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BAB I

PENDAHULUAN

 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari jajaran ribuan 

pulau yang mempunyai masyarakat plural dimana memiliki bermacam-macam 

budaya. suku bangsa, dan agama. Terdapat lima agama besar yang dianut oleh 

masyarakat Indonesia, yaitu: Islam, Kristen. Katholik, Hindu dan Budha, diantara 

lima agama tersebut tercatat lebih dan 90% penduduk Indonesia memeluk agama 

Islam, dan itu membuat Indonesia termasuk salah satu Negara di dunia diantara 

negara-negara lain sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. 

Agama Islam masuk dan berkembang pesat sejak sekitar abad ke-13 melampaui 

beberapa macam yaitu: perdagangan. perkawinan. penguasaan kerajaan, para 

ulama (Wali Songo), pendidikan, kesenian dan para sufi. 

Agama Islam sangat berpengaruh dan berperan penting pada budaya 

bangsa Indonesia karena sejarah masuknya ajaran agama Islam yang melalui 

akulturasi budaya nenek moyang sebelumnya yang merupakan penganut 

animisme, dinamisme, Hindu dan Budha. Sehingga pada tiap daerah di Indonesia 

memiliki tradisi tersendiri pada tiap upacara keagamaan maupun upacara adat dan 

hal inilah yang membuat bangsa Indonesia kaya akan ragam budaya. 

Meningkatnya jumlah penduduk beragama islam di Kabupaten Demak 

pada tahun 2008 sebesar 1.054.723 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2008), serta 

adanya sejarah perkembangan agama dan budaya islam yang kuat, yaitu dengan 

adanya Masjid Agung Demak, Masjid Kadilangu, Makam Sunan Kalijaga, dan 
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makam-makam raja Demak lainnya yang menjadi magnet umat muslim Indonesia 

untuk berziarah dan datang ke Kabupaten Demak, hal ini semakin mendorong 

pesatnya perkembangan agama dan kebudayaan Islam.

Di Kabupaten Demak juga terdapat kegiatan yang dilakukan rutin 

pertahun antara lain:

 Pendidikan Al Qur’an

 Penyuluhan dan Lembaga dakwah

 Grebeg Besar

Disamping kegiatan tersebut, jumlah jamaah haji Kabupaten Demak 

meningkat tiap tahunnya  (Badan Pusat Statistik). Kegiatan Jamaah dan 

pengelolaan haji adalah:

 Sosialisasi penyelenggaraan Ibadah Haji

 Manasik Haji Massa I

 Manasik Haji Massa II

 Pelepasan

 Pemberangkatan Calon Haji

 Pemulangan Jamaah Haji

(Time Schedule penyelenggaraan Ibadah Haji. Depag Kab. Demak)

Walaupun Kabupaten Demak mempunyai banyak pendidikan Islam baik 

formal maupun non formal, dan banyak umat Islam yang menunaikan ibadah haji 

yang setiap tahunnya meningkat, banyaknya wisatawan peziarah serta banyaknya 

kegiatan keagamaan seperti pengajian umum, pembacaan sholawat serta di iringi 

kesenian islam, pengajian tafsir Qur’an, pengajian kitab, pembelajaran menghafal 

Al Qur’an. Sementara itu belum ada yang menampung seluruh kegiatan yang 

dilakukan oleh umat islam Kabupaten Demak terutama yang berhubungan dengan 

pendidikan non formal yang Islami, tempat untuk latihan manasik oleh calon 

jamaah haji yang sementara dilakukan di Gedung Koni, belum adanya gedung 

serbaguna dan fasilitas penunjang seperti kegiatan komersial, penyaluran zakat, 
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infaq, shodaqoh. 

Oleh karena itu diperlukan adanya suatu lembaga keagaman yang dalam 

fungsinya sebagai pusat pembinaan dan pengembangan agama dan kebudayaan 

Islam di Kabupaten Demak, yaitu Islamic Centre di Kabupaten Demak yang dapat 

menampung kegiatan keagamaan di Kabupaten Demak sebagai wadah kegiatan 

pendidikan non formal yang Islami, perpustakaan, seminar, diskusi ,kegiatan 

komersial, keperluan riset dan studi Islam, bimbingan penyuluhan keagamaan. 

Selain itu juga diperlukan fasilitas maupun sarana yang mampu menampung 

seluruh aktifitas umat Islam di Kabupaten Demak yang terpusat agar kegiatan 

agama Islam di Kabupaten Demak dapat berkembang .

 Tujuan dan Sasaran

 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur ini adalah untuk merencanakan dan merancang suatu Pengembangan 

Islamic Centre di Kabupaten Demak . sehingga menciptakan sebuah pusat seluruh 

kegiatan keagamaan Islam yang terpusat di Kabupaten Demak.

 Sasaran

Sasaran pembahasan adalah tersusunnya landasan program perencanaan 

dan perancangan arsitektur sebagai landasan konseptual bagi perancangan Islamic 

Centre di Kabupaten Demak.

 Manfaat 
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 Manfaat subjektif

Sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan ke studio grafis, dan 

salah satu persyaratan untuk mencapai jenjang S1.

 Manfaat objektif 

Sebagai pegangan dalam pengembangan perancangan Islamic Center di 

Kabupaten Demak yang sudah ada, selain itu diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan, baik bagi mahasiswa yang akan 

membuat tugas akhir maupun bagi mahasiswa arsitektur lainnya dan masyarakat 

umum yang membutuhkan.

 Metode Pembahasan

Metode yang digunakan dalam pembahasan adalah metode deskriptif 

analisis yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis dan menyimpulkan data yang 

diperlukan dan berkaitan dengan masalah. Adapun pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan cara :

 Studi literatur/kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan peta dari 

sumber-sumber pihak yang terkait dan tertulis serta studi kasus melalui 

buku, majalah, brosur dan lain-lain.

 Wawancara dengan narasumber guna mencari informasi 

pendukung/tambahan bagi data yang ada, maupun informasi bagi data 

yang belum ada pada lapangan. 

 Survei dan dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan 

pengambilan gambar-gambar dengan pengamatan secara langsung di 

lapangan.
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 Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan 

Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Islamic Centre di 

Kabupaten Demak  adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang 

lingkup, metode, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Tinjauan umum tentang pengertian Islamic Centre perkembangan dan 

aspek-aspek perencanaan dan perancangan Islamic Centre serta hasil 

pengamatan, Islamic Centre Kab. Cirebon, dan Islamic Centre Kab. 

Brebes sebagai pembanding.

BAB III TINJAUAN ISLAMIC CENTRE DI KABUPATEN DEMAK

Meninjau kondisi Kabupaten Demak secara umum serta tinjauan 

mengenai Islamic Centre yang ada di Demak dan analisis 

pengembangannya. 

BAB IV BATASAN, DAN ANGGAPAN

Berisi batasan dan anggapan dari pembahasan sebelumnya untuk 

digunakan sebagai dasar pendekatan dan penentuan landasan program 

selanjutnya.

BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN
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PERANCANGAN ARSITEKTUR

Bab ini menjelaskan tentang dasar pendekatan, analisa pendekatan 

perancangan secara fungsional, kontekstual, arsitektural, teknis, kinerja,  

dan analisa pemilihan lokasi dan tapak. 

BAB VI KONSEP DASAR DAN PROGRAM PERENCANAAN DAN

PERANCANGAN ARSITEKTUR

Berisi tentang konsep dan dasar perancangan yang berisi konsep 

perancangan, rekapitulasi program ruang dan besaran tapak.
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 Alur Pikir
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