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BAB V 

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

5.1. Program Dasar Perencanaan 

5.1.1. Perhitungan Program Besaran Ruang 

Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan, maka diperoleh hasil besaran ruang 

perencanaan Islamic Centre Kota Banda Aceh. Perhtungan dibedakan 

berdasarkan kelompok kegiatan seperti berikut: 

Ruang Kapasitas Luas (m2) 

Kelompok Kegiatan Ibadah 

Ruang utama masjid 6500 orang 5.616,00 

Mezanine masjid 2250 orang 1.944,00 

Selasar shalat 1750 orang 1.386,00 

Mihrab 1 orang 3,75 

Ruang wudhu pria dan wanita 
2 unit 

@ 90 titik keran 
158,40 

WC pria dan wanita 
2 unit 

@ 17 + 3 WC 
65,42 

Kantor UPZ 10 orang 45,89 

Gudang penyimpanan zakat - 6,25 

Kantor KUA 10 orang 45,89 

Jumlah 9.271,60 

Sirkulasi antar ruang (40%) 3.708,64 

Total kebutuhan ruang 12.980,24 

Pembulatan 13.000,00 

Kelompok Kegiatan Muamalah 

Poliklinik 10 orang 26,03 

Klinik pengobatan alternatif 13 orang 40.29 

Ruang pengelola koperasi 15 orang 55,38 

Ruang penjualan hasil koperasi - 67.50 

Ruang sewa kantor perdagangan dan jasa 
8 kantor 

@ 12 orang 
1.120,00 

Kafetaria 50 orang 100,00 

Ruang pengelola guest house 15 orang 55,38 

Ruang kamar guest house 
20 kamar 

@ 4 orang 
780,00 

Lobby guest house 32 orang 41,85 

Dapur bersama guest house 3 unit 60,30 

Gudang dan pantry guest house 5 orang 20,00 



 

 

 ISLAMIC CENTRE KOTA BANDA ACEH 

117 

Jumlah 2.340,70 

Sirkulasi antar ruang (20%) 936,28 

Total kebutuhan ruang 3.278,98 

Pembulatan 3.300,00 

Kelompok Kegiatan Dakwah 

Ruang pengelola perpustakaan 8 orang 29,53 

Ruang baca perpustakaan 
5000 buku 

50 orang 
334,75 

Ruang diskusi 50 orang 91,40 

Kantor radio dan buletin dakwah 7 orang 25,84 

Ruang siaran radio 7 orang 64,40 

Ruang produksi buletin dan media 5 orang 56,16 

Auditorium 
1 unit 

@ 200 orang 
324.00 

Ruang kajian (informal) 300 orang 327.60 

Ruang kursus bahasa 
2 unit 

@ 30 orang 
108,00 

Ruang kursus keterampilan 
2 unit 

@ 15 orang 
192,00 

Ruang kelas TPQ 
2 unit 

@ 66 orang 
267,12 

Ruang pengurus PAUD 5 orang 25,00 

Ruang guru PAUD 9 orang 33,23 

Ruang kelas PAUD 
3 unit 

@ 15 orang 
156,25 

Jumlah 2.035,28 

Sirkulasi antar ruang (20%) 814,11 

Total kebutuhan ruang 2.849,40 

Pembulatan 2.900,00 

Kelompok Kegiatan Kepengelolaan dan Servis 

Kantor pimpinan Dewan Pembina 4 orang 58,34 

Kantor anggota Dewan Pembina 5 orang 18,46 

Kantor pimpinan Badan Pengurus Harian 7 orang 81,78 

Kantor bidang Badan Pengurus Harian 
5 unit 

@ 5 orang 
132,15 

Ruang rapat/ pertemuan 25 orang 45,46 

Pantry 4 orang 31,20 

Front office 2 orang 4,68 

Pos satpam 2 orang 12,50 

Ruang kontrol CCTV 2 orang 3,25 

Janitor 6 unit 10,53 

Ruang genset dan LVMDP 1 unit 35,00 
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Ruang pompa air dan hydrant 2 unit 70,00 

