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·.~.AB III 

PERWUJUDAN KONSEP PERGAULAN UKHUWAH ISLAMIYAH
 
PADA TATA RUANG DALAM
 

3.1. PROGRAM RUANG 

3.1.1. Kebutuhan Jenis Ruang 

Dasar pertimbangan dalam menentukan kebutuhan jenis ruang adalah : 

1.	 Prioritas pengadaan ruang sesuai dengan sasaran dan tuJuan Youth Islamic 

Center 

2.	 Eflsiensi pengadaan ruang 

3. Adanya beberapa kegiatan yang bisa dipadukan dalam pemakaian fasilitasnya. 

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, dapat disusun kebutuhan jenis ruang 

pada Youth Islamic Center sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Kebutuhan Jenis Ruang Youth Islamic Center 

KELOMPOK KEGIATAN KEBUTUHAN JENIS RUANGKEGIATAN
 
Sholat, adzan, bersuei, baea AI
 R. Sholat, mihrab, r. wudhu, 

Ibadah Our'an, pengajian serambi, minaret ! 
IIHall, kelas, r. diskusi, lab. 

Kursus agama, kursus bahasa, Komputer, lab. Bahasa, lab. 
Pendidikan & kursus komputer, penelitian Elektro, lab. Pertukangan. 
Ketrampilan karya i1miah, kajian AI Qur'an lab. Mesin, lab. Tata Boga, 

,dan Hadist diskusi I sarasehan lab. Tata Susana 
peroustakaan II 

II

Volly, basket, bulu tangkis, bela Lap. Volly, basket, tenis 

! 
~ 

diri, tenis meja, tenis lapangan, meja, tenis lapangan. bela 
Kesenian Iseni lukis, seni musik, seni 

Olah Raga &I 

diri, bulu tangkis, r. seni 
.1tukis, r. seni kaligrafi, r. senikaligrafi, seni teater. 
!Imusik, r. teater 

, I Sosial Hall, kesekretariatan, r. 
Kemasyarakatan 

Sarasehan, pameran, bakti 
sosial, peeintadan pemelihara tamu, r. rapat. 
Iingkungan hidup 

r. pemimpin, r. puslitbang, 
Pengelola / tata Mengelola, melayani, . r. akademik, r.administrasi 

laksana pelayanan teknis, memelihara 
r. administrasi umum I 

-l 
Sumber : Analisa Penulis 
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3.1.2. Besaran dan Kebutuhan Ruang 

Dasar di dalam menentukan besaran ruang pada Youth Islamic Center adalah 

sebagai berikut : 

1.	 Jumlah pemakai yang akan diwadahi 

2.	 Jumlah, tipe dan ukuran perabot yang digunakan serta kebutuhan ruang 

pemakainya 

3.	 Sirkulasi pemakai di dalam ruang 

4.	 Persyaratan-persyaratan psikis manusia 

A.	 Estimasi Jumlah 

Jumlah pengurus ramaja masjid di Kotamadya Yogyakarta mempunyai 

kelompok sebanyak 251 kelompok, dengan anggota remaja masjid sebanyak 

11.514 jiwa. Jika dari jumlah tersebut diperkirakan 10% menjadi anggota Youth 

Islamic Center, maka jumlah anggota remaja Islam yang mengikuti kegiatan di 

dalam Youth Islamic Center sebesar 1.152 orang. 

Dalam menghitung kapasitas pemakai menggunakan asumsi sebagai berikut : 

lbadah 

a.	 Sholat : Asumsi pengguna ruang sholat sebanyak anggota dari Youth,
Islamic Center yaltu 1.152 orang. 

b.	 Wudhu : Asumsi dari selang waktu antara adzan sampai iqomah yaitu 15 

menit, untuk pria membutuhkan waktu 1 menit berarti 15 orang. 

Untuk putrl membutuhkan waktu 1,5 menit, berarti kapasitas 10 

orang untuk putri. 

Muamalat	 Asun1si kapasitas orang pengguna Youth Islamic Center adalah 

remaja anggota umur 13 - 24 tahun, jumlah anggota remaja 

sebanyak 1.152 anggota. Dari jumlah anggota tersebut 

diasumslkan .kedalam bagIan keglatan yang ada pada Youth 

Islamic Center. 

a.	 Pendidikan '55 % sehingga menampung 634 orang. 

b.	 Ketrampilan 30 % sehingga menampung 345 orang 

c. Seni sebesar 15 % sehingga menampung 173 Orang. 

Pembagian kapasitas jumlah kelas dapat dilihat pada tabel 3.2. 

kebutuhan dan besaran ruang. 

, 
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Pengelola	 Untuk pembina dlasumsikan bahwa flap pembina menangani 20 

orang sehingga: 1.152 =29 pembina 

40 

Untuk urusan administrasi dapat di Iihat pada tabel 3.2. 

Kebutuhan dan Besaran Ruang. 

B.	 Perhitungan Besaran Ruang
 

Tabel 3.2.a. Kabutuhan dan Basaran Ruang
 

1--'-- JENIS I	 MACAM RUANG I PERLENGKAPAN I KAPASITA S ! STANDAR BESARAN I JUMLAH I 
RUANG I RUANG ASUMSI RUANG M2kI	 M2 'I	 I I (ORANG)I ,Shola! 'M' b ' 1.152, 0,72 (a) 830 I -j

I
I 

! Mihrab I 1m ar 2 I 3 (a) 61 I 
Ibadah I R. Wudhu I ceramah, sound 20 I 1,8 (a)

I 36/ I . Serambi -	 Syster:n, karpet, 200 0,72 (a) 
14~I I R. Peralatan I saJadah.	 - I (a) 1.066 I 

I! ! Meja dan kursi 

I I R. Kelas I (kelas, 480 1.5 (a) i 96 
40 2,4 (a)I Lab. Bahasa i lab.bahasa, 
40 2,4 (a)I	 ILab. Komputer I komputer) 
30 1,5 (8)Pendidikan R. Diskusi I seperangkati	 R. Studi Islam komputer, meja1 100 0,9 (a) 

96 
45 
90 

180 
I Perpustakaan I OHP, papan 2,4 (a) I 12I 

I	
I R. Peralatan I tulis, layer, 7: I (a) I 

sound system,
I I I rak buku. locker I1 

I	 i i it R. Teori I I	 40 1 1,5 (a) I 60 1 ~ 
25 I 2,4 (a) "l
R. Elektro	 I'fiOII R. Pertukengen II Meje; dan kursi	 6 (a) 120 

