
PUSAT REHABILITASI NARKOBA
 

Aplikasi Karakteristik Arsitektur Islam Pada Bangunan 

BAB.IV 

Konsep 

4.1 Konsep Gubahan Massa 

Konsep yang saya ambil adalah karakteristik Arsitektur islam 

timur tengah. Karakteristik arsitektur timur tengah banyak menggunakn 

bentuk-bentuk yang simetris, baik bentuk bangunan maupun tata ruang 

luar. 

Konsep gUbahan massa menggunakan konsep keseimbangan 

yang mempunyai landasan teori AI-Quran, Surat AI-Mulk, ayat 3 : 

"Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-Iapis, kamu sekali-kali 

tedak melihat pada ciptaan Tuhan YME sesuatu yang tadak seimbang. 

Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat yang tidak 

seimbang. 

Makna dari ayat tersebut diaplikasikan dalam bangunan ysng 

berbentuk seimbang atau simetris. Selain itu bentuk simetris digunakan 

untuk mempermudah sirkulasi pencapaian dari massa ke massa. 

Konsep sirnetris tersebut akan disesuakan pada site terpilih 

menggunakan sumbu-sumbu sirnetri. Sehingga bangunan dapat tertata 

sesuai dengan kondisi site terpilih dan dapat memperjelas organisasi 

ruang luar. 

Contoh-contoh bangunan Berkarakteristik Arsitektur Islam Timur Tengah 
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4.2 Konsep Aplikasi karakteristik Arsitektur Islam 

4.2.1 Ruang Luar I Landscape 

Penataan landscape menggunakan konsep seimbang atau simetris. 

Yang ditata dengan menggunakan sumbu-sumbu simetris. Unsure-unsur 

yang digunakan dalam penataan ruang luar Air, Rumput, Tanaman perdu, 

Kramik I Paving Siok. 

Terdapat plaza sebaga pusat orientasi massa yang mengarah 

kedalam plaza tersebut. Plaza juga di gunakan sebagai sirkulasi 

pengl"lubung antara massa satu dengan yang lain. 

Vegetasi yang digunakan pada ruang luar ini adalah jenis-jenis 

vegetasi yang tidak terlalu rimbun sehingga ruang luar terkesan lebih luar 

dan terang. 

Contoh-contoh ruang luar yang berkarakteristik Arsitektur Islam Timur Tengah 

4.2.2 Fasad Bangunan 

Fasat disesuaikan dengan bentuk-bentuk bangunan yang simetris. 

Yang diambil dari karakteristik arsitektur islam timur tengah yang simetris. 

Oan juga penggunaan atap yang di dominasi dengan atap datar atau Oag, 

yang disesuaikan dengan iklim tropis yang ada di Indonesia. Pada atap 

Oag menggunakan reling-reling rendah seperti yang terdapat pada 

kebanyakan arsitektur islam timur tengah sebagi penghias atap Oag. 
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Contoh detail Omamen Arabesk 

4.2.3 Ruang-ruang Rehat 

1. Asrama I Kamar 

Kamar yang digunakan oleh pasien menggunakan dominasi warna 

biru, karena warna biru dapat mempengaruhi secara psikologis 

mengurangi rasa sakit. Dan juga menggunakan pola-pola kaligrafi pada 

dinding kamar. Setiap kamar diisi dengan 3 orang pasien. Penggunaan 

setiap kamar diisi oleh 3 orang ini diambil dari faedah islam, bahwa setiap 

bilanagan ganjil itu baik. Sepeti : Asmaul Usna ada 99, dan Zikir 33 kali. 

Fasilitas dalam kamar ini dilengkapi dengan lemari pakaian, meja, 

tempat tidur dan kamar mandi. Dan memperhatikan kualitas ruang, seperti 

pencahayaan yang cukup, dengan pengguaan pencahayaan alami. Dalam 

hubungan antar kamar menggunakan sirkulasi Linler, karena sirkulasi 

linier pencapiainnya gampang. Setiap asrama dilengkapi dengan ruang 

barsama yang berfungsi sebagai tempet berinteraksi antas sesama 

pasien. 

2. Ruang Tamu 

Ruang tamu berada pada bangunan utama. Ruang tamu disini 

berfungsi sebagain tempar perternuan antara pasien dengan keluarganya. 

Sehingga para mengunjung dapat menemui keluarganya diruang tamu 

yang disediakan pada bangunan utama dan area sekitar, kecuali di 

asrama dan ruang belajar. 
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3. Ruang Kelas 

Ruang-ruang kelas berada di bangun penunjang Vokasional. pada 

bangunan ini jg terdapat Ruang computer, perpustaakan, dan ruang 

kesenian. Ruang-ruang untuk sarana vokasional diletakan pada satu 

masa, agar kegiatan-kegiatan dapat diwadahi pada satu bangunan, dan 

tidak mengganggu kegiatan lainnya. 
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4.3.2 Hubungan Ruang 

1. Tahp Penerimaan Awal 

[---------1 R. Perawat I 
,..-------'-------, 

R. Ibadah R. Dokter 

, , 
i . 

R. Adminisrtasi 

R. Pemeriksaan R. Isolasi 

2. Tahap Detiksifikasi 

r···R.··p·~meriksaan 

R. Pemeriksaan 

i 

I R. Pemeriksaan R. Pemeriksaan I
1-------1-- ..--- -I
 

R. PemeriksaanR. Pemeriksaan 
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3. Tahap Pemantapan 

:... _.1 Kolam Renang 

i._.1 Lap. Olah Raga 

i- --1 Pekebunan 

J	 Mesjid 
-I I	 1 1 R. Kelas 

i.. _.1 R. Perpuslakaan 

1 _.1 R. KomputerAsrama~	 I 
r	 I 1 R. Seni Musik 
:	 : 

!	 :_..1 Studio Musik 

l.-----R-.-K-o-n-s.....~-,ta-s-i -I 

R. Tunggu 

R. Administraasi 

R. Tamu 
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4. Service 

Asrama 

Gudang 

Dapur 

R. Karyawan 

R. MEE 
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