Ruang kontrol AHU/HVAC 4 unit 70,00 

Ruang kontrol panel dan sound system 4 unit 70,00 

WC pengunjung dan pengelola 24 unit 49,71 

Jumlah 693,06 

Sirkulasi antar ruang (20%) 227,22 

Total kebutuhan ruang 970,28 

Pembulatan 1000,00 

Kelompok Kegiatan Parkir 

Parkir pengunjung 

 

225 parkir 

motor 

 

105 parkir 

mobil (gol II) 

 

5 parkir mobil 

penyandang 

disabilitas (gol 

II) 

 

8 parkir bus 

(badan besar) 

 

2.120,00 

Parkir pengelola 

 

80 parkir motor 

 

22 parkir mobil 

(gol II) 

 

395,00 

Jumlah 2.515,00 

Manuver Kendaraan (100%) 2.515,00 

Total kebutuhan ruang 5.030,00 

Pembulatan 5.000,00 

 

Tabel 5.1. Perhitungan Besaran Ruang Kelompok Kegiatan 

Sumber: Analisa Pribadi 

 

 

Rekapitulasi Besaran Ruang Kelompok Kegiatan 

No. Kelompok Kegiatan Luas 

1. Kelompok Kegiatan Ibadah 13.000,00 m2 

2. Kelompok Kegiatan Muamalah 3.300,00 m2 

3. Kelompok Kegiatan Dakwah 2.900,00 m2 
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4. Kelompok Kegiatan Kepengelolaan Dan Servis 1000,00 m2 

5. Kelompok Kegiatan Parkir 5.000,00 m2 

TOTAL 25.200,00 m2 

 

Tabel 5.2. Rekapitulasi Besaran Ruang Kelompok Kegiatan 

Sumber: Analisa Pribadi 

5.1.2. Tapak Terpilih 

Tapak terpilih terletak di Jl. Dr. Ir. T. Moh. Hassan, Kecamatan Lueng Bata, 

Banda Aceh. Lahan ini terletak pada kawasan pusat perdagangan dan jasa, dan 

berdekatan dengan kantor pemerintahan dan permukiman penduduk. Lahan 

berbatasan langsung dengan jalan raya utama dengan luas lahan ±36.400 m2 

(3.64 Ha). Diantara yang menjadi keunggulan lokasi tapak terpilih adalah: 

 Aksesibilitas menuju tapak mudah karena terletak berdampingan 

dengan sisi jalan utama yang menjadi penghubung antara Kota Banda 

Aceh dan Kabupaten Aceh Besar yang merupakan dua wilayah setingkat 

kota terbesar di Provinsi Aceh. 

 Tapak terpilih berada dalam kawasan Wilayah Pengembangan (WP) II 

yang diorientasikan sebagai pusat kota baru dengan sasaran 

pembangunan pusat pemerintahan, terminal bus AKAP, pusat 

perdagangan dan jasa, dan Islamic Centre. 

 Kondisi tapak (luas, bentuk, kontur) potensial untuk penataan bentuk, 

posisi dan ukuran massa bangunan dikarenakan luas yang mencukupi, 

bentuk tapak yang dinamis dan kontur yang datar (tidak ekstrim). 

 Peraturan pembangunan setempat pada kawasan tapak memungkinkan 

untuk dilakukan perencanaan dan perancangan bangunan sesuai dengan 

rencana program besaran ruang yang telah dilakukan.  

 Visibilitas terhadap tapak terlihat dengan baik dari seluruh sisi jalan 

dikarenakan alur jalan yang berbatasan langsung dan tegak lurus dengan 

tapak. 