R. Mesin (teon), mesin jahit 2020 I 6 (e) I 120 I 
Ketrampilan I R. Tata 80ga mesin obras, mej 

30 I 2,4 (a) I 72 
R. Tata 8usana untuk memotong 30 2,4 (a) 72 

I ~nti ~ pola, peralatan 

I 

1 

~~~~i~~ 
I 

I:.~~l~a~;~~:~~~~g~e~~~ta~atatai1Tntl-----::~lr--~~~:~~II~-~~~~~II---~Il----l-
I ~-- I I I I!

I R. Latihan ,- 514 554 I
I - I:lasket I - (ajT 1 "I 
I - VolI~ I'	 I I I 
. - Tenls. I I ' ,
I Area Penonton I Tiang net, net, I ' I I II R. Penunjang meja tenis, 200 I 1,5 (a) I 300 I 1 

Dlah Raga I Gudang papan score, 8 I 3 (a) I 24 I I 
R Sp,rna Guna bola volly, bola - (a) 1 9 " 

, _Stage basket, I
1 

I
1 

II _ pe~gantung I - , (a) 75 I IR. Penonton 
_ R. Ganti I baJu, cermin 1 500 I 0,8 (a) 400II 

" 
_ R. Teknik I \ 8	 I 3 (a) 1 24 I I 

l-. ... , __ ~_ 9~~.~~~ t_ I 4~ I 0,8 ~:~II ~~ i. ________--'---- -1.__ (~'-______20 I1.___ 1418 II__..J 

Sumber: Analisis 
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Tabel 3.2.b. Lanjutan Kebutuhan dan Besaran Ruang 

I JENIS MACAM RUANG I PERLENGKAPAN! KAPASITAS MLAH 
HUANG	 I RUANG I ASUMSI 

I 
-

STANDARl BESARAN I JU
I RUANG I

M2 , _ 
2.4 (a) I 60 
2:4 (a) I 72 
2,4 (a) 60 
2,4 (a) 72 

(a) 120 
(a) 9 

0,8 (a) 32 
(a) 40 

1,5 (a) 45 
3 (a) 12 

M'I
 . (ORANG) "
 
! Seni " : R. Lukis ! Meja dan kursi, t 25
 ---i , I R. Kaligrafi I sound system, I 30
 I
 

40
I Hall I Meja dan kursi, I
Socsial I Kesekretariatan I meja OHP, 
Kemasyarakatan I R. Rapat I lemari, papan I
30 I
 

. R. Tamu . tulis, layar 41
 I
 
12~ 

. 24 I I
 
6 I I
6 , .
 
9 I I
 
9 i I
9 . .
 

87 I I
 
45 I I
 
12 I I
 
15 J 309 I
 

800	 I I
 

,	 '. 6201 I
1--

~ 8?~iJ 

Keterangan 

1.	 Asumsi berdasarkan kapasitas dan sirkulasi + Peralatan (a) 

2.	 Neufert Architec's Data (0) 

3.	 Dalam perlengkapan ruang tidak semua ruang membutuhkannya, tergantung 

darl kegiatan ruang yang dlwadahi. 

3.1.3; Hubungan Ruang 

Merupakan penataan ruang menyangkut penyusunan, pengaturan dan 

pengelornpokan ruang yang benar-benar dapat mendukung kelancaran proses kegiatan 

R. Musik 
R. Teater 
R. Pameran 
R. Penitipan 
Sarano 

meja penitipan, I 25
 
rak, lemari, I 30
 
Komputer. I 

,~-
~ 
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Ruano Sholat 
Mihrab 
Serambi 
Tempat W~~hu 

Penvimoanan Alat 

ll'outli Isfamic Centerdi ll'ogy~rta 

yang ada pada Youth Islamic Center sehingga terbentuk ruang yang mendukung 

terwujudnya pergaulan ukhuwah lslamiyah. Pertimbangan hubungan ruang dapat dilihat 

dari: 

1.	 Pola kegiatan yang berlangsung 

2.	 Keterkaitan hubungan antar kegiatan. 

3.	 Interaksi antar kegiatan. 

Setelah mengetahui beberapa pertimbangan ruang maka langkah selanjutnya 

adalah merencanakan hubungan antar ruang tersebut yang berupa : 

a.	 Hubungan ruang yang erat 

Merupakan ruang yang yang saling membutuhkan baik dalam aktivitas maupun 

penggunaannya. Perwujudannya dapat berupa batasan antara ruang yang tidak 

bcgitu terasa baik itu sirkulasi maupun visual dan adanya akses yang besar serta 

langsung antara ruang tersebut. Terlihat pada hubungan ruang pada tiap 

kelompokknya. Pada hubungan ruang ini diberi nilai "3" 

b.	 Hubungan ruang yang kurang erat 

Ruang yang saling membutuhkan tetapi tidak rutin, sehingga perwujudannya 

dapat brupa batasan yang cukup terasa antar ruang tersebut, akses ruang tidak 

langsung dan penyaringan visual antar ruang. Pada hubungan ruang ini diberi 

nilai "2" 

c.	 Ruang yang tidak berhubungan 

Ruang yang dalam aktivitas dan penggunaannya memang tidak saling 

membutuhkan, sehingga tidak akses langsong antar ruang tersebut, balK 

sirkulasi ataupun visual pada hubungan ruang inl diberi nilal "1" 

Pola hubungan ruang antar kelompok ruang digambarkan dalam diagram matrik 

berikut: 

Kelompok Ibadah 

Keterangan: 

3 ----Erat 

2 ----Cukup Erat 

1~.---Tidak Berhubungan 

Gambar 3.1. Skematis Hubungan Ruang Kelompok Ibadah
 

SUinber: Anahsa
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Kelompok Pendidikan 

Hall 
Ruano Kelas 
Lab. Bahasa 
Lab. Komputer 
Ruang Disk!1si K 

I Ruano Studi Islam 
~----~..-._--
I Peroustakaan 

Ruano Peralatan 

Gambar 3.2. Skematis Hubungan Ruang Kelompok Pendidikan 

Sumber : Analisa 

Kelompok Ketrampilan 

IHall 
r Ruano Teori 
Ruano Elektro 

rRuano Pertukanoan 
Ruano Mesin 
Ruano Tata Booa
 

I Ruano Tata Busana
 
Ruano Ganti Pakaian 

IGudana 
'I," 

Gambar 3.3. Skematis HUbunga~ Ruang Kelompok Ketrampilan 

Sumber: Analisa 

Kelompok Olah Raga 

VOTIV. tems 
Area Penonton
 

~l,tf,mg. penunjang
 
I Gudana
 

r	 Stage ~
 
Ruano Penonton
 
Ruano Teknisi
 
Ruang Gan..:-ti__
 Keterangan ~ 
Hall 

3 --- EratGudan 
2 --- Cukup Erat 

1 --- Tidak Berhubungan 

Gambar 3.4. Skematis Hubungan Ruang Kelompok Olah Raga 

Sumber : Analisa 
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<Youtli Isfamic Center tfi 'Y09Ya~arta 

Gambar 3.5. Skematis Hubungan Ruang Kelompok Seni 

Sumber : Analisa . 

Gambar 3.6. Skematis Hubungan Ruang Kelompok Pengelola 

Sumber : Analisa 

Kelompok Sosial Kemasyarakatan 

Gambar 3.7. Skematis Hubungan Ruang Kelompok Sosial Kemasyarakatan
 

Sumber : Analisa
 

Kelompok Penunjang 
._-----._--_.---_.__. 

Plaza
 
Kantin
 Keterangan : 

··~~-~~;t~~~am 3 --- Erat 

.~~~~~L 2 --- Cukup Erat 
Lavatori- -- - -- - -- -..------ 1 ---Tdk Berhubungan 

Gambar 3.8. Skematis Hubungan Ruang Kelompok Penunjang 

Sumber : Analisa 

,.
i1 
j:
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Pola Kegiatan Secara Keseluruhan 

Keterangan : 

3 ---- Erat 

2 ---- Cukup Erat 

1 ---- Tidak Berhubungan 

Gambar 3.2. Skematis Hubungan Ruang Secara Makro 

Sumber Analisis 

3.1.4.	 Pengelompokkan Ruang 

Pengelompokkan ruang pada Youth Islamic Center dibagi menjadi beberapa 

bagian sesuai dengan karakter kegiatan yang mendukung terwujudnya pergaulan 

ukhuwah Islamiyah. Pembagian Ruang tersebut berdasarkan : 

1.	 Penggunaan ruang sesuai dengan jenisnya 

Pengelompokan ruang ini mempertimbangkan derajat kepentingan dari 

pemakainya dan fungsi ruang Itu sendiri. Sedangkan pernbagian ruang yang 

akan digunakan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : 

a.	 Menjadi Satu 

Ruang yang digunakan memungkinkan antara laki-Iaki dan perempuan 

berada pada satu njang atau bercampur, namun tetap ada perantara 

sebagai pembatas. 

b.	 Terpisah 

Ruang yang digunakan untuk aktivitas bagi laki-Iaki atau perempuan 

berbeda, dengan pengertian bahwa ruang tersebut hanya digunakan oleh 

satu jenis kelamin saja mengingat privaci dari jenis kegiatan yang 

dilakukan. 
~. 
~ 

II 
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2.	 Ruang perantara antara laki-Iaki dan perempuan 

Pengelompokan ruang ini berdasarkan kebutuhan atau luasan ruang perantara 

untuk memisahlan laki-Iaki dengan perempuan.Ruang perantara tersebut untuk 

pergerakan sirkula~i dan aktivitas yang terjadi. Berdasarkan luasannya maka 

ruang perantara ini dibedakan menjadi tiga bagian yaitu : 

a.	 Ruang perantara luas 

Ruang perantara yang dibutuhkan untuk membatasi teritorial antara laki

laki dan perempuan cUkup lebar karena sesuai dengan jenis aktivitas 

yang dilakukan dimana membutuhkan ruang gerak yang luas. 

