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KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

Arsitektur Islami 

Penekanan desain dari proyek ini adalah arsitektur Islami. Pemilihan 

penekanan desain bertujuan agar kawasan ini terlihat citra arsitektur Islamnya. 

Arsitektur Islami merupakan suatu langgam yang lahir, berkembang dan 

banyak ditemukan di negara Islam, sehingga aplikasi ke Permukiman Islami 

memberikan suatu citra baru di kota Semarang. Penerapan desain ini harus 

memperhatikan mengenai sejarah arsitektur Islam, perkembangan arsitektur 

Islam dan penyesuaian dengan fungsi tiap - tiap bangunan di kawasan 

Permukiman Islami. 

ARSITEKTUR ISLAM ) 

SEN I ISLAM 

BANGUNAN 

PERMUKIMAN ISLAMI 

a. Kajian Teori 

Sejarah arsitektur Islam 

Pad a tahun 630 M Nabi Muhammad SAW beserta tentaranya berhasil 

menaklukkan Makkah dari suku Quraish. Pada masa ini bangunan suci 

Ka'bah mulai dibangun kembali dan didedikasikan untuk kepentingan agama 
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Islam, rekonstruksi dilaksanakan sebelum Nabi Muhammad meninggal pada 

tahun 632 oleh seorang tukang kayu dari Abyssina dengan gayanya sendiri. 

Bangunan suci Ka'bah inilah yang menjadi cikal bakal dari arsitektur Islam. 

Dinding dari ka'bah dihiasi dari berbagai gambar seperti gambar Nabi Isa, 

Maryam, Ibrahim, Rasul, Malaikat dan beberapa pepohonan. Ajaran yang 

muncul belakangan, terutama berasal dari hadist akhirnya melarang makhluk 

hidup terutama manusia dan binatang. 

Pada abad ke 7 kaum Muslim terus berekspensi dan akhirnya 

mendapatkan wilayah yang sangat luas. Tiap kali musim mendapatkan tanah 

wilayah baru, yang pertama mereka pikirkan adalah tempat untuk shalat, yaitu 

masjid. perkembangan masjid pad a awalnya sangat sederhana sekali, 

bangunan masjid tidak lain berupa tiruan dari rumah Nabi Muhammad SAW 
- - - -- - - ~ - - - - - - - - -- - -- - . -

atau terkadang beberapa bangunan cfiadaptasf daif bangunan -yang -s-u-dah - -

ada sebelumnya, misalnya gereja. 1 

Dari situ mulai berkembanglah permukiman, Nabi Muhammad SAW 

berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari tetangga yang buruk di 

tempat permukiman. Dan, sesungguhnya tetangga - tetangga orang - orang 

Badui - cara hidupnya suka berpindah - pindah tempat" (HR Ibnu 'Asakir). "Di 

antara kebahagiaan seorang Muslim ia/ah mempunyai tetangga yang baik, 

rumah yang luas, dan kendaraan yang nyaman" (HR Ahmad dan AI-Hakim). 

"Sesungguhnya Islam itu bersih, hendaklah kamu mewujudkan kebersihan, 

karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih" 

(HR Khatib). "Agama itu dibangun di atas kebersihan." (Ihya'u 'Ulumuddin; 

Imam AI-Ghazali). "Kebersihan itu sebagian (Jan - iman. "- (RR- Muslim)-. -----

1 www.wikipedia.org 
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Kenyamanan naungan suatu pohon juga merupakan sebagian dari 

kenikmatan surga, sebagaimana digambarkan Allah swr dalam ayat berikut. 

"Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya 

dimudahkan memetiknya semudah - mudahnya" (aS AI-Insaan: 14). Dalam 

membangun rumah hendaknya tidak terlalu luas (berkecukupan) karena 

apabila membangun berlebih, maka itu akan sarna dengan penghamburan, 