 Tidak terdapat bangunan dengan fungsi sejenis pada kawasan sekitar 

tapak sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya pelayanan ganda 

 Terdapat fasilitas penunjang lain bagi pengunjung domestik/ 

mancanegara berupa penginapan, terminal bus dan pusat kuliner. 
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Adapun batas-batas lahan pada tapak terpilih ini adalah: 

 Batas Utara : Perumahan Warga (Gp. Lamdom) 

 Batas Selatan : Tanah Kosong 

 Batas Timur : Perumahan Warga (Gp. Lamdom) 

 Batas Barat : Jl. Dr. Ir. T. Moh. Hassan 

Adapun ketetapan peraturan pembangunan setempat yaitu: 

 KDB: 70% 

 KLB: 3.5 

 Tinggi maksimal bangunan: 5 Lantai 

 GSB: 10 meter 

 Jenis Jalan: Arteri Sekunder 

    

Gambar 5.1. Peta Lokasi Tapak 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gambar 5.2. Kondisi Eksisting Tapak 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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5.2. Program Dasar Perancangan 

5.2.1. Aspek Kinerja 

No. Aspek Kinerja Keterangan 

1. Sistem pencahayaan 

Lampu-lampu yang digunakan adalah jenis lampu yang 

hemat energi seperti compact fluorescent lamp (CFL) 

dan light emitting diode (LED) untuk bagian dalam 

bangunan. 

Namun, sesuai dengan tuntutan estetika, pencahayaan 

pada gedung masjid atau beberapa ruangan lainnya 

akan menggunakan lampu-lampu ornamental yang 

pemilihan dan penggunaannya tidak didasarkan atas 

perhitungan standar penerangan buatan.  

Sementara untuk pencahayaan luar guna menampilkan 

kesan bangunan pada malam hari akan menggunakan 

lampu sorot (flood lighting) jenis HPI-T atau sejenis 

dengan armatur HNF 206. 

2. Sistem penghawaan 

Sistem yang akan digunakan adalah Air Cooled 

Variable Refrigerant Flow Conditioner (A/C VRF) 

dengan peralatan utama unit OCU (Outdoor 

Condensing Unit) dan AHU (Indoor Fan Coil Unit) 

serta pemipaan refrigerant antara OCU dan FCU. 

Dengan sistem A/C VRV tersebut, penempatan OCU 

bisa dilakukan di halaman luar dengan jarak 40-100 

meter dari bangunan (letak penempatan FCU). 

3. 
Sistem akustik dan tata 

suara 

Pemilihan material finishing, penerapan atau 

perletakan material, besarnya bukaan yang diperlukan 

serta bentuk-bentuk geometris di dalam ruang 

merupakan beberapa aspek yang diperhatikan dalam 

perencanaan akustik bangunan. Hal lain yang perlu 

diperhatikan adalah hubungan antara sistem tata suara 

dengan kondisi akustik ruang sebagai penyelaras guna 

menghasilkan ruang dengan lingkungan pendengaran 

yang optimal. 

Diantara sistem tata suara yang akan digunakan dalam 

perancangan adalah: 

 Background Music (BGM); digunakan untuk 

menghasilkan suara musik latar belakang, 

panggilan terhadap orang (paging system), 

memberikan sinyal bahaya (alert system), juga 

menyalurkan suara khotbah/adzan bagi ruangan-

ruangan di kompleks Islamic Centre. 

 Car Call System (CCR); digunakan untuk 

memanggil kendaraan yang sedang diparkir di 

lapangan untuk menjemput seseorang. Dalam 

keadaan standby, sistem ini akan mati secara total 

guna menghemat daya listrik yang digunakan. 
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 Professional Audio System; berfungsi sebagai 

sumber suara berdaya besar dan berkualitas tinggi 

untuk memenuhi kebutuhan untuk 

pengumandangan adzan, untuk khotbah serta untuk 

keperluan di ruangan serbaguna dan auditorium. 

4. Sistem jaringan air bersih 

Sumber air bersih berasal dari jaringan PAM dan 

sumur artesis (deep well boring) yang kemudian 

ditampung di tangki bawah tanah (ground reservoir) 

dan roof tank dengan kapasitas penampungan sebesar 

350 m3. Kapasitas itu dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan penggunaan untuk satu hari operasional 

bangunan termasuk penyediaan pemadam kebakaran 

(fire hydrant). 