b.	 Ruang perantara sedang 

Ruang perantara yang dibutuhkan untuk membedakan zona laki-Iaki 

dengan perempuan tidak terlalu luas mengingat aklivilas yClng terjadl 

tidak membutuhkan gerak yang banyak. 

e.	 Ruang perantara Keeil 

Ruang perantara yang dibutuhkan hanya sedikit karena aktivitas yang 

ada tidak memerlukan banyak gerak atau eenderung di tempat. 

TabeI3.4.a. Pengelompokan Berdasarkan Pola Kegiatan 

iJENISKEGlo..TAr;r-.~. - - pol.AKi:filArAN 
~_ .. _........ ...__ _ MENJADI SATU i TERPISA!:I-=~~=:= 

Ruang Sholat I 
Mihrab SerambiIbadah __• t.____ n .. ....M	 II	

I 

I	 \' ~ ..5'·~F=-- i "Ug,,~ nuu..u 

'I	 I R. Kelas 
Perpustakaan 

e. ndidikan I R. Diskusi 

ILab. Bahasa 
Lab. Komputer

I R. studi Islam 
. t ~ R.Teon	 i 

R. Tata Boga I 

I R. Tata 8us~naI ! 
I I R. Elektro !I Ketrampilan R. MOSin.. i 
\ I R.Pertukang~n ! 

I R. Gant; Pakalan L _~l
--- '---~mber:Ana/isis 
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Table 3.4.b. Lanjutan Pengelompokan Berdasar Pola Kegiatan 

JENIS KEGIATAN I POLA KEGIATAN 
,I MENJADI SATU TERPISAH 

Olah Raga IR. Pembina R. Ganti! Panggung R. Penunjang
Teknisi

I Lap. basket, volley, ten;s Area penonton I·---··----·--·---THall- 
1 I 

. Kesekretariatan Sosial 
,Kemasyarakatan R. Rapat
 
. R. Tamu
 

Seni	 1R Penitipan Barang
 
I R, Lukis I
 
I R. Kaligrafi I

i R. Seni Musil<. I
 
, R. Teater	 . 

Pengelola 

Penunjang 

Sumber : Analisis 

• 

TabeI3.5.a. Pengelompokan Berdasarkan Keb. Gerak Laki-Iaki dan Perempuan 

Sumber : Analisa 

JENIS KEGIATAN KEBUTUHAN GERAK 
LUAS SEDANG 

----
KECIL 

Ibadah Ruang Sholat Serambi Mihrab 
R. Wudhu Penyimpanan A/at 

• ,Lab. Bahasa R. Kelas 
I ....... ~ ~. 

!l-'enOIOIKan .. - GUdangHall R. Studi Islam 
Perpustakaan	 1 

R. Pertukangan 
R. Teart I 

R. Mesin R. Elektro
Ketrampilan R. Tata Boga R. Ganti Pakaian I

I Hall . I 

R. Tata Busana 

lArea Penonton IR. Penunjang 
Hall 

Olah Raga 
R. Ganti Pakaian 

I Lap. Olah Raga Ruang Pembina gudang 
Panggung 

'-~

I Hall R. Lukis 
Sen; Ruang Pameran R. KaJigrafi R Pen~i~n ~m~ jR. Teater 

R. Musik 
Sosial Hall R. Tamu 

L15em~~aka.t,!n_....._..._ R. Kesekretariatan R. Rapat 
--_.~-_.~.-.' .---

I 
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Tabel 3.5.b. Lanjutan Tabel Pengelompokan 

JENIS KEGIATAN KEBUTUHAN GERAK 

LUAS SEDANG KECIL 

Pengelola 
Hall 
RRumah Tangga 
R 8ag Umum 

R. Pimpinan 
R. Puslitbang 
R Keuangan 
R Tamu 
R. Rapat 
R. Pendidik 
R Konsultasi 

Penunjang Plaza 
Parkir R. Satpam Genset 

Lavatori 
Sumber : Analisis 

3.2. TATA RUANG DALAM YANG MENCERMINKAN PERGAULAN 

UKHUWAH ISLAMIYAH 

Dalam proses. perencanaan bangunan Youth Islamic Center yang akan 

direncanakan ini, lingkup ruang yang akan dianalisis dibatasi pada ruang-ruang yang 

berhubungan dengan kegiatan muamalat dengan pertimbangan mampu mewakili dari 

seluruh fungsi bangunan. 

3.2.1. Studi Lay Out Ruang Dalam 

1. Kelas Teori 

Pada ruang kelas teori, tatanan ruang berdasarkan pada kegiatan yang 

terjadi pada ruangan tersebut, yaitu terjadinya interaksi visual atau audio visual 

antara siswa dengan pengajar melalui penjelasan di papan tulis dan penjelasan 

dengCln OHP. Orientasi visual Yaitu ke arah pengajar, sehingga penempatan 

fasilitas berada di depan. 

~ n-
9:1': 

-; ~~BBBBB8il~A~~'
'11 

I
& 

~~ ~~~~~~~~~ldl a ~ 
Gambar 3.10. Pola Layout Ruang Kelas Teori 

Keterangan : 

a. Papan tulis 

b. Meja proyektor 

c. Layar 

d. Meja pengajar 

e. Kursi pengajar 

f. Kursi siswi 

g. Kursi siswa 
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Hal-hal yang ditekankan dalam mendesaln kalas teori dalam upaya 

menghadirkan konseppergaulan ukhuwah !s!amiyah pada tata atur ruang dalam 

adalah dengan cara : 

A.	 Sirkulasi 

Aksesbilitas pada ruang menggunakan dua bukan yang ditempatkan didepan 

untuk sirkulasi laki-Iaki dan bagian belakang untuk wanita, sehingga pria tidak 

dapat menatap wajah wanita. Bukaan berupa pintu ini menggunakan skala 

normal untuk menghadirkan keakraban diantara anggota remaja. Sirkulasi 

yang diterapkan adalah linear sehingga arah yang diharapkan bisa jelas dan 

tegas sehingga crossing bisa dihindari. 

B.	 Bentuk Ruang dan Materialnya 

Sentuk ruang pada kelas teori tersusun berdasarkan : 

a. Pemisahan teritorial berupa jalur sirkulasi ditengah ruangan antara 

bangku laki-Iaki dengan bangku perempuan sebesar 40 % atau dua 

kali lebih besar dari sirkulasi umumnya yang bertujuan untuk 

menghindari kontak fisiko 

b. Keseimbangan tapi terjaga yang merupakan karakter dari pergaulan. 
ukhuwah Islamiyah diwujudkan dengan pengaturan material yang ada 

di dolamnya yaitu meja dan kursi antara zona lakl-Iakl dan perempuan 

adalah sarna. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan pandangan 

siswa ke arah papan tulis sarna atall seimbang yajll! tertI ~1I ke depan. 

c. Perletakan bangku dengan bentuk melengkung akan terasa dinamis 

dan memfokuskan arah pandangan kedepan sehingga secara visual 

akan lebih terjaga. 

d. Meninggikan pola lantai pada bagian depan ruangan yaitu berupa 

panggung yang berfungsi selain untuk tempat mengajar juga sebagai 

kontrol pemisahan zona. 

Sedangkan material ruang tersusun sebagai berikut : 

a.	 Lantai, untuk mengungkapkan keseimbangan maka pola lantai yang 

dipakai adalah sejajar tanpa ada perbedaan ketinggian. 
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b. Dinding, menggunakan dinding batu bata dan pola tekstur yang halus 

dengan bukaan yang 

keterbukaan 

seoptimal mungkin untuk menghadirkan 

2. Perpustakaan 

Untuk ruang perpustakaan tatanan 

terjadi pada ruangan tersebut, yaitu 

ruang berdasarkan pada kegiatan yang 

i.	 Pelayanan Informasi dan peminjaman buku, sehingga terdapat ruang 

katalog yang ditempatkan di depan dekat dengan pintu masuk. 

ii.	 Adanya peminjam atau tamu, sehinnga disediakan ruang baca dan tempat 

menitipkan barang. 

iii.	 Adanya referensi atau bUku-buku, sehingga perlu adanya rak atau almari 

untuk menempatkan referensi. 
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00 0 000 .. 00 ·0· 
00 DO ".00 

"00 00· 00° ~ ~ ,0 ,;> 00 
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Gambar 3.11. Layout Ruang Perpustakaan 

Sumber : Analise 

Keterangan : 

a. ruang katalog 

b. tempat menitipkan barang 

e. ruang baea 

d. rak buku 

; 

Hal-hal yang ditekankan dalam mendesain perpustakaan dalam mengolah tata 

ruang yang berkesan terbuka dan mampu mencerminkan pergaulan ukhuwah 

Islamiyah adalah dengan cara : 

A.	 Sirktllasi 

Pada ruang perpustakaan menggunakan satu pintu masuk sekaligus sebagai 

pintu keluar, ukuran pintu ini marnpu menampung sirkuJasi yang ada dan 

ditempatkan ditengah sehingga keleluasaan gerak dapat diciptakan dan 

dapat terlihat dari seluruh ruangan. Penempatan pintu didekat dengan ruang 

katalog sehingga memudahkan dalam pengontrolan. 
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B. Bentuk Ruang dan Materialnya 

a.	 Untuk menghadirkan suasana yang rekreatif dan dinamis maka 

ruangan menggunakan permalnan ketingglan pola lantal. Hal Inl bisa 

dimanfaatkan untuk pengaturan zona fungsi ruang sehinga sirkulasi 

