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BAB V KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian teori Penekanan Tema Desain Arsitektur Islam Nusantara 

Tema yang diambil dalam desain ini adalah arsitektur islam 

nusantara yang dimana melihat isu yang sedang dibahas dalam banyak 

pemberitaan. Hingga muncul pernyataan “Ibarat muara yang menjadi pertemuan 

banyak sungai besar yang tak pernah kering dan terus menghidupi Indonesia, 

yaitu Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan” oleh Ir.H. Joko WIdodo pada 

Musyawarah nasional MUI ke-9, Surabaya. Hal ini menyatakan bahwa 

pentingnya kesatuan nusantara dijaga dalam berbagai macam aspek 

Salah satunya bidang Arsitktur dimana aspek ini akan membahas 

citra bangunan yang mencerminkan tidak hanya keindahan, namun juga dapat 

berdampak pada hubungan sosial. Merujuk pada Citra, seperti dikemukakan oleh 

Rm. Y.B. Mangunwijaya dalam Bukunya Wastu Citra menyatakan segala aspek 

yang terkait dengan pandangan dan kenyamanan dalam melihat tampilan. Yang 

dimana hal ini tidak terlepas dari Wastu yang diartikan sebagai kesatuan antara 

Firmitas dan utilitas bila merujuk pada trilogi Vitruvius.  

Sehingga dari teori ini untuk memadukan suatu kompleks bangunan 

yang pernah dilakukan dalam banyak kawasan ada beberapa cara seperti : 

- Menyamakan tema sehingga bangunan akan terlihat keseragamannya. 

- Menyamakan warna sehingga keselarasan terbentuk dari kesatuan gradasi 

warna 

- Memberi peralihan arsitektural berupa bentuk bangunan yang saling terkait 

namun jika dilihat antara ujung satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. 
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- Pemberian ciri khas pada tiap bangunan juga dapat menimbulkan 

keselarasan, permainan proporsi dan bentuk bukaan misalnya. 

Berdasar hal diatas maka, dalam Suatu Kawasan Wisata terutama 

bangunan dan fungsi kawasan sudah seharusnya dapat memenuhi tujuan dari 

berwisata atau rekreasi itu sendiri. Hal ini mensyaratkan bahwa bangunan dalam 

kawasan wisata harus dapat memenuhi segala aspek terutama aspek 

rekreasional yang bersifat ringan dan tenang. Dalam hal ini Arsitektur berciri 

islam terkait geometris merupakan suatu bentuk arsitektural yang mudah dicerna 

dan diterima dibanding misal tradisional murni yang berfilosofis tinggi dan 

dekonstruksi yang bentuknya diluar kebiasaan manusia. 

Maka dari itu mengapa Gaya Arsitektur Islam menjadi salah satu 

dasar bentuk dalam mewujudkan bentuk bangunan dalam kawasan wisata. 

Selain daripada hal tersebut, dikombinasikan dengan ciri arsitektur nusantara 

menjadikan bangunan dan tampilan semakin mudah dalam ditangkap oleh 

wisatawan.  

Arsitektur nusantara sendiri merupakan arsitektur yang dasarnya 

berupa bentuk kedaerahan, ciri daerah, material lokal, dan kearifan lokal. Oleh 

karena hal tersebut maka  arsitektur nusantara diterapkan dan dalam 

penerapannya menjadi salah satu yang dirasa dapat dipadukan dengan bentuk 

bentuk geometris dari arsitektur Islam itu sendiri Terutama memadukan bentuk 

geometris dan juga material lokal. 

Arsitektural bambu sudah cukup lama diterapkan dan menjadi 

budaya bagi sebagian wilayah di pulau jawa. Selain itu trend internasional juga 

mewujudkan bahwa bambu dapat menjadi material utama bangunan dan 

harmoni satu dengan yang lainnya. sebagai contoh beberapa bangunan berikut. 
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Gambar 5.01 Geometris dalam islam 1 
Sumber : Koleksi penulis 
 

 
Gambar 5.02 Geometris dalam islam 2 
Sumber : Koleksi penulis 
 

 
Gambar 5.03 Aula dengan material bambu  1 
Sumber : Koleksi penulis 
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Gambar 5.04 Aula dengan Material bambu  2  
Sumber : Koleksi penulis. 
 

 
Gambar 5.05 Aula dengan Material bambu 3 
Sumber : Koleksi Penulis 
 

Oleh karena hal itu, dapat disimpulkan bahwa arsitektur Islam 

memiliki dominansi pada bentuk yang tidak mewujudkan makhluk hidup dan 

Bambu merupakan material yang dapat menjadi aspek citra bangunan sekaligus 

wastu, sehingga perpaduan yang dibentuk antara geometris islami dan bambu 

dapat membentuk keselarasan yang dibentuk dari harmoni. 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan Aspek Citra dalam Wastu Bangunan 

WIsata 

Wastu dan Citra merupakan ungkapan yang dikeluarkan oleh Romo 

Y.B. Mangunwijaya dan diperkenalkan kedalam dunia arsitektural dimana 

memilikia rti secara sederhana wastu berarti kekuatan dan citra yang berarti 

pandangan atau tampak. Sehingga dikenal sekarang wastu citra merupakan 

salah satu bentuk arsitektur yang menyesuaikan dengan kelokalan dan tempat 

dimana arsitektur itu berada.  

Prinsip dasar pada Citra yaitu mewujudkan bentuk yang sesuai 

dengan konteks lokasi, dimana bangunan dengan citra yang dapat diterima 

merupakan bangunan yang sesuai dengan konteks lingkungan. Perpaduan 

material yang harmonis dan selaras dengan lingkungan menjadikan aspek citra 

bangunan merupakan suatu hal yang menjadi sorotan utama. 

Kemudian aspek yang menjadi sorotan kedua adalah aspek wastu 

dimana aspek ini mewujudkan bangunan yang berfungsi sesuai dengan 

fungsinya, namun juga disisis lain kokoh dan kuat dalam menaungi. Seperti 

dalam bahasan yang dikenal secara kekuatan maupun fungsi atau utilitas. 

Menyatukan aspek citra bangunan berbeda fungsi  merupakan suatu 

bentuk penghargaan pada bangunan lainnya, dimana menciptakan harmoni yang 

enak dipandang namun juga dari sisis lin dapat memberikan fungsi berbeda 

sesuai dengan tujuannya. Menjadi selaras bukan berarti sama sehingga selaras 

dapat disimpulkan kombinasi dari banyak hal yang harmoni dan enak dalam 

pandangan. Ketidak selarasan dapat menjatuhkan salah satu atau bahkan 

seluruh kawasan. Dijelaskan melalui visual berikut. 
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Gambar 5.06 Bangunan di pinggir sungai di Belanda selaras namun tidak sama 
Sumber : Koleksi Penulis 
 

 
Gambar 5.07 Bangunan baru ditengah kota memberikan kesan berbeda dan jauh 
antara satu dengan yang lainnya (Lokasi foto Azerbaijan) 
Sumber : https://report.az/en/foreign-politics/azerbaijan-improves-its-position-in-
ranking-of-world-s-best-countries (Diakses 7 Februari 2018) 
 

Sehingga dapat disimpulkan memadukan aspek citra  bangunan 

merupakan menjadikannya selaras tapi tidak sama, memiliki proporsi senada dan 

tidak saling menghilangkan satu sama lain. Memunculkan fungsinya, namun 

tidak menghilangkan nilai esensinya. 

 

 

 

 


