkan minimnya daerah 

resapan serta menimbulkan suasana gersang ketika siang hari.  

B. Kondisi Psikologi 

1. Ketidaksiapan Calon Haji 

Telah banyak diketahui bahwa calon jemaah haji berasal dari berbagai 

latar belakang, baik dari segi kondisi sosial, ekonomi, pandangan hidup, budaya 

serta norma dan nilai. Fenomena-fenoma langka atau tidak terduga 

(unpredictable phenomenon) ternyata terjadi pada saat proses karantina calon 

jemaah haji ini. Sebagai contohnya yaitu seperti yang telah dikatakan oleh pihak 
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pengelola sekaligus panitia embarkasi dan debarkasi haji bahwa terdapat calon 

jemaah haji yang berperilaku menyimpang, seperti tiba-tiba meminta pulang 

serta keliling-keliling komplek asrama tanpa tujuan yang jelas. Pengelola 

mengindikasikan bahwa perilaku ini merupakan dampak dari rendahnya tingkat 

keimanan seseorang sehingga menimbulkan tekanan dan menyebabkan stress. 

Latar belakang dari fenomena ini disinyalir karena calon jemaah haji tidak 

mempunyai kesiapan lahir batin untuk melaksanakan ibadah haji ditanah suci, 

pengelola beropini bahwa hal ini disebabkan karena dorongan dari sang anak 

dan hanya mengikuti kebutuhan duniawi bukan semerta-merta diniatkan 

beribadah karena Allah SWT. 

2. Tekanan dan Stress 

Seperti yang telah dijelaskan pula pada poin sebelumnya, tekanan dan 

stress sangat mempengaruhi perilaku calon jemaah haji dalam proses karantina 

di asrama ini. Sebagai contoh lanjutan, pengelola mengatakan bahwa terdapat 

calon jemaah haji yang diduga tertekan karena minimnya waktu istirahat serta 

padatnya jadwal pada proses karantina ini. Pengelola menemukan kerusakan 

pada pintu kamar karena faktor terburu-buru. 

3. Desakan Pengantar 

Banyaknya calon jemaah haji yang dikarantina berbanding lurus dengan 

banyaknya pengantar jemaah yang berada diarea komplek asrama haji. 

Kebijakan yang diterapkan bahwa pengantar hanya dapat mengantarkan calon 

jemaah haji diluar sempadan pagar komplek asrama dan hanya boleh 

bersalaman dibalik pagar komplek menimbulkan desakan sehingga tidak dapat 

dipungkiri terjadi tindakan kriminal seperti adanya copet. Selain itu, tingkat 

kemacetan yang tinggi pada jalan arteri didepan kompleks asrama pun turut 

menambah deretan permasalahan yang diakibatkan minimnya fasilitas atau 

wadah bagi pengantar calon jemaah haji. 

1.2. Rumusan Permasalahan 
 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk dipelajari : 

1. Bagaimana merancang Islamic Centre Donohudan dengan menerapkan Arsitektur 

Lingkungan dan Perilaku berdasarkan perspektif Arsitektur Islam dalam aspek 

perwujudan fisik dan psikologis? 
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2. Bagaimana mewujudkan Islamic Centre sebagai landmark Jawa Tengah dalam aspek 

arsitekturalnya berkaitan dengan perluasan fungsi dalam linkage tatanan massa dan 

visual? 

1.3. Tujuan dan Sasaran 
 

1.3.1. Tujuan 

Membuat konsep perancangan Islamic Centre Donohudan dengan menerapkan 

Arsitektur Lingkungan dan Perilaku berdasarkan perspektif Arsitektur Islam dalam aspek 

perwujudan fisik dan psikologis. 

1. Menentukan Langkah dalam mewujudkan Islamic Centre sebagai landmark Jawa 

Tengah dalam aspek arsitekturalnya berkaitan dengan perluasan fungsi dalam linkage 

tatanan massa dan visual. 

1.3.2. Sasaran 

1. Membangun Islamic Centre yang iconic sebagai perwujudan wacana landmark 

Jawa Tengah. 

2. Menghasilkan konsep peruangan, bentuk dan tampilan bangunan yang yang dapat 

menstimulus psikologi yang baik bagi seluruh civitas serta mencerminkan nilai-

nilai islami dalam segi konkret maupun abstrak. 

3. Menghasilkan konsep pengolahan tatanan massa yang efektif, efisien dan nyaman 

bagi seluruh civitas Islamic Centre sesuai kombinasi pendekatan yang dianut. 