yang ada didalam menjadi jelas. 

b.	 Sebagai ruang yang berkesan terbuka dan mendukung terciptanya 

pergaulan ukhuwah lslamlyah maka bukaan dibuat relatif besar atau 

menggunakan pembatas yang transparan sehingga bisa terlihat dari 

dalam maupun luar. 

c.	 Untuk menanggulangi silau dan radiasi matahari akibat panggunaan 

material yang transparan maka materi yang dlgunakan menggunakan 

warna yang gelap dan penggunaan shading sebagai penghalang 

sinar matahari secara langsung. 

d.	 Pengaturan jumlah kursi pada setiap kelompok baca yaitu dengan 

jumlah ganjil, sedangkan untuk yang sendiri tiap bangku untuk satu 

orang, sehingga tetap ada pemisah diantaranya 

e.	 Sirkulasi yang luas yaitu 40 % untuk menghindari kontak fisik dan 

memberikan keleluasaan gerak pada waktu membaca dan berjalan di 

dalam ruangan. 

Sedangkan material ruang adalah sebagai berikut : 

a.	 Lantai, digunakan permalnan ketinggian lantai untuk mengatur 

daerah ruang referensi vana terletak di baaian belakan.... 

dimaksudkan agar mudah dalam pengontrolan dan terlihat dari semua 

sisi sehingga mampu mewujudkan suasana yang sesual dengan 

karakter pergaulan ukhuwah Islarniyah. 

b.	 Dinding, mengguriakan dinding dari bahan yang bisa terlihat baik dari 

dalam maupun luar ruangan sehingga memberikan kesan terbuka 

walupun tertutup dan menghadirkan keakraban. 

c.	 Langit-Iangit, menggunak~n jenis yang berpola sehingga karakter 

ruang yang tercipta adalah rekreatif dan santai dengan jenis bahan 

yang dapat memantulkan cahaya dan juga sebagai penataan titik 

lampu dalam pengaturan pencahayaan. ~ti~;\l/E !!.;"i~~~ \·~,,'.l\>;'" 1:~~\ ";->.,:'
!r"~I~,\\\""'·.'\'\'o.,/ .' 
~ ~~ ~;-.~~\~s ~,~~,r;;! i~~ /:';
o/·\%'(~','W\:;.,/. : 
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3.	 Auditorium 

Pada ruang auditorium tatanan ruang berdasarkan pada kegiatan yang terjadi 

pada ruangan tersebut yaitu sarna dengan ruang kelas teori. Orientasi visual 

yaitu kearah pembicara, sehingga penempatan fasilitas berada di daerah 

pembicara yaitu di depan. 

Keterangan : 

a.	 Kursi untuk wanita 

b.	 Kursi untuk laki-Iaki 

c.	 Podium 

d.	 Meja podium 

e.	 Proyektor 

f.	 Layar 

g. GUdang 

h.	 R. aUdio 

Gambar 3.1~. Layout AUditorium
 

Sumber : Analisa
 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain auditorium dalam upaya 

mengolah tata ruang yang dinamis tetapi mampu menjaga tingkah laku yang 

dengan cara : 

A.	 Sikulasi 

Pada ruang auditorium menggunakan dua pintu masuk sebagai 

aksesbilitas. Hal ini untuk membedakan jalur sirkulasi antara laki-Iaki 

dengan perempuan. Penempatan pintu dibelakang deretan kursi yang 

menghadap ke podium. Pemisahan antara deretan kursi bagian belakang 

dengan deretan depan yaitu dengan pemberian jarak yang agak besar dan· 

sebagai jalur sirkulasi. 
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B.	 Bentuk Ruang dan Materialnya
 

Bentuk ruang pada auditorium berdasarkan pada :
 

a.	 Tempat dUduk dltempatkan menjadi dua bagian yang sama dan 

simetris, hal ini dimaksudkan agar penerimaaan pandangan siswa ke 

arah podium kualitasnya sarna sehingga karakter yang timbul adalah 

seimbang dan tertib. 

b.	 Pengaturan pola lantai yang semakin ke belakang semakin tinggi 

dengan jarak yang sarna sehingga membantu dalam penerimaari 

visual dan menghadirkan kedinamisan namun tetap tertib. 

c.	 Pengaturan bentuk kursi yang melengkung akan lebih menghadirkan 

keakraban namun fokus tetap pada moderator. 

d.	 Bentukan podium yang melengkung dan mengarah ke siswa dengan 

peninggian lantai akan menghadirkan keterbukaan dan ini 

merupakan suatu hierarki namun tidak kontradiktif. 

Sedangkan material ruang adalah sebagai berikut : 

a.	 Lantai, digunakan permainan ketinggan lantal, untuk mengatur pola 

tempat duduk dengan orientasi ke arah depan (podium). Setain 

sebagai batas terltorl, perbedaaan ketlnggian lantal agar orang yang 

duduk di belakang pandangannya tidak terhalang oleh oleh orang 

yang duduk di depan 

b.	 Dinding, menggunakan bahan yang kedap suara sebagai akustik 

ruano, karena oada ruanoan in! akan 

pengeras suara yang akan dipantulkan ke seluruh ruangan. 

c.	 Langit-Iangit. menggunakan langlt-lan9it yang berpola dengan 

bahan-bahan yang me'!'antulkan cahaya sekaligus untuk penataan 

titik-titik lampu dalam pengaturan efek terang gelap. 

4.	 Gedung Serba Guna 

Untuk ruang serba guna tatanan ruar)g berdasarkan pada kegiatan yang terjadi 

di dalamnya yaitu untuk olah raga, pameran dan pertunjukan. Sebagai ruang 

. publik,	 ruang ini mempunyai kapasitas 500 orang berdasarkan (tabel 2.3.a 

kebutuhan dan besaran ruang) 
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Keterangan : 

a. Panggung 

b. Ruang ganti 

c. Ruang teknik 

d. Ruang penonton 

e. 

f. 
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Gambar 3:13. Layout Ruang serba Guna
 

Sumber : Analisa
 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain ruang serbaguna dalam upaya 

memberik.an k.eak.raban "amun tetap memperhatlkan terltorial antara laki-Iakl 

dengan perempuan adalah dengan cara : 

A. Sirkulasi 

Pada ruang serba guna menggunakan dua pintu masuk yang ditempatkan di 

bangunan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi crasing antara masuk 

dengan keluar mengingat fungsi ruang ini untuk kegiatan publik. Pola
 

sirkulasi yang berlangsung adalah linear.
 

B.	 Bentuk Ruang dan Materialnya I' 

Bentuk pada ruang serba guna tersusun berdasarkan prinsip : 
il 

a.	 Adanya batasan yang jelas berupa visual yaitu dengan pengolahan
 

pola lantai yang digunaka~ untuk membedakan secara jetas batasan
 

zona privacy antara laki-Iaki dengan perempuan.
 

b.	 Keberadaan panggung yang ada di depan merupakan garis maya
 

yang membagiruangan menjadi dua bagian yang merupakan batasan
 

teritorial.
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c.	 Area menonton untuk lantai dua dlsusun dengan membentuk huruf U 

untuk menghadirkan keakraban, sedang pada lantai bawah 

penerimaan pandangan diarahkan ke depan. 

Sedangkan material yang tersusun adalah sebagai berikut : 

a.	 Lantai, digunakan permainan ketinggian lantai yaitu untuk 

menegaskan fungsi ruang. Sedangkan untuk aktivitas olah raga 

khusus untuk wanlta dltempatkan dllantai dua, namun masih bisa 

melihat kegiatan dibawah dan tidak ada pembatas visual diantaranya. 

b.	 Dinding, menggunakan dlnding batu bata dan memperbanyak bukaan 

sehingga lebih terkesan akrab dengan Iingkungan luar dan juga untuk 

memasukkan panghawaan dan pencahayaan alami kedalam ruang 

sehingga udara yang tercipta bisa mengalil' dan segar. 

c.	 Langit-Iangit, penggunaan langit-Iangit yang berpola dan dapat 

meredam suara. 

3.2.2. SlrkulaslRuang Dalam 

Sirkulasi merupakan penghubung antar ruang dalam suatu kelompok. Sirkulasi 

yang di harapkan pada yOllth 1!>lamlc Center adalah slrkulasl yang dapat memberikon . 

gambaran tentang bagaimana konsekuensi pergerakan yang akrab dan dinamis, yaitll 

akses disamakan tetapi antara laki-Iaki dengan perempuan ada jarak. 

3.2.2.1. Pencapaian Bangunan 

Pencapaian bangunan merupakan pintu gerbang yang menghubungkan jalan 

