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BAB IV 

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

~1. KONSEPDASARPERENCANAAN 
4.1.1. Lokasi dan Site 

. ~ 

-'- I 

Gambar 4.1. Gambar Lokasl dan Site Youth Islamic Center
 
Sumber : Analisis
 

Site yang digunakan untuk bangunan Youth Islamic Center terletak di kawasan 

Timoho. Adapun pertimbangan untuk menentukan site tersebut adalah sebagai berikut : 

1.	 Merupakan kawasan atau Iingkun'gan yang mendukung kegiatan yang 

. berhubungan. 

2. Kemudahan dalam prasarana dan sarana 

3. Potensi ketersediaan lahan yang cukup 
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4. Akses pencapaian mudah 

5. Tingkat kebisingan rendah, sehingga mendukung kegiatan yang berlangsung. 

Adapun site terpilih terJetak di JaJan Kenan, sedangkan perbatasan site adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara Lahan kosong dan persawahan 

2. Sebelah Barat Jalan Cantel dan area Persawahan 

3. Sebelah SeJatan Jatan Kenari 

4. Sebelah Timur : Jalan kampung dan pemukiman 

~2. KONSEPDASARPERANCANGAN 

4.2.1. Konsep Kebutuhan dan Besaran Ruang 

Tabel 4.1. Konsep Dasar Kebutuhan dan Besaran Ruang 

KEBUTUHAN RUANG LUASAN ~ 

1.066 m:!Kelompok Ibadah 

1.239 m:!Kelompok Pendidikan 

554m:!Kelompok Ketrampllan 

1.418 m:!Kelompok Olah raga 

393m:!Kelompok Seni 

129 m:!Kelompok Sosial Kemasyarakatan 

v __ --ok Penaelola 309m:! 

Kelompok Penunjang 1.398 m2I I
Jumlah 6.201 m:! Ii 

SlrkulasJ 2.480 m2 

Total 8681 m2 

i 
I 
I 

!
 

J 

4.2.2. Sirkulasi Ruang 

Sirkulasi ruang pada bangunan Youth Islamic Center dibedakan menurut 

pergerakan pelaku, yaitu antara pergerakan laki-Iaki dan pergerakan perempuan. 
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I II I 
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Perpustakaan 

Datang 

Sekretariat 
Praktek 

Gambar 4.2. Konsep Sirkulasi Ruang 
Sumber: Analisa 

Keterangan : Sirkulasi Laki-Laki Sirkulasi Wanita 
~ 

~ Digunakan Bersama c:::J Terpisah 

4.2.3. Hubungan Ruang 

Tingkat hubungan ruang bangunan ini berdasarkan pada keeratan hubungan 

dengan penilaian hubungan erat, hubungan tidak erat dan tidak ada hubungan. Pada 

bab III masing-masing ruang mempunyai hubungan yang berbeda-beda, tergantung dari 

;~ 

J 

I Praktek 

I kesekretariatan : I Kantor I I Olah Raaa 
I 

I Perpustakaan t I Rapat I 
I 
I 

I Kelas 
I 

sirkulasi atau akses keruangan tersebut. Hasil dari perbedaan tersebut dikelompokkan 

menurut tingkat kesamaannya untuk disusun dalam Hubungan Ruang. It 
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Studio I I Masiid 1I I Kantin , 

I 
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Gambar 4.3. Konsep Hubungan Ruang 
Sumber : Analisis 

Keterangan : Hubungan Erat Kurang Erat 
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4.2.4. Pengelompokkan Ruang 

Pengelompokkan ruang dibedakan dengan berdasar pada penggunaan ruang 

sesuai dengan jenis kelamin, ruang perantara antara laki-Iaki dengan perempuan dan 

sirkulasi. Untuk mendapatkan konsep pengelompokkan ruang secara keseluruhan maka 

diperlukan penggabungan antara kedua jenis kelompok tersebut. 

r----------------------------------------------------------------------------,
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Gambar 4.4. Konsep Pengelompokkan Ruang 

Sumber : Analisa 

Keterangan : 

perantara kecil 

perantara besar I :",. ·'·fW ruang barsama 

perantara sedang I I terpisah 
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4.2.5. Organisasi Ruang 