4. Memaksimalkan fasilitas dan fungsi ruang agar proses dakwah seluruh civitas 

Islamic Centre menjadi mudah, nyaman serta menambah tingkat ketaqwaan kepada 

Allah SWT melalui pendekatan yang dianut. 

1.4. Lingkup Pembahasan 
 

Lingkup bahasan pada proses perancangan Tugas Akhir ini adalah segala aspek dan 

elemen yang berkaitan dengan konsep pendekatan yang dianut secara khusus guna 

menghasilkan luaran produk Islamic Centre yang fokus dan tidak menyimpang dan meluas dari 

konsep utama. Adapun Batasan-batasan guna memfokuskan bahasan adalah sebagai berikut : 

1. Objek : Islamic Centre sebagai pusat kegiatan dakwah di Boyolali yang memayungi 

Asrama Haji Donohudan sebagai salah satu elemennya.  

2. Fokus : Melahirkan emosi positif baik secara lahiriah maupun batiniah seluruh 

civitas Islamic Centre dengan stimulus yang ditimbulkan dari pendekatan 

lingkungan, perilaku dan Islam agar tercipta hubungan yang sinergi antara manusia, 
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lingkungan dan Allah SWT lewat penambahan fasilitas dan perluasan fungsi yang 

dirancang.  

2. METODE 
 

Penulis menggunakan beberapa metode pembahasan sebagaimana berikut dalam proses 

perancangan Islamic Centre:  

1. Metode Kualitatif 

Metode ini bekerja dengan cara berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial 

yang terjadi di masyarakat. Pada metode ini peneliti menggunakan perspektif dari partisipan 

masyarakat dan pengelola sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil akhir. 

Penulis melakukan metode ini dengan pengumpulan data dengan pengamatan 

empirik dilapangan (site observation), mengamati keadaan eksisting, pengambilan 

foto atau sketsa gambar, serta wawancara sederhana dengan civitas Asrama Haji 

Donohudan maupun dengan masyarakat sekitar sesuai kasus yang sesuai dan 

mendukung tema yang diangkat penulis. 

2. Metode Studi Literatur 

Penulis melakukan studi literatur ke beberapa pustaka buku, dokumen yang 

relevan, jurnal dan penelitian guna mengumpulkan perbendaharaan data yang 

mampu mendukung tema yang diangkat penulis sebagai data sekunder. 

3. Metode Analisis Konsep 

Metode ini dilakukan dengan cara menelaah dan membongkar isu dilapangan 

baik dari segi sosial kemasyarakatannya maupun sumber daya alamnya serta 

merumuskan solusi lewat potensi yang dikaitkan dengan pendekatan perancangan 

Islamic Centre melalui pendekatan lingkungan, perilaku dan Islam. Kesimpulan 

dari hasil analisis tersebut akan menghasilkan konsep perencanaan yang menjadi 

pedoman utama dalam proses perancangan Islamic Centre. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.2.1.2 Sumber Kebisingan 
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Gambar 4.10 Sumber Kebisingan pada Site 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

Bangunan tetap harus menjorok ke dalam site guna menghindari suara bising minimum 

yang ditimbulkan oleh sirkulasi kendaraan bermotor. Vegetasi perdu cukup untuk 

mengahalu kebisingan minimal. 

4.2.1.3. Sumber Angin 

  
Gambar 4.11 Sumber Angin yang Berhembus ke Site 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

Bangunan hendaknya tidak menutupi bukaan site dengan hembusan angin tinggi. 

Bangunan memakai pendingin alami dan bukan pendingin buatan. 

4.2.1.4. Sumber Air Bersih 

 

 
 Gambar 4.12 Sumber Air Bersih di Sekitar Site 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

Sumber air yang dapat digunakan adalah air dari saluran irigasi sawah, sumur bor, serta 

air hujan. Untuk sumber air dari eksisting alam, seperti saluran irigasi dan air hujan 

perlu melalui proses filtrasi terlebih dahulu agar didapatkan kualitas air yang baik. 
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4.2.1.5. View 

  
Gambar 4.13 Sumber View Baik dan Cukup Baik pada Site 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

Bangunan hendaknya tidak menutupi view yang baik atau minimal menghadap 

samping dari view yang baik. Bangunan boleh menutupi view yang cukup baik. 

4.2.1.6. Tipologi Tanah 

 
Gambar 4.14 Tipologi Tanah pada Site 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

Perbedaan level pada sekeliling site digunakan untuk area irigasi sawah dan site. 