luar dengan site bangunan yang dapat dilihat dari jauh, melalui sebuah jalur. Sebagai 

jalur 51rkulasl awal· untuk masuk ke bangunan maka pencapaian ke bangunan 

merupakan tahapan pertama dari sistem dimana kita dipersiapkan untuk melihat, 

mengalami dan menggunakan ruang. 

Cara pencapaian bangunan terdiri atas beberapa macam, yaitu : 

1.	 Langsung 

Pencapaian yang mengarah langsung ke suatu tempat melalui suatu jalan yang 

merupakan sumbu yang lurus. Pencapalan Inl untuk mempertegas fasade 

bangunan atau tempat masuk. 

---1 
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2.	 Tersamar 

Pencapaian yang disamarkan dengan meninggikan efek prespektif pada fasade 

suatu bangunan. Dapat merubah salah satu jalannya beberapa kali untuk 

menghambat dan memperpanjang urutan pencapaian. 

3.	 Berputar 

Memperpanjang urutan pencapaian dn mempertegas bentuk tiga dimensi suatu 

bangunan sewaktu bergerak mengelilingi bangunan. 

Dari hal tersebut maka pencapaian bangunan yang dipilih adalah pencapaian 

langsung. Hal ini atas dasar pencapaian ke dalam Youth Islamic center diharapkan 

dapat akrab dan dinamis sehingga pertu adanya keterbukaan sirkulasi untuk mencapai 

ke bangunan. 

3.2.2.2. Pintu Masuk Bangunan 

Pintu masuk bangunan merupakan bagian yang memisahkan ruang dalam dan 

ruang luar pada suatu bangunan. pintu bangunan mempunyai kar13kteristik yang 

ditentukan oleh peletakkan, ukuran dan bentuk pintu itu sendiri. 

Untuk bangunan Youth Islamic Center, sebaiknya pintu masuk utamanya 

diletakkan pada tempat yang mudah tertihat dart luar. Untuk mendapatkan kesan 

dinamis namun tertib maka pintu masuk bangunan ada dua buah dan diantaranya ada 

kolam untuk memisahkan sirkulasi menuju bangunan antara laki-Iaki dan perempuan. 

Pintu masuk dibuat skala monumental, yaitu skala agung dan dibuat dengan ukuran 

ana lebar denaan memberikan ornamen van 

Gambar 3.14. Pintu Masuk Bangunan
 

Sumber : Analisa
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3.2.2.3. Konfigurasi Alur Gerak 

Untuk bangunan YOl!th Islamic Center yang terdiri dari beberapa unit bangunan 

yang berbeda fungsi dan tujuannya, konfigurasi alur gerak yang akan diterapkan adalah 

kedinamisan dan kebebasan yaitu dengan pola menyebar namun di satu sisi harus 

diarahkan untuk mempertegas alur gerak yang akan dicapai yaitu dengan pola linear. 

Gambar 3.15. Konfigurasi Atur Gerak 

Sumber : Analisa 

3.2.3. Suasana Ruang Dalam 

Ruangdalam bangunan Youth Islamic Center memiliki suasana yang akrab 

dalam menjalin hUbungan dengan sesama, sehingga terbentuk pergaulan ukhuwah 

Islamiyah. Dengan demikian diharapkan dalam pergaulan sehari-hari akan senantiasa 

menjaga sikap yang Islami ses~ai dengan ajaran agama. Suasana demikian dapat 

dihadirkan melalui skala, tekstur, warna dan bahan. 
I 

.j 

3.2.3.1. Skala 

Skala merupakan kesan yang ditimbulkan bangunan mengenai ukuran besarnya. 

Skala ini diharapkan dapat dirasakan pengguna secara wajar atau akrab, sehingga 

pengguna dapat merasakan keberadaannya dalam ruangan. Skala yang dapat 

diterapkan pada ruang dalam adalah sebagai berikut : 

1.	 Skala Normal, yaitu skala manusi~. Manusia sebagai penghuni bangunan 

mempunyai skala, yaitu skala yang proporsional dengan ketinggian manusia 

. rata-rata.dengan pemilikan skala bagi manusia, maka dapat diterapkan dalam 

kegiatan fungsional, edukatif, pembinaan. 
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•	 Skala Normal 
Digunakan untuk kegiatan fungsional, 
edukatif dan pembinaan. 
Diterapkan pada ruang pendidikan, 
pengelola dan seni sehingga suasana 
yang tercipta adalah formal dan edukatif 

Gambar3.17. Skala Intim 

Sumber : Analisis 

Gambar 3.16. Skala Normal 

Sumber : Analisis 

2. Skala Intim, yaitu skala yang lebih mendekatkan pada keakraban dan jarak 

dengan manusia sangat dekat. Manusia sebagai ciptaan Allah SWT harus selalu 

menjaga hubungan antar sesama (muamalat) dalam suasana yang akrab dan 

harmonis, sehingga terjalin suatu sistem pergaulan ukhuwah Islamiyah. 

•	 Skala Intim 
Digunakan untuk membentuk suasana 
akrab yaitu pada kegiatan non fonnal : 
lstirahat, berbincang-bincang, santai 
(rekreatif) 
Diterapkan pada selasar, kantin dan 
ruang penunjang. 

3, Skala Monumental, yaitu skala agung yang menimbulkan kesan kecilnya 

manusia dihadapan Yang Maha Besar. Kesan ini memberikan suasana khusuk, 

karena pemakai merasa terlingkupi dengan bangunan yang ada 

• Skala Monumental 
- Digunakan untuk mengungkapkan 

hierarki ruang spiritual tertinggi 
Digunakan untuk mendukung kegiatan 
pUblik sebagai respon terhadap 
sirkulasi udara, akustik dan persepsi 
publik service 
Hierarki Institusi (Birokrasi Tertinggi) 
diungkapkan dalam skala monumental 

-	 Diterapkan pada ruang ibadah, 
auditorium dan gedung olah raga. 

Gambar 3.18. Skala Monumental 

Surnuor . Anl:llisis 
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3.2.3.2. Tekstur dan Warna 

Dalam menilai bentuk, kita tidak dapat mengelakkan perhatian kita terhadap 

tekstur, karena kualitas yang terdapat dalam b~ntuknya sendhi dapat dipertegas atau 

dikaburkan oleh sifat permukaannya. Sifat permukaan itu dapat mempertinggi kualitas 

atau dapat menutupi kualitas yang terdapat dalam bentuk. 

Susana akrab dapat diciptakan melalui tekstur dan warna. Tekstur merupakan 

sifat permukaan suatu bangunan. Tekstur mempunyai kesan bagi orang yang 

melihatnya. Setiap tekstur memberikan. kesan yang berbeda-beda sesuai dengan 

sifatnya, yaitu : 

Tabel 3.6. Jenis dan Kesan Tekstur 

JENIS TEKSTUR KESAN 
Halus MenvenanQkan, kelembutan ketenanQan 
Kasar Menarik perhatian, santai, dinamis 

Sumber: Pengembangan Dip!. lng. Suwondo B. sutedjo, 1985 

Dari tabel diatas maka bangunan Youth Islamic Center menggunakan dua 

tekstur untuk mengungkapkan hakekat dan pergulan ukhuwah Islamiyah, yaitu : 

1.	 Tekstur Kasar, digunakan untuk ruang-ruang yang mempunyai karakter rekreatif, 

santai dan akrab, yaitu : 

a.	 Ruang Seni 

b.	 Ruang Interaksi 

c.	 Ruang Istirahat 

Gambar 3.19. tekstur kasar
 

Sumber : Analisis
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2.	 Tekstur Halus, digunakan untuk ruang-ruang yang mempunyai karakter formal 

atau disiplin, yaitu : . 

a.	 Ruang Teori I praktek 

b.	 Ruang Pengelola 

c.	 Masjid 

d.	 Perpustakaan 

Gambar 3.20. Tekstur halus
 
Sumber : Analisis
 

'Nama membangkitkan paresaa" lewat indera penglihalall. Melalui warna jiwa 

manusia dapat merasakan keakraban dalam ruangan. Warna akan memberikan 

pengaruh jiwa manusia. Warna memberlkan kesan bahagia, hangat, panas danberani. 

Warna gelap memberikan kesan. dUka, dingin, suram dan gelap. Warna muda 

memberikan kesan lembut dan menyenagkan.25 dengan demikian kesan-kesan yang 

ditimbulkan dari warna benda-benda sesuai dengan sifatnya, yaitu : 

2S Suwondo B. Sutedjo, Pel'an, Kesan dan Pesan belltuk-Bentuk Arsitektur, Djambatan, Jakal1a, 1985, 
hal 59 
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TabeI3.7. Jenis dan Kesan Warna 

JENIS KESAN 
Wama-warna gelap Berat, sedih, kelesuan, misteri 
~ryia-wC!rnaJer~ Keberanian, semangat, dinamis ..,. __ . 