Organisasi ruang yang terjadi pada bangunan ini didasarkan pada kontak dan 

frekuensi hubungan, yang berdasar pada uraian diatas seperti hubungan ruang dan 

pengelompokkan ruang. Sehingga, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah : 

a) Hubungan atau Kedekatan Ruang
 

b) Kegiatan Pelaku
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Gambar 4.5. Konsep Organisasi Ruang 

Sumber : Anallsls 

Keterangan : 

I I 

.,.".":;"':,:~:""'":f.::' 

Ruang terpisah 

Ruang bersama 

Hub Erat 

Kurang Erat 

perantara sedang 

perantara luas 

perantara keeil 

4.3. KONSEP TATA RUANG DALAM 

Konsep tata ruang dalam pada Youth Islamic Center didapatkan dengan 

mempertimbangkan layout ruang dalam, sirkulasi ruang dalam serta suasana ruang 

dalam. 
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4.3.1. Lay Out Ruang Dalam 

1.	 Kelas Teori
 

Penataan untuk ruang teori berdasarkan pada :
 

a.	 Pembagian teritorial antara laki-Iaki dan perempuan yang dipisahkan 

dengan sirkulasi ditengah sebagai jarak. 

b.	 Pemisahan aksesbilitas antara laki-Iaki dan perempuan dengan 

menempatkan pintu yang terpisah 

c.	 Keseimbangan dalam pengaturan bangku untuk laki-Iaki dan perempuan. 

d.	 Arah orientasi siswa yang menghadap ke pengajar 

e.	 Penataan bangku melengkung terfokus pada pengajar 

f.	 Peninggian pola lantai pada bagian panggung sehingga mudah dalam 

pengontrolan . 

g.	 Tekstur tembok halus dan banyak bukaan untuk menghadirkan 

keterbukaan mendapatkan penghawaan yang cUkup. 

2.	 Perpustakaan
 

Penataan untuk ruang perpustakaan berdasarkan pada :
 

a.	 Keleluasaan sirkulasi di dalam ruang dengan pengaturan jarak meja baca 

dan rak buku. 

b.	 Menggunakan permainan ketinggian lantai untuk memberikan hierarki, 

kedinamisan dan keakraban yang terkendali. 

c.	 Aksesbilitas yang cukup luas dengan pintu masuk yang cukup lebar. 

d.	 Penggunaan material kaca untuk memberikan kesan terbuka 

e.	 Pembagian jumlah kursi untuk tiap meja adalah lima untuk menciptakan 

suasana yang akrab namun terkendali. 

3.	 Auditorium
 

Penataan untuk ruang auditorium berdasarkan pada :
 

a.	 Orientasi visual kearah pembicara dengan pengaturan meja yang 

melengkung terfokus ke depan. 

b.	 Penggunaaan aksesbilitas yang berbeda antara laki-Iaki dan perempuan 

c.	 Adanya jarak antara laki-Iaki dan perempuan dengan adanya sirkulasi 

diantaranya. 
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d. Permainan ketinggian lantai sebagai batas teritorial dan memberikan 

kedinamisan dalam ruangan. 

e. Pola sirkulasi dalam ruang linear 

4. Gedung Serba Guna 

Penataan untuk ruang serba guna berdasarkan pada : 

a. Kapasitas orang yang diwadahi yaitu : anggota, pengunjung, pengelola 

b. Adanya beberapa kegiatan yang dilakukan dalam satu ruangan 

c. Pembagian zona perempuan dengan laki-Iaki dengan penempatan tinggi 

lantai yang berbeda. 

d. Aksesbilitas antara masuk dan keluar berlainan. 

e. Area menonton membentuk huruf U 

4.3.2. Sirkulasi ruang dalam . 

Sirkulasi ruang dalam adalah sirkulasi yang dapat memberikan pergerakan yang 

akrab dan dinamis, yaitu akses disamakan namun antara laki-Iaki dan 

perempuan ada jarak. Sirkulasi tersebut meliputi pencapaian bangunan, pintu 

masuk, konfigurasi alur gerak dan ruang sirkulasi. Sirkulasi yang digunakan 

adalah menyebar namun di satu sisi diarahkan untuk mempertegas alur gerak. 