Hendaknya menyamaratakan ketinggian tanah dengan site AHD agar memudahkan 

berlangsungnya kegiatan di Islamic Centre. 

4.2.1.7. Matahari 

 

  
Gambar 4.15 Posisi Matahari Terhadap Site 
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Hal ini dapat menjadi acuan untuk kemudian menjadikan solusi terdapat orientasi 

bangunan terhadap matahari yang berdampak pada panas dan cahaya. Untuk 

memanfaatkan cahaya matahari secara optimal perlu bukaan yang baik dan cukup pada 

sisi selatan dan utara bangunan. Posisi tatanan massa bangunan pun turut berpengaruh 

terhadap optimal tidaknya penangkapan sinar matahari yang dapat berdampak kepada 

penggunaan listrik untuk pencayaan atau suhu yang panas. Diberikan vegetasi 

disebelah barat site. 

4.2.2. Analisis dan Konsep Ruang 

Pada Sub Bab ini merupakan jenis dan besaran ruang yang berupa fasilitas tambahan 

serta perluasan fungsi dari fungsi-fungsi Asrama Haji yang sudah ada. Perluasan fungsi-fungsi 

tersebut terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas pendukung.  

Tabel 4. 1 Total Besaran Ruang Pengembangan 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

4.2.3. Analisis dan Konsep Massa  

Konsep gubahan massa pada perancangan Islamic Centre ini menyesuaikan dengan 

konsep tatanan massa yang digunakan pada bangunan ini. Tatanan massa yang digunakan 

adalah tatanan massa radial. Tatanan masa radial adalah sebuah denah terbuka yang menggapai 

keluar dari titik pusatnya. 

No. Kelompok Massa Jumlah Total 

(Penyesuaian Site) 

Fasilitas Utama 

1. Kantor Penelitian dan 

Pengembangan 

1531,440 m2 

2. Asrama Satgas Haji 1867,01 m2 

3. Rumah Bersama Ormas Islam 145,035 m2 

4. Perpustakaan 924,452 m2 

5. Museum Keagamaan 

(Pameran) & 

Balai Keislaman 

4174,931 m2 

Fasilitas Pendukung 

6. Pujasera 1173,055 m2 

7. Radio Dakwah 697,02 m2 

8. Parkir 2505 m2 

Jumlah Total Keseluruhan 13.017,943m2 
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Gambar 4.16 Konsep Tatanan Massa Lama dan Baru 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

4.2.4. Analisis dan Konsep Penekanan Arsitektur 

4.2.4.1. Interior 

Perwujudan arsitektural konkret menggunakan pendekatan rangsangan stimulus yaitu : 

Tabel 4. 2 Konsep Interior Berdasarkan Arsitektur Perilaku dalam Islam 

A. STIMULUS STATIS 

Sifat : Kualitas Ruang Afeksi (filosofis) 

Karakter Solusi Desain Studi Preseden 

https://www.attractionsinpa.com/place/longwood-gardens/
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1. Berasal dari desain 

ruang terkait. 

2. Terdiri dari unsur 

(titik, garis, bidang, 

bentuk, warna) dan 

prinsip desain 

(keseimbangan, 

irama, skala, 

kesatuan, kontras, 

komposisi, proporsi). 

1. Pemakaian arabesque roaster 

pada interior sehingga 

memunculkan kesan 

bayangan pada dinding 

mampu membuat pengguna 

ruang merasa termainkan oleh 

efek shadow, sehingga tidak 

monoton. 

2. Warna secara psikologis 

cenderung pastel, tidak 

mencolok dan calm.  

3. Permainan bentuk ruang 

mencerminkan prinsip-prinsip 

desain. 

4. Adanya indoor garden 

sebagai elemen kontras. 

 
 Gambar 4.17 Interior Princess 

Nora Bint Abdurrahman 

University 

Sumber : Archdaily.com, 2020 

 
Gambar 4.18 Permainan lighting 

dan visual 

Sumber :Pinterest.com, 2020 

 

 
Gambar 4.19 Indoor Garden 

Sumber :Pinterest.com, 2020 

 

 

B. STIMULUS DINAMIS 

Sifat : Kualitas Ruang Kognisi (fungsional & teknis) 

1. Berasal dari luar 

ruangan. 

2. Cenderung tidak bisa 

dikontrol seperti 

hujan, cahaya 

matahari dan aspek 

klimatologi lainnya. 