!_Y'Jarna-warna lembut Tenang, tentram, nyaman 
I Warna-warna panas Agresif merangsang 
Warna-warna dingin Kalem, tenang, sejuk 

Sumber : Dip!. Ing. Suwondo B. Suedjo, 1985 

Bangunan Youth Islamic Center menuntut adanya tekstur dan warna yang dapat 

memberikan kesan akrab, yaitu tenang, lembut dan bersih, karena keadaan ini dapat 

menunjang terjalinnya 

jiwannya. Warna yang 

lembut dan menyenagka

pergaulan ukhuwah Islamiyah melalui perasaan 

dipilah adalah warna-warna yang dapat membe

n, dingin, tenang, seperti warna biru dan hijau. 

atau 

rikan 

emosi 

kesan 

3.2.3.3. Bahan 

Susana ruang dapat diekspresikan melalui bahan yang digunakan bangunan. 

Setiap bahan mempunyai kesan tersendiri di dalam tampilannya dalam bangunan. 

Kesan yang diberikan bahan untuk masing-masing bahan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.8. Jenis dan Kesan Bahan !
 

II 

I: 

I: 

JENISBAHAN KESAN 
Kavu Hanaat lunak alamiah menveaarkan 
8atu bata Praktis 
Semen Dekorati 
Batu alam Berat kasar alamiah sederhana informal 
Batu kaour Sederhana kuat liika diaabun-a bahan lain) __._ 

I-~armer Mewah kuat formi! aauna .. _ __ 
Beton Formal keras kaku kokoh 
Baia Keras kokoh kasar 
Metal Rinaan, dinain 
Kaca Rinakih dinain dinamis 
Plastik Rinaan dinamis. informil 

Sumber: Suwondo B. sutedjo, 1985 

Bangunan Youth Islamic Center menuntut adanya suasana yang kokoh, akrab, 

terbuka, hangat dan dinamis. Untuk mewujudkan Susana yang demkian, maka bahan 

yang akan digunakan adalah batu bata dengan bahan pelengkap kayu dan kaca. Tetapi 

tidak menutup kemungknan bahan lain sesuai dengan kebutuhannya. 
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3.3.	 PENAMPILAN BANGUNAN YANG MENCERMINKAN PERGAULAN 

UKHUWAH ISLAMIYAH 

Sentuk akan sangat dipengaruhi oleh fungsi atau kegunaan bangunan. 

Fungsional pada sebuah bangunan tidak hanya dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat 

fisik, tetapi juga dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perasaan. Sentuk akan 

menimbulkan persepsi tersendiri bagi pengamat tentang sebuah fungsi bangunan di 

dalamnya. Dalam pembahasan variabel pola gubahan masa ini mempertimbangkan 

tuntutan konsep pergaulan Ukhuwah Islamiyah dan dibatasi hanya pada variabel yang 

dapat memberikan respon yang besar terhadap pergerakan sesuai dengan hakekat 

pergaulan Ukhuwah Islamiyah, yaitu : 

a. Sentuk masa
 

b.· Komposisi masa
 

3.3.1.	 Bentuk Masa 

Dalam arsitektur, kita mengenal bentuk-bentuk dasar yang mempunyai ciri-ciri 

tersendiri, dan dapat dikembangkan ke dalam pengolahan bentuk dan denah. Dengan 

dasar konsep pergaulan Ukhuwah Islamiyah, maka dipilih dua bentuk dasar bangunan 

yaitu segiempat dan segitiga dengan pertimbangan : 

a.	 Pergaulan Ukhuwah Islamiyah merupakan pola bergaul yang mendasarkan pada 

nilai ibadah dan memotivasi pada keimanan diungkapkan fenomena filosofis 

secara arsitektural berupa : 

•	 Memiliki persepsi bentuk yang memberi simbol adanya ketaqwaan 

kepada Allah yang diungkapkan melalui :
 

Hub vertikal
 

6~ 
• Segitiga memberikan arah orientasi kepada satu 

tujuan, searah sudut segitiga. 

•	 Perletakan bentuk mengarah vertikal sebagai 

ungkapan adanya hubungan vertikal. 

•	 Penggabungan dengan bentuk segi empat 

memberi simbol adanya kesatuan ubudiyah dan 

~u't> muamalah.
 

Gambar 3.21. Segitiga
 

Sumber : Analisis
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b.	 Adanya hakekat keakraban yang terkendali sebagai arah dari pergaulan 

ukhuwah Islamiyah diungkapkan dalam fenomena filosofis secara arsitektural 

berupa: 

a.	 Kesesuaian terhadap fungsi yang diwadahinya. 

b.	 Kebenaran persepsi bentuk dasar. 

c.	 Unsur dinamis namun disiplin xang merupakan keluwesan dari pergaulan 

Ukhuwah Islamiyah diungkapkan secara arsitektural berupa : 

•	 Bentuk masa yang memiliki f1eksibilitas tinggi, yaitu pengembangan, 

penambahan, pengurangan, plastisitas tinggi dan memiliki kontinuitas 

bentuk. Pengungkapannya dilakukan melalui : 

Segi empat Fleksibilit8S 
a.	 Perubahan bentuk 
b.	 Penataan bentuk 
c.	 Perubahan bentuk 

Gambar 3.22. Perubahan Sentuk 

Sumber : Analisa 

Penggabungan dengan 
unsur dasar lain yang ti
dak merubah ujud utama 

- memberi orientasi jelas 
- kontras 

3.3.2. Komposisi Masa 

Adanya hakekat keakrabari yang terkendali yang merupakan tujuan dari 

pergaulan Ukhuwah Islamiyah diungkapkan dalam filosofis secara arsitektural dengan 

langkah: 

•	 Adanya pengikat ko,mpoisi mas~ sebagai suatu kesatuan sistem yang
 

merupakan pusat aktivitas bersama dan untuk memberikan keakraban yang
 

terjaga.
 

Pengungkapannnya dilakukan melalui : 
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•	 Adanya pusat aktivitas bersama sebagai 
pengisi kesatuan sistem yang berupa Plaza 
atau publik area. 

•	 Massa jamak memberikan kesan adanya 
keakraban interaksi sosial . 

Gambar 3.23. Pusat Aktivitas
 

Sumber : Analisa
 

Adanya unsur keseimbangan tapi terjaga yang merupakan dasar dari pergaulan 

ukhuwah Islamiyah diungkapkan dalam fenomena filosofis secara arsitektural berupa : 

a.	 Pengelompokan masa berdasarkan karakter kegiatan yang sarna. 

b.	 Pemecahan atau pemisahan masa yang tidak saling mendukung. 

Adanya karakter dinamis namun disiplin yang merupakan keluwesan dan sistem 

pergaulan Ukhuwah Islamiyah diungkapkan dalam fenomena filosofis secara arsitektural 

berupa komposisi masa yang menyatu dalam menghadirkan suasana yang akrab, 

terbuka dan seimbang. Pengungkapannya dilakukan melalui : 

•	 lnteraksi antar kelompok masa untuk 
menghadirkan keakraban dan 
keterbukaan. 

•	 Keselmbangan dlperoteh dengan 
pengaturan komposisi masa 
bangunan. 

Gambar 3.24. Komposisi Masa
 

Sumber : Analisa
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3.4. KUALITAS RUANG 

3.4.1. Pencahayaan 

Ventilasi atau sirkulasi udara kotor dan bersih dapat diwujudkan dengan 

pencahayaan dan penghawaan dalam ruang. Beberapa hal yang berhubungan dengan 

ventilasi antara lain temperatur udara, kelembaban re/atif dan pergerakan udara. Untuk 

mendapatkan penghawaan dan pencahayaan alami diperoleh dengan membuat bukaan 

pada elemen pembentuk ruang. Untuk kondidi tertentu, yang yidak memungkinkan 

diperoleh penghawaan dan pencahayaan alami maka digunakan penghawaan dan 

pencahayaan buatan. 

Pada ke/ompok ruang pendidikan, bukaan pada dinding merupakan cara yang 

paling mudah untuk mendapatkan penghawaan dan pencahayaan alami. Luasan 

lubang masuk dan keluar cahaya dan udara dalam ruang berhadapan langsung dan 

berseberangan. Bukaan berupa jendela menggunakan kaca paten dan berdaun 

(bukaan) mengingat aktivitas di dalamnya membutuhkan penghawaan yang segar. 

_v~EJ-
!>uKMN DINPINIS Uli:. 

Slll-~II-JI."" 1.10.&.~ 
YOl-UM£: ~u,:,MN 'P"ll.OA blI-JOIM6 ~.c,Af'l., 

Gambar 3.25. Pola Penghawaan dan Pencahayaan
 

Sumber : Analise
 

3.4.2. Lantai 

Lantai merupakan elemen pembentuk ruang yang memberikan kesan tersendiri 

dari bentuk maupun corak yang terdapat pada lantai. Bangunan Youth Islamic Center ini 

sesuai dengan konsepnya yaitu pergaulan Ukhuwah Islamiyah maka karakter yang 