4.3.3. Suasana Ruang Dalam 

Suasana ruang dalam pada bangunan Youth Islamic Center adalah akrab, 

dinamis, terbuka, seimbang dan harmonis. Suasana tersebut dlcapal melalui : 

1. Skala, skala yang dapat diterapkan pada ruang dalam adalah : 

a. Skala normal, diterapkan dalam kegiatan fungsional, edukatif, 

pembinaan. 

b. Skala Intim, diterapkan pada kegiatan-kegiatan non formal, seperti 

istirahat, berbincang-bincang, santai. 

c. Skala monumental, diterapkan pada kegiatan publik dan Ibadah. 
;,1 2. Tekstur dan wama, tekstur yang digunakan adalah kasar dan halus. 

Tekstur kasar diterapkan pada ruang yang mempunyai karakter rekreatif, 

santai dan akrab. Sedangkan tekstur halus digunakan pada ruang yang 

mempunyaikarakter formal. 
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Warna yang digunakan adalah warna yang memberikan kesan lembut 

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

3.	 Bahan, bahan bangunan yang digunakan adalah dari beton dengan kayu 

dan kaca sebagai pelengkapnya. 

4.4.	 KONSEP PENAMPILAN BANGUNAN YANG MENCERMINKAN 

PERGAULAN UKHUWAH ISLAMIYAH 

Penampilan bangunan sebagai alat yang sangat efektif untuk menampilkan 

pesan-pesan dari bangunan karena pertama kali orang akan melihat bangunan adalah 

dari penampilan bangunan tersebut. Kajian konsep pergaulan ukhuwah Islamiyah, 

merupakan pesan yang akan disampaikan oleh bangunan Youth Islamic Center 

4.4.1.	 Bentuk Masa 

Bentuk ruang dalam merupakan pernyataan dari konsep pergaulan ukhuwah 

Islamiyah dengan bentuk yang sederhana untuk mewakili keharmonisan. Untuk 

~emenuhi tuntutan tersebut maka bentuk dasar yang digunakan segitiga dan segi 

empat dengan pertimbangan : 

1l!>A.t>,I>.I-i l.lQ.UOIYA.H 

OltJEH ~ VQ2.tl...At

•	 Pada hal<ekatnya konsep pergaulan 
ukhuwsh Islamiyllh mftnlp<lkan pelWlljudall 
Ibadah ubudlyah dan muamalah. 

•	 Ibadah ubudiyah diwujudkan dengan bentuk 
seaitiaa vana memiliki orientasi ke 
(vertikat) 

•	 Ibadah muamalah ditampilkan dengan 
bentul< segiempat yang berorientasi I<earah 