1. Memaksimalkan view site 

menghadap bukaan dengan 

potensi healing environment 

seperti sawah atau taman. 

2. Memaksimalkan sinar 

matahari pagi dan 

menghindari sinar matahari 

sore. 

 

 
Gambar 4.20 Memaksimalkan 

View Site dan Bukaan Cahaya 

Sumber :Pinterest.com, 2020 

 

C. STIMULUS SOSIAL 

https://www.attractionsinpa.com/place/longwood-gardens/
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Sifat : Kualitas Ruang Kognisi & Afeksi 

1. Berasal dari sesama 

pengguna ruang. 

1. Program ruang yang mengatur 

pola berdasarkan jenis 

kegiatan dan jenis ruang 

(privat, semi privat, servis). 

2. Membatasi pola ruang antara 

pria dan wanita. 

 

 
Gambar 4.21 Memaksimalkan 

Pola-Pola Hubungan Ruang 

Sumber :Pinterest.com, 2020 

 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

 

4.2.4.2. Eksterior 

Perwujudan arsitektural konkret pada konsep eksterior adalah sebagaimana berikut : 

Tabel 4. 3   Konsep Eksterior Berdasarkan Arsitektur Perilaku dalam Islam 

A. MAKRO ISSUES 

Landmark 

Indikator Solusi Desain Studi Preseden 

1. Monumental 1. Monumental secara visual 

mencitrakan bahwa terdapat ciri 

khas atau objek yang menonjol 

dari Islamic Centre, seperti gaya 

bangunan, warna, bentuk, 

proporsi dan fungsi. 

 

 
Gambar 4.21 Masjid Fatima 

Sumber :Pinterest.com, 2020 

2. Luasan Ruang 1. Secara vertikal (monumental ke 

atas) 

2. Secara horizontal (monumental 

dalam segi luasan) 

 
Gambar 4.22 Monumental 

Vertikal Dan Horizontal 

Sumber :Pinterest.com, 2020 

Linkage 

Visual Bangunan 

https://www.attractionsinpa.com/place/longwood-gardens/
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1. Regionalisme 

(Jawa 

Kontemporer) 

1. Bangunan eksisting berupa 

bangunan tipologi Jawa Tengah, 

maka guna mengaktifkan aspek 

linkage, bangunan perluasan 

menggunakan tipologi Jawa 

Kontemporer. 
 

Gambar 4.23 Bangunan Jawa 

Kontemporer 

Sumber :Google.com, 2020 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

4.2.5. Analisis dan Konsep Utilitas 

Tabel 4. 4 Konsep Utilitas 

KONSEP UTILITAS 

Jenis Solusi Desain Studi Preseden 

1. Bencana Banjir Meningkatkan Kawasan 

resapan air sebagai equifier 

(tempat pengisian air bumi) 

dan atau water catchment 

dengan pembuatan sumur-

sumur resapan (jarak 10 meter 

dari sumber air). 

Pengadaan vegetasi yang 

mampu menahan dan 

meresapkan air berupa 

tanaman perdu, tanaman 

tegakan tinggi dan penutup 

tanah untuk melindungi 

pencemaran air dan erosi. 

 

 

 

 
Gambar 4.24 Sumur Resapan 

Sumber : Jurnal Inersia UNIB Vol. 5 

No. 1, 2013 

 
Gambar 4.25 Daerah Tangkapan Air 

Hujan untuk Pemanfaatan Langsung 

(Atap) Dan Tidak Langsung 

(Permukaan). 

Sumber : 

https://www.researchgate.net/3, 2020 

 

 

https://www.attractionsinpa.com/place/longwood-gardens/
https://www.researchgate.net/3
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Gambar 4.26 Tanaman Vetiver Dan 

Trembesi 

Sumber : https://www.beritaberu.com/, 

2020 

 

 

2. Pengolahan 

limbah  

Pengolahan limbah  

a) Penanganan sampah 

dengan sistem sanitary 

landfill yaitu 3R (Reuse, 

Recycle, Reduse). 

b) Penggolongan sampah 

menjadi 3 yaitu sampah 

organik, anorganik dan 

B3 

 

 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

4.2.6. Analisis dan Konsep Struktur 

Tabel 4. 5 Konsep Struktur 

KONSEP STRUKTUR 

Jenis Solusi Desain Studi Preseden 

1. Struktur Atas Struktur atas yang digunakan pada 

bangunan Islamic Centre ini 

mengadopsi dari beberapa jenis 

atap yaitu seperti atap transparan 

dan spandek. Atap transparan 

sebagai perwujudan bahwa 

memandang ke langit secara 

langsung diharapkan dapat 

menjadi stimulus yang baik bagi 

civitas Islamic centre. 