Sistem distribusi air bersih pada bangunan dilakukan 

dengan pompa pelayanan (delivery pump) dilengkapi 

dengan tangki tekan (pressure tank) yang secara 

langsung menyalurkan air dari ground reservoir 

menuju roof tank dan masing-masing pipa distribusi. 

5. 
Sistem jaringan air kotor 

dan pengolahan limbah 

Air kotor yang berasal dari WC akan ditampung di 

septictank  untuk selanjutnya dilakukan pengurasan, 

sementara air bekas yang bersumber dari tempat wudhu 

dan wastafel akan diteruskan pembuangannya ke 

sumur resapan yang selanjutnya dilakukan water 

treatment sehingga bisa dimanfaatkan ulang (reuse). 

Diasumsikan akumulasi lumpur yang terjadi dalam satu 

tahun adalah 0.04 m3 untuk satu orang. Maka volume 

septictank adalah sebesar = 1,5 x (0.04 m3 x 1500) = 

90.00 m3. Untuk itu, digunakan 6 unit septictank tipe-I 

dengan volume masing-masing sebesar 15.00 m3. 

6. Sistem  jaringan listrik 

Sistem jaringan listrik bergantung pada sumber listrik 

dari PLN sebagai sumber daya utama. Untuk 

menghitung besar kebutuhan beban, digunakan faktor 

kebutuhan beban (demand factor) sesuai dengan sifat 

penggunaan beban. 

Sementara untuk besaran kapasitas genset sebagai 

sumber daya cadangan dalam keadaan darurat, 

ditetapkan berdasarkan besarnya beban penting yang 

diperhitungkan agar tetap berfungsi selama sumber 

daya utama dari PLN padam. 

Sistem distribusi daya listrik yang digunakan adalah 

sistem radial yang mencakup seluruh kebutuhan daya, 

baik beban normal maupun beban penting. Sistem ini 

dipilih dengan pertimbangan kesederhanaan 

(ekonomis), keandalan dan kemudahan operasi. 

7. 
Sistem pembuangan 

sampah 

Sistem pembuangan sampah dilakukan dengan cara 

pengumpulan sampah dari tempat sampah yang 

tersebar pada tiap ruangan maupun bangunan dengan 

area persebaran setiap 50-200 m2. 
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Sampah dikelompokkan menjadi sampah organik dan 

non-organik dalam bak penampungan sementara yang 

dilakukan secara manual oleh tenaga manusia atau 

secara mekanis dengan bantuan shaft, selanjutnya 

sampah dari bak penampungan sementara akan 

dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). 

8. 
Sistem deteksi dan 

pemadaman kebakaran 

Sistem deteksi kebakaran yang dgunakan pada 

bangunan Islamic Centre Kota Banda Aceh adalah: 

 Fire Alarm Control Panel (FACP) 

 Sistem Detektor (Smoke Detector; Kombinasi ROR 

dan Fixed Temperature Heat Detector; Fixed 

Temperature Detector; Manual Call Point 

 Sistem Sinyal (Alarm Lamp; Alarm Bell/Horn) 

Sementara, sistem pemadaman kebakaran yang akan 

digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu sistem fire 

hydrant dan alat pemadam api ringan (APAR). Untuk 

fire hydrant, syarat kapasitas aliran dengan satu riser 

adalah sebesar 500 USGPM. 

Selain kedua sistem tersebut, sistem pemadaman 

kebakaran juga dilengkapi dengan sistem fire sprinkler 

yang memiliki kepadatan pancaran 2.25 mm/menit 

dengan maximum coverage area 84 m2. Fire sprinkler 

akan bekerja apabila sistem mendeteksi kenaikan suhu 

hingga 60°C. 

Sistem pemompaan fire hydrant terdiri atas satu unit 

main electric pump, satu unit jockey electric pump dan 

satu unit diesel pump. 

9. Sistem komunikasi 

Sistem komunikasi yang akan digunakan adalah PABX 

(Private Automatic Branch Exchange) yang mampu 

menyelenggarakan penyambungan antara extension 

dengan saluran-saluran penyedia telekomunikasi dan 

hubungan otomatis antar extension. Sementara untuk 

jaringan internet kecepatan tinggi akan menggunakan 

sistem wireless local area networking (WLAN) berupa 

Wi-Fi yang tersambung ke seluruh kompleks 

bangunan. 