Il!.obDAl-l	 1'-l\.l"'-'l~ horisontal 
Keduanya menyatu dan diwujudkan dalam 

~~~ HCP-l&C..... ~~L-• 
bentuk ruang dan atap. 

Gambar 4.6. Bentuk Masa 

,II Sumber : Analisa 
" 

4.4.2.	 Komposisi Masa 

Gubahan masa yang digunakan adalah dengan menempatkan masa jamak 

dengan pertimbangan : 
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1.	 Memberikan respon terhadap adanya pergerakan dinamis. 

2.	 Memberikan kesan keakraban interaksi sebagai ungkapan dari konsep 

pergaulan ukhuwah Islamiyah 

3.	 Masa jamak memberikan citra adanya berbagai macam unsur kedinamisan, 

yang menjadi karakter dati pergaulan Ukhuwah Islamiyah. 

4.	 Masa jamak memberikan respon terhadap ruang publik yang mengarahkan 

pada keakraban dan keterbukaan. 

Oi dalam menghubungkan antar masa digunakan pedestrian beratap dan tidak 

beratap. Prinsip dalam menghubungkan antar masa yaitu adanya interaksi sosial 

santai, terbuka dan kejelasan aliran sirkulasi , sehingga pedestrian beratap digunakan 

pada kelangsungan kegiatan fungsional. 

4.5. Konsep Kualitas Ruang 

4.5.1. Konsep Ventilasi 

A.	 Sistem Penghawaan 

1.	 Penghawaan Alami 

Dalam penghawaan alami dengan memanfaatkan aliran udara dari alam ke 

dalam bangunan. 

I~-----

Cross Ventilation
 
Udara dapat mengalir dalam ruangan
 

Cepat terjadi pergantian sehingga
 
Tingkat kenyamanan ruang optimal
 

Single Ventilation
 
Udara hanya berputar-putar
 

dalam ruangan sehingga
 
tingkat kenyamanan berkurang
 

Gambar : 4.7. Sistem ventilasi 
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2.	 Penghawaan Buatan 

Dalam penghawaan buatan ini lebih cenderung pada penghawaan buatan 

dari sistem AC unit, karena tidak semua ruang menerima penghawaan 

buatan, hanya beberapa ruang seperti lab. Komputer, lab bahasa dan 

administrasi. Pemilihan ini dengan mempertimbangkan penghematan dan 

efisiensi. 

B.	 Konsep Sistem Pencahayaan 

Pencahayaan secara dominan digunakan pencahayaan alami (matahari), hal ini 

didasarkan atas kegiatan yang sebagian besar dilakukan pada siang hari, 

dengan pengendalian sebagai berikut : 

1.	 Penggunaan barier," sun shading ". 

2.	 Pengaturan orientasi bangunan dengan arah bukaan yang optimum. 

3. Pengaturan jarak antar masa 

Untuk malam hari atau siang hari pada kondisi tertentu (mendung) menggunakan 

cahaya buatan. 

4.5.2. Lantai 

Bahan penutup lantai yang akan digunakan menggunakan bahan material dari 

keramik dengan pola tekstur halus dan kasar. Warna lantai yang digunakan cerah dan 

bersih untuk mendukung setiap kegiatan yang dilakukan dan memberikan suasana yang 

akrab dan dinamis. 

4.5.3. Dinding 

Penggunaaan elemen dinding dibedakan menjadi dua, yaitu dinding masif dan 

dinding partisi. Dinding masif terbuat dan pasangan batu bata yang digunakan untuk 

kebanyakan bangunan Youth Islamic Center. Sedangkan dinding partisi digunakan 

untuk membatasi ruang dan terbuat dan bahan yang kedap suara. Pada dinding banyak 

~J terdapat bukaan yang berfungsi untuk pemasukan cahaya maupun penghawaan. 

4.5.4. Langit- Langit 

Penempatan langit-Iangit yang berbeda antara kelompok ibadah dengan 

Muamalat di dalam menghadirkan suasana ruang. Langit-Iangit terbuat dari rangka kayu 
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yang ditutup dengan triplek atau asbes dan beriungsi untuk menempatkan titik lampu 

maupun menyembunyikan instalasi. 

4.6. KONSEP SISTEM BANGUNAN 

4.5.1. Konsep Sistem Struktur 

Konsep dasar struktur bangunan pada bangunan Youth Islamic Center adalah 

menggunakan sistem struktur rangka beton bertulang secara keseluruhan, dengan 

penempatan kolom menggunakan pola grid. Sebagian besar dinding yang digunakan 

adalah sistem struktur masif dengan bahan bangunan batu bata dan selebihnya 

menggunakan dinding semi permanen. Sedangkan bahan pelengkap berupa kayu untuk 

pintu, jendela dan kusennya serta kaca untuk elemen jendela dan tidak menutup 

kemungkinan sistem struktur lain untuk bentang yang lebih besar. 

Oi bawah ini merupakan bahan-bahan bangunan pada setiap struktur, bahan

bahan tersebut adalah sebagai berikut : 

1.	 Pondasi 

Pondasi merupakan kekuatan dasar untuk dapat berdirinya bangunan karena 

harus menahan beban di atasnya. Pada bangunan ini yang di gunakan adalah 

pondasi foot plat karena bangunan bertingkat dan menahan beban yang cukup 

berat. 

2.	 Kolom 

Kolom merupakan struktur penerus dari pondasi yang menahan beban balok 

yang menghubungkannya dengan kol~iTI-kolom yang lain pada bangunan. bahan 

tersebut dari beton bertulang yang dlperkuat dengan tulangan. 

3.	 Balok 

Balok adalah penyalur beban dari plat lantai dan dinding ke kolom untuk di 

teruskan ke pondasi. Bahan yang dipilih adalah beton bertulang. Dimensi yang 

digunakan menyesuaikan dengan beban yang dipikul. 

4.	 Atap 

Atap merupakan bagian atas yang menutupi dan melindungi dali pengaruh luar. 

Atap juga merupakan mahkota dan mEi!njadi daya tarik tersendiri untuk dikenali. 

Struktur atap pada bangunan ini sebagian menggunakan struktur baja dan yang 

lainnya dag. Kemudian untuk memasukkan sinar matahari diberikan atap 
~ 

transparan yang terbuat dari fiber glass. Atap transparan beriungsi sebagi void. 

{ 
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