 

 

 
Gambar 4.27 Atap Galvalum 

Sumber : analisa pribadi adaptasi 

dari google.com, 2020 

 

2. Struktur Tengah Sistem struktur tengah yang tepat 

digunakan pada bangunan Islamic 

Centre adalah sistem strukur 

rangka. Sistem struktur ini cocok 

digunakan pada bangunan 

berlantai rendah. 

  
Gambar 4.28 Struktur Rangka 

https://www.beritaberu.com/
https://www.attractionsinpa.com/place/longwood-gardens/
https://www.attractionsinpa.com/place/longwood-gardens/
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Sumber : analisa pribadi adaptasi 

dari google.com, 2020 

3. Struktur Bawah Struktur bawah yang digunakan 

pada bangunan Islamic Centre ini 

menggunakan pondasi tiang 

pancang untuk bangunan 1,5-2 

lantai (mezanine). 

Sedangkan memakai pondasi batu 

kali untuk bangunan 1 lantai. 

 

 
Gambar 4.29 Pondasi Tiang 

Pancang untuk Bangunan 1,5-2 

Lantai 

Sumber : analisa pribadi adaptasi 

dari google.com, 2020 

 

 
Gambar 4.30 Pondasi Batu Kali 

untuk Bangunan 1 Lantai 

Sumber : analisa pribadi adaptasi 

dari google.com, 2020 

 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

 

4.2.7. Analisis dan Konsep Lansekap 

A. Hardscape (Plaza) 

Elemen pada bagian ini merupakan elemen keras yang berupa benda-benda buatan atau 

material non-alami. 

Tabel 4. 6 Analisa Konsep Hardscape 

Elemen Plaza Luar 

 (Urban Plaza) 

https://www.attractionsinpa.com/place/longwood-gardens/
https://www.attractionsinpa.com/place/longwood-gardens/
https://www.attractionsinpa.com/place/longwood-gardens/
https://www.attractionsinpa.com/place/longwood-gardens/
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1. Grass Block Penggunaan grass block digunakan sebagai elemen 

keras namun tetap mampu untuk menyerap air agar 

menghindari banjir lokal. 

 
Gambar 4.30 Grass block 

Sumber : https://betonbandung.com/grass-block/, 

2020 

2. Brick Pathway Penggunaan brick pathway digunakan sebagai elemen 

keras namun tetap diselingi softscape berupa 

rerumputan guna estetika jalan. 

 
Gambar 4.31 Brick Pathway 

Sumber : pinterest.com/, 2020 

 

3. Paving Focal Point 

(sebagai elemen node) 

Penggunaan Paving Focal Point berfungsi sebagai 

titik pertemuan (node) pada jalan didalam site. 

 
Gambar 4.32 Paving Focal Point  

Sumber : pinterest.com/, 2020 

 

4. Sculpture lafaz Allah Penggunaan Sculpture lafal Allah berfungsi sebagai 

simbolisasi keagungan Allah SWT serta 

memunculkan kesan psikologis takjub kepada 

pengguna ruang. 

 
Gambar 4.33 Sculpture lafaz Allah  

Sumber : pinterest.com/, 2020 

 

https://betonbandung.com/grass-block/
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5. Sitting Group/ Amphitheatre Penggunaan Sitting Group/ Amphitheatre berfungsi 

sebagai area komunal atau halaqah outdoor untuk 

kepentingan belajar, mengaji dan sebagainya. 

 
Gambar 4.34 Sitting Group  

Sumber : pinterest.com/, 2020 

 

 
Gambar 4.35 Amphitheatre  

Sumber : pinterest.com/, 2020 

 

6. Lampu Jalan 

(sebagai elemen Urban Outdoor 

Lighting) 

 
Gambar 4.36 Lampu Jalan 

Sumber : pinterest.com/, 2020 

 

7. Jogging Track 

(sebagai integrasi ruang secara afeksi 

yang menghubungkan Islamic Centre 

dengan masyarakat) 

 
Gambar 4.37 Jogging Track 

Sumber : pinterest.com/, 2020 

 

Elemen Plaza Dalam 

(Urban Atrium) 

8. Paving Teras Penggunaan paving teras berfungsi sebagai pembeda 

antar plaza luar dan plaza dalam. 