10. Sistem keamanan 

Sistem pengaman gangguan instalasi listrik: 

 Gangguan beban lebih (overload), menggunakan 

sistem pengaman dengan mekanisme trip inverse 

time/ long time delayed (bimetal) pada ACB (air 

circuit breaker), MCCB (molded case circuit 

breaker) dan MCB (mini circuit breaker), atau 

dengan relay thermal pada sistem kontrol motor. 

 Gangguan arus lebih (overcurrent) akibat 

hubungan arus pendek (korsleting) pada jaringan 

instalasi, dapat menggunakan sistem pengaman 

dengan mekanisme trip instantaneous/ non delayed 
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(magnetic) pada ACB, MCCB dan MCB, atau 

dengan fuse pada sistem kontrol motor. 

 Gangguan kualitas tegangan, baik penurunan 

tegangan, ketidak seimbangan fasa, ataupun 

kehialngan fasa, dapat menggunakan sistem 

pengaman dengan peralatan phase failure relay 

yang dipasangkan pada peralatan kontrol motor. 

Sistem pengamanan bangunan dan lingkungan: 

 CCTV (Closed Circuit Television). Perangkat dari 

CCTV adalah DVR (media penyimpan hasil 

rekaman), kabel Coaxial (pengirim sinyal kamera 

ke monitor), BNC connector (penghubung kamera, 

DVR dan monitor), dan monitor pengawas. 

 Sistem alarm untuk pengamanan dari bahaya 

kejahatan, menggunakan detektor sistem keamanan 

(security system) yang berupa sensor ultrasonik, 

sensor gelombang mikro, sensor infra merah dan 

sensor suara suara. 

 Sistem keamanan Access Control menggunakan 

metode verifikasi. Diantara metode verifkasi yang 

dapat digunakan adalah sensor sidik jari, password 

dan sensor retina mata. 

11. Sistem penangkal petir 

Sistem yang digunakan adalah sistem kombinasi antara 

Franklin Rod dan Farraday Cage untuk proteksi 

sambaran petir yang andal dan memberikan derajat 

proteksi yang memadai.  

Sistem ini berupa air terminal (franklin rod) yang 

dipasangkan pada bagian atap dan kubah bangunan. air 

terminal terbuat dari tembaga pejal yang dilengkapi 

dengan terminasi untuk kawat tembaga penurun (down 

conductor) jenis bare conductor 50 mm. 

 

Tabel 5.3. Aspek Kinerja pada Bangunan 

Sumber: Analisa Pribadi 

5.2.2. Aspek Teknis 

No. Aspek Teknis Keterangan 

Sistem Struktur Bangunan 

1. Struktur pondasi 

Pada bangunan Islamic Centre Kota Banda Aceh, akan 

menggunakan dua jenis struktur pondasi, yaitu struktur 

pondasi dangkal dan dalam. 

Pondasi dangkal yang digunakan adalah jenis Pondasi 

Tapak (Pad Foundations), yang mampu mendukung 

beban titik individual seperti  kolom struktural. 

Sementara untuk pondasi dalam akan menggunakan 

pondasi jenis Pondasi Tiang Pancang dengan material 

dasar beton pracetak yang langsung ditancapkan 
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langsung ketanah dengan menggunakan mesin 

pemancang (hammer) 

2. Struktur badan bangunan 

Struktur badan bangunan yang terdiri dari kolom, 

balok, plat lantai dan tangga akan menggunakan 

material dari beton bertulang dengan jenis pracetak 

(precast) dan cetak/cor di tempat.  

Bagian struktur yang menggunakan sistem pracetak 

adalah struktur plat lantai dan dinding luar yang 

memiliki bentuk dan elemen geometris khusus. 

Sementara struktur yang menggunakan sistem cor di 

tempat adalah kolom, balok dan tangga. 