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timoul sangat vanatrr, sehingga jenis material lantai yang akan digunakan juga variatif 

untuk mendukung terwujudnya konsep tersebut. 

Materiai lantai yang digunakan pada dasarnya menggunakan bahan dari keramik 

dengan tekstur halus dan kasar. Perpaduan dari pola lantai ini memungkinkan 

terbentuknya suatu komposisi yang kontras namun tidak kontradikttf sesuai dengan 

pergauian remaja sekarang ini. Untuk kegiatan muamalat pada dasarnya menggunakan 

lantai dengan tekstur halus dan warna-warna cerah sehingga mendukung proses belajar 

mengajar. Untuk menghadirkan kesan terbuka dan akrab maka jenis lantai pualam 

sangat tepat digunakan untuk fungsi kegiatan yang rekreatif. Untuk kegiatan ibadah 

membutuhkan lantai yang permukaamwa halus juga mudah dibersihkan. Faktor 

kesehatan menjadi pertimbangan lebih utama, sehingga akan menciptakan suasana 

yang kondusif untuk untuk menunjang kekhusu'an dalam ibadah dan kegiatan lainnya. 

Lantai keramik menjadi pi\Ulan dengan pertimbangan tahan terhadap goresan, 

kaya bentuk dan ragamnya, tahao lama dan tidak kotor, mudah dan murah dalam 

pemeliharaannya. Dalam pengaturan pola lantai menggunakan permainan ketinggian 

lantai untuk memberikan kejelasan teritorial dan menghadirkan kesan dinamis namun 

tetap seimbang. 

3.4.3. Dinding 

Sebagai alemen pembentuk ruang, dinding pada bangunan Youth Islamic Center 

mendapat pengurangan volume dengan adanya bukaan-bukaan pada dinding untuk 

mendapatkan ventilasi. Peda ruang pendidikan memiliki tekstur yang halus, dimana 

dinding terluar terouat darl pasangan batu bata, sedangkan dlndlng pemisah pada ruang 

pengelola berfungsi sebagai dinding partisi yang kedap suara. Permukaan dinding untuk 

ruang yang formal yaitu dengan tekstur halus yang berfungsi untuk mendukung suasana 

aktivitas yang ada. Sedangkan untuk jenis ruangan yang membutuhkan suasana santai 

dan rekreatif menggunai<an tekstur kasar sehingga berkesan akrab dan dinamis. Untuk 
" ' 

melindunginya digunakan cat dengan perpaduan warna sehingga terlihat kontras namun 

tidak kontradiktif sesuai deng~n karakter pergaulan ukhuwah Islamiyah. Untuk material 

dinding yang menggunakan bahan transparan dilindungi dengan pemberian sun shading 

dan pemilihan materi dengan warna yang gelap sehingga mampu mengurangi panas 

matahari. 
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3.4.4. Langlt-Langit 

Pemanfaatan langit-Iangit pada bangunan Youtll islamic Center dimanfaatkan 

sebagai bidang penempelan titik lampu dan peralatan lainnya serta bidang rongga untuk 

instalasi. Pada bangunan ibadah, maka ceiling dibuat dengan ketinggian yang 

monumental untuk mendapatkan kesan keagungan. Pada ruang-ruang pendidikan 

ceiling dibuat sedang, artinya tidak terlalu rendah untuk menciptakan suasana akrab 

dengan skala manusiawi. Bahan yang digunakan yaitu rangka kayu dengan penutup 

dari triplek atau asbes, dengan tekstur permukaan halus dan pemakaian warna yang 

cerah untuk memantulkan cahaya terutama cahaya buatan. 

3.5. STRUKTUR BANGUNAN 

Struktur bangunan merupakan faktor yang penting dalam merancang suatu 

bangunan, karena struktur bangunan selain sebagai penumpu juga berpengaruh pada 

penampilan bangunan. Secara keseluruhan, sistem sruktur yang akan digunakan pada 

bangunan Youth Islamic yenter adalah sistem struktur rangka, yaitu sistem struktur yang 
" 

terdiri rtari balok dan tiang sebagai panahan gaya yang bekerja. 

Penggunaan struktur pada bangunan Youth Islamic Center mempertimbangkan 

beberapa hal diantaranya : 

1.	 Sistem struktur disesuaikan dengan kondisi lahan pada site yang digunakan 

untuk bangunan Youth Islamic Center inl 

2.	 Keamanan isi ruang terhadap pembebanan, iklim dan pengaruh lainnya dalam 

jangka panjang 

3.	 Penempatan kolom pada denah disesuaikan dengan penggunaan modul rllang 

yang ada. 

4.	 Pola perletakan kolom pada bangunan menggunakan sistem struktur lain yang 

disesuaikan dengan ukuran-ukuran ruang. 

5.	 Kemudahan di dalam pelaksanaan dan dalam pemeliharaan mudah. 

Selain penggunaan sistem rangka , juga menggllnakan sistem struktur lain yang 

disesuaikan dengan fungsi ruang, estetika dan teknis. Pada bangllnan ini secara 

keseluruhannya menggunakan material batu bata dan bahan pelengkap berupa kayu 
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untuk pintu , jendela dan kusennya serta kaca untuk elemen jendela. Tetapi tidak 

menutup kemungkinan sistem struktur lain untuk bentang yang lebar. 

3.6. PENENTUAN LOKASI 

3.6.1. Kriteria Pemilihan Lokasi 

Sesuai dengan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Remaja Istam, maka pertu 

adanya kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan di dalam pemilihan site. Sedangkan 

site yang mempunyai nitai tebih adatah yang menarik minat pengunjung dan mampu 

mendukung fasilitas bangunan, yaitu26 
: 

1.	 Segi Pencapaian 

Kemudahan pencapaian yang aksesnya didukung oleh jalur transportasi kota. 

2.	 Segi Lingkungan 

Memperhitungkan interferensi kebisingan suara pesawat udara, kereta api,kapal 

laut dan terminal bus.25 

3.	 Segi lnterelasi dengan Potensi Kegiatan Lain 

Berkaitan dengan potensi lokasi terhadap sarana Pendidikan baik formal maupun 

non formal. 

4.	 Segi Prasarana dan Sarana 

Lokasi terpilih hendaknya didukung dengan sarana dan prasaranayang cukup 

baik dan memadahi untuk menunjang kegiatan, seperti kondisi jalan, jaringan 

utilitas kota, drainase dan penyediaan air bersih. 

3.6.2. Alternatif Pemilihan Lokasi 

Alternatif pemilihan lokasi Youth Islamic Center ini berada di daerah Kotamadya 

Jogjakarta. Berdasarkan rencana pengembangan tata guna lahan yang diarahkan pada 

sektor pendidikan, maka lokasi yang sesuai dengan keberadaan Youth Islamic Center 

ini adalah : 

1.	 Kawasan Glagahsari 

2.	 Kawasan Timoho 

3.	 Kawasan Lempuyangan 

26 .Louise G Redstone, Di,nellSiOlr.~ill SI,opi"g Cent/res a"d Stores, tahun 1995
 
27Terry Farel, Communicatum RuiJ'ling, Spain: emerge Industrial Gl'Rfic 1994
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Gambar 3.26. Peta Pemilihan Lokasi Youth Islamic Center Jogjakarta 

Swnher : Peta Pariwisata Jogjakarta ~ . 

Krlterla Penilalan Lokasi 

a.	 Segi Pencapaian 

Lokasi 1 Dilewati banyak kendaraan jalur angkutan kota 

Lokasi 2 : Dilewati cukup kendaraan jalur angkutan kota 

Lokasi 3 : Dilewati banyak kendaraan jalur angkutan kota 

b.	 Segi Interelasi dengan Potensi Kegiatan lain 

. Lokasi 1	 : Mendukung kegiatan yang berhubungan 

Lokasi 2 Sangat mendukung kegiatan yang berhubungan 

Lokasi 3 Cukup mendukung kegiatan yang berhubungan 
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c.	 Segi Lingkungan 

Lokasi 1 Kendaraan penumpang, pribadi sehingga tingk.at kebisingan tinggi 

Lokasi 2 . Kendaraan penumpang, pribadi sehingga tingkat kebisingan 

sedang 

Lokasi 3 Kendaraan penumpang, pribadi dan kereta api sehingga tingkat 

kebisingan tinggi. 

d.	 Segi Prasarana dan sarana 

Lokasi 1	 Kondisi jalan bagus dan lebar, arus crossing sedang, jarang 

terjadi kemacetan, riol kota hanya beberapa jalan saja dan 

kondisinya bagus, jaringan telepon dan Iistrik bagus, penyediaan 