 
Gambar 4.38 Paving Teras 

Sumber : pinterest.com/, 2020 

 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 
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B. Softscape (Urban Green) 

Elemen pada bagian ini merupakan elemen yang digunakan untuk unsur-unsur material 

yang berasal dari alam. 

Tabel 4. 7 Analisa Konsep Softscape 

Elemen Penekan Stressor 

1. Labirin Penggunaan labirin berfungsi sebagai elemen healing 

environment serta memaksimalkan pemanfataan 

outdoor space agar stimulus ingin berlama-lama di 

Islamic Centre. 

 
Gambar 4.39 Labirin 

Sumber : pinterest.com /, 2020 

 

2. Tanaman Rambat Lee Kwan Yew 

 
Gambar 4.40 Tanaman Rambat Lee Kwan Yew 

Sumber : dekoruma.com/, 2020 

 

Elemen Identitas Islamic Centre 

3. Pohon Palm 

(berfungsi juga sebagai path/penunjuk 

atau pengarah jalan) 
 

Gambar 4.41 Pohon Palm 

Sumber : pinterest.com /, 2020 

 

4. Pohon Kurma 

 
Gambar 4.41 Pohon Kurma 

Sumber : google.com /, 2020 

 

Elemen Peneduh dan Hias 

 

https://betonbandung.com/grass-block/
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5. Pohon Ketapang Kencana  

 
Gambar 4.42 Pohon Ketapang Kencana 

Sumber : google.com/, 2020 

 

6. Pohon Bougenville 

 
Gambar 4.43 Pohon Bougenville 

Sumber : google.com/, 2020 

 

7. Pohon Pisang Kipas 

 
Gambar 4.44 Pohon Pisang Kipas 

Sumber : pinterest.com/, 2020 

 

Elemen Tanaman Semi Outdoor 

 

8. Pohon Palm Parlor  

 
Gambar 4.42 Pohon Palm Parlor 

Sumber : google.com/, 2021 

 

9. Tanaman Besi Cor  

 
Gambar 4.43 Tanaman Besi Cor 

Sumber : google.com/, 2021 
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10. Tanaman Lidah Mertua 

 
Gambar 4.44 Tanaman Lidah Mertua 

Sumber : pinterest.com/, 2021 

 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

C. Aquascape (Urban Water Ways) 

Tabel 4. 8 Analisa Konsep Aquascape 

1. Atraksi Air pada Elemen Air 

 
Gambar 4.45 Longwood Gardens – Pennsylvania 

Attraction 

Sumber : https://www.attractionsinpa.com/, 2020 

 

 
Gambar 4.46 Elemen Air Pada Desain Taman 

Sumber: https://A3online.Wordpress.Com/, 2020 

2. Elemen Air pada Bangunan dan Jalan 

 
                                       (a)                   (b) 

Gambar 4.47 Elemen Air pada (a) Masjid Al-Irsyad, 

Bandung; (b) Jalan 

Sumber: pinterest.com/, 2020 

 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

4. PENUTUP 
 

Pemilihan Islamic Centre sebagai induk atau core kegiatan berupaya memayungi 

Asrama Haji Donohudan sebagai bagian dari area Islamic Centre ini. Alasan pemilihan Islamic 

Centre sebagai bentuk perluasan fungsi tidak lain karena telah adanya Asrama Haji Donohudan 

ini yang jika disesuaikan dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan Proyek Islamic Centre di Seluruh 

Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI 

https://www.attractionsinpa.com/
https://a3online.wordpress.com/
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(dalam Fiza, 2017) maka lingkup kegiatan Islamic Centre tersebut salah satunya adalah 

kegiatan naik haji yaitu berupa kegiatan pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, 

penataran/penyuluhan, latihan menasik haji, tata cara berpaikan dengan kain ihrom, cara ibadah 

diperjalanan, praktek hidup beregu dan mengkoordinasi keberangkatan. Penambahan fasilitas 

serta perluasan fungsi dari asrama haji inipun dapat terwujud dengan memasukkan fungsi-

fungsi Asrama Haji kedalam fungsi yang lebih kompleks yaitu sebuah Islamic Centre. 

Tujuannya yaitu sebagai pusat kegiatan religi di Kota Boyolali dalam satu linkage tatanan 

massa sekaligus sebagai pemusatan kegiatan Islam sebagai wadah pengetahuan, pendidikan, 

kegiatan ibadah mu’amalah dan dakwah. 
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