Khusus untuk plat lantai, sistem beton pracetak yang 

digunakan adalah sistem precast hollow core slab yang 

menggunakan sistem pre-tensioning dimana kabel 

prategang ditarik terlebih dahulu pada suatu dudukan 

khusus yang telah disiapkan dan kemudian dilakukan 

pengecoran. 

3.  
Struktur rangka dan 

penutup atap 

Struktur atap yang digunakan adalah struktur yang 

mampu menahan beban dari bentangan lebar (lebih dari 

50 m) dan bentangan kecil (4-12 m). 

Untuk struktur dengan bentangan lebar, khususnya 

pada bangunan utama masjid,  akan menggunakan 

struktur space frame atau rangka ruang sementara 

struktur atap pada ruangan dan bangunan dengan 

bentangan pendek akan menggunakan struktur kuda-

kuda baja ringan. 

Sistem Modul Bangunan 

4. Sistem grid 

Sistem grid digunakan pada tiga elemen, yaitu struktur, 

konstruksi dan utilitas. 

Grid struktur merupakan jarak perletakan komponen-

komponen perkuatan bangunan (misalnya kolom dan 

balok) pada sebuah bangunan. 

Sementara grid konstruksi merupakan jarak antar 

elemen pendukung bangunan yang berupa konstruksi 

bidang bukaan dan konstruksi bidang partisi atau 

pembatas. 

Sedangkan grid utilitas merupakan jarak peletakan 

titik-titik utilitas yang didistribusikan pada bagian 

bangunan, seperti pada titik lampu, sistem AC, sistem 

deteksi dan pemadaman kebakaran, maupun utilitas 

bangunan lainnya yang membutuhkan jalur distribusi 

dan area persebaran tertentu. 

   

 

Tabel 5.4. Aspek Teknis pada Bangunan 

Sumber: Analisa Pribadi 
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5.2.3. Aspek Arsitektural 

Secara umum, perencanaan dan perancangan Islamic Centre Kota Banda Aceh 

berfokus pada tujuan untuk ‘menciptakan ruang aktivitas beribadah dan 

bermuamalah yang ramah bagi manusia dan lingkungannya’. Manifestasi dari 

tujuan tersebut tertuang dalam prinsip-prinsip perancangan yang ditinjau dari 

aspek arsitektural. Aspek arsitektural yang dimaksud adalah: 

 Sustainable Architecture; pendekatan desain yang berupaya untuk 

mengurangi penggunaan energi dan produksi limbah oleh pengguna dan 

bangunan itu sendiri melalui penggunaan teknologi, material ramah 

lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara arif dan 

berkelanjutan. 

 Universal and Inclusive Design; pendekatan desain yang berupaya 

menciptakan kondisi ruang dan bangunan yang mampu diakses oleh 

manusia selaku pengguna tanpa batasan apapun. Perancangan bangunan 

juga menitikberatkan pada kemampuan ruang untuk membentuk 

perilaku manusia yang saling berempati terhadap sesama pengguna 

dengan kondisi fisik ataupun mental yang berbeda. 

 Arsitektur Islami; pendekatan yang berupaya untuk mengintegrasikan 

nilai-nilai yang diajarkan dalam islam melalui al-qur’an dan al-hadist 

kedalam perancangan bangunan untuk mewujudkan karakter dan 

identitas bangunan yang sesuai dengan syariat islam. Hal ini akan 

termanifestasi dalam bagaimana manusia berprilaku saat beraktivitas 

pada bangunan tersebut. 

 Akulturasi kearifan lokal dan kebudayaan setempat; pendekatan 

arsitektural yang menggabungkan unsur kearifan lokal dan kebudayaan 

setempat, baik berupa perilaku manusia maupun produk kebudayaan 

yang bersifat materil dengan unsur kebudayaan yang identik pada 

bangunan-bangunan islam. Akulturasi yang dilakukan akan 

manghasilkan luaran fisik berupa ruangan yang dapat mewadahi 

kegiatan dan perilaku kearifan lokal masyarakat setempat dan juga 

berupa bentuk massa, fasad, ornamen dan penataan warna bangunan. 