air bersih bagus. 

Lokasi 2 :	 Kondisi jalan baglls dan lebar arus crossing sedang, jarang 

terjadi kemacetan, riol kota ada sepanjang jalan utama dan 

kondisinya bagUS, jaringan telepon dan Hstrik. bagus, penyediaan 

air bersih bagus. 

Lokasi 3	 : Kondisi .jalan bagus tapi kurang lebar, arus crossing tinggi 

sehingga sering terjadi kemacetan, hanya ada beberapa riol kota, 

jaringan telepon dan listrik bagus, penyediaan air bersih bagus. 

Untuk menentuk.an lokasi yang tepat bagi Youth Islamic Center, maka perlu 

penilaian terhadap beberapa lokasi yang memenuhl standar kriteria pemilihan lokasi. 

Alternatif untuk Youth Islamic Center ini adalah sebagal berikut : 

Bobot Penilaian 

1.	 Interelasi. bobot 0,4 

2.	 Accesibility , , bobot 0,3 

3.	 Prasarana dan Sarana bobot 0,2 

4.	 Lingkung'an bobot 0,1 

Keterangan : 

0,4 Sangat menentukan 

, 0,3 Menentukan
 

0,2 Cukup Menentukan
 

0,1 Kurang Menentukan
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TabeI3.9. Penitaian Altematif lokasi 

KRITERIA BOBOT 
AlTERNATIF 

1 2 3 

Score Tota' 
score score Total 

Score score Total 
Score 

Interelasi Denaan Potensi Keaiatan 04 ° 0 +1 04 0 0 
Accesibility 0,3 +1 0,3 0 0 +1 0,3 
Prasarana dan Sarana Memadahi 02 0 0 +1 02 0 0 
Minimalisasi Kebisingan 0,1 -1 ·0,· 0 0 0 0 
Total 1 03 06 03 

Sumber : Analisa Penulis 

Keterangan: Skala penilaian -1 samoai +1, penilaiannya adalah sebagai berikut : 

-1 0 +1 

I !	 I
 
Kurang Cukup Baik 

3.6.3. Lokasi Terpilih 
Berdasarkan tabel kriteria pemilihan dan penilaian terhadap alternatif lok.asi, 

maka lokasi Youth Islamic Center di daerah jalan Kenari, kawasan Timoho. 

3.7. PENENTUAN SITE 

3.7.1. Kriteria Pemilihan Site 

Kriteria pemilihan site meliputi28 
: 

1.	 Pencapaian mudah, dalam artl letak site dilewati jalur trasportasi dan aman 

dari bahaya kecelakaan lalu !intas dan kemacetan 

2.	 luas tanah mencukllpi untuk menampung seluruh ruang dan memberikan 

ruang untuk pengamatan fisik bangunan. 

3.	 lnterelasi dengan potensi kegiatan lain yaitu sarana pendidikan baik formal 

maupun non formal. 

4.	 Pelayanan utilitas primer yang memadahi seperti listrik, telepon, air bersih, 

drainase dan lain-lain. 

5.	 Merupakan area dengan banyak ruang terbuka yang dapat memberikan 

keuntungan : 

a.	 Pertimbangan terhadap perluasan bangunan pada masa mendatang. 

b.	 Mengantisipasi terhadap bahaya kebakaran 

18 Edward T. White,Ana/isis Tapak, th 1991 
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Gambar 3.27. Altematif Site 

Sumber : Peta Pariwisata Jogjakarta 

3.7.2. Alternatif Pemilihan Site 

Dari lokasi terpilih ini, lokasi disekitar jalan kenari kawasan Timoho, terdapat dua 

site yang potensial untuk didirikan bangunan Youth Islamic Center Maka altematif site 

yang diusulkan untuk kawasan Timoho adalah : 

1. Jalan Melati Wetan 

I 

I 
2. Jalan Kenari 

Kriteria Penilaian Site 

a. Interelasi dengan Potensi Kegiatan 

Site1: Pendidikan formal yang ada yaitu APMD, Universitas Janabadra. 

Site 2 : Sangat mendukung kegiatan yang berhubungan misalnya dengan 

pendidikan formal seperti ; SMP dan SMAMuh. II, SMP 1 dan 3 PIRI, 

STM dan SMA I PIRI, ,SMA Institut Indonesia, SMEA, SMKK, 

Universitas Ahmad Dahlan, Asrama Mahasiswa UGM. 

b. Pencapaian ke Bangunan 

Site 1 Dilewati banyak kendaraan angkutan kota 

Site 2 : Dilewati sedikit kendaraan angkutan kota 
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c. Prasarana dan Sarana 

Site 1 Jaringan listrik dan telepon bagus, kondisi jalan bagus dan lebar, riol 

kota bagus, penyediaan air bersih bagus. 

Site 2 Jaringan listrik dan telepon bagus, kondisi jalan cukup dan lebar, riol 

kota cukup, penyediaan air bersih bagus. 

d. Minimalisasi Kebisingan 

Site 1 Banyak kendaraan yang melewati jalan dan letaknya dan letaknya di 

perempatan sehingga tingkat kebisingan tinggi. 

Site 2 : Kendaraan yang melewati kurang begitu banyak dan letaknya di 

pertigaan dimana melewati jalan kampung, sehingga tingkat 

kebisingan cukup. 

e. View 

Site1: Viewnya bagus karena di perempatan jalan 

Site 2 : Viewnya cukup karena terletak di pertigaan jalan yang melewati jalan 

kampung. 

f.	 Minimalisasi Crossing 

Site1: Tingkat crossing tinggi, kemungkinan kemacetan tinggi 

Site 2 : Tingkat crossing rendah, tingkat kemacetan rendah 

g.	 Luas tanah dan pengembangan 

Site 1 Luas tanah dan pengembangan kearah perluasan bangunan jangka 

panjang kurang. 

Site 2 : Luas tanah dan pengembangan kearah perluasan bangunan jangka 

panjan~us. 

Sobot Penilaian 

1.	 Interelasi , 0.2 

2. View	 0,2 

3.	 Minimalisasi intererensi kebisingan 0, 125 

4.	 Minimalisasi Crossing 000,15 

5. Luas tanah I pengembangan	 0,05 

6.	 Utilitas , : , , 0,125 

7.	 Pencapaian 0,15 
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TabeI3.10. Penilaian Altematif Site 

AlTERNATIF 
KRITERA BOBOT 1 2 

NILAI JUMLAH NILAI JUMLAH 
Interelasi dengan Potensi Kegiatan 0,2 +1 0,2 +1 0,2 
Accesibilitv 015 +1 015 0 0 
Prasarana dan Sarana Memadahi 0125 +1 0125 0 0 
Minimalisasi Kebisinaan 0125 -1 -0125 0 0 
View 0,2 +1 0,2 0 0 
MinimaJisasi Crossing 015 -1 ·015 +1 0,15 
Luas Tanah dan Pen_g_~mbanQan 005 -1 -0.05 +1 0,05 
Total 10 035 040 

Sumber : Analisa Penulls
 

Keterangan: Skala penilaian dari -1 sampai +1, penilaiannya sebagai berikut :
 

-1 0 +1 

I I I 
Kurang Cukup Baik 

3.7.3. Site Terpilih 

Berdasarkan kriteria pemilihan site dan penilaian terhadap alternatif site, maka 

site yang terpilih untuk Youth Islamic Center berada di Jalan Kenari. 

Gambar 3.28. Site Terpilih 
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3.8~ KESIMPULAN 

Dari hasil analisa persoalan yang dilakukan, maka pemecahan masalah untuk 

mewujudkan konsep pergaulan Ukhuwah Islamiyah pada tata atur ruang dalam dan 

penampilan bangunan adalah dengan cara : 

1.	 Pengelompokan ruang-ruang sesuai dengan karakter dari tiap kegiatan sehingga 

mendukung pergaulan Ukhuwah Islamiyah. 

2.	 Pengaturan sirkulasi dengan luasan 40 % (dua kali lipat dari standar umumnya 

yaitu 20 %). 

3.	 Untuk menghadirkan kesan keterbukaan maka pada dinding ditempatkan 

bukaan-bukaan sebagai sirkulasi pengguna dan ventilasi cahaya dengan ukuran 

yang besar sehingga memungkinkan cahaya yang masuk mampu menerangi 

ruangan. 

4.	 Penggunaan permainan tinggi lantai untuk menegaskan teritorial dan lebih 

memperjelas pandangan visual kedepan dan lebih dinamis sesuai dengan 

karakter dari remaja. 

5.	 Pembagian zona yanga seimbang antara laki-Iaki dan perempuan dengan 

penempatan secara bersebelahan namun dibatasi dengan sirkulasi ditengahnya 

sebagai jarakpemisah. 

6.	 Pengaturan meja yang melengkung untuk menghQdirkan keakraban dan lebih 

tertokus pads suasana ruang. 

7.	 Penggunaan bentuk dasar segitiga dan segiempat sebagai penjabaran dari 

konsep pergaulan Ukhuwah Islamiyah dalam pembentukan masa bangunan. 

B.	 Pengelompokan masa sesuai dengan karakter kegiatan dan terpusat pada ruang 

terbuka atau plaza dan antar masa saling berinteraksi sehingga menghadirkan 

keakraban dan keterbukaan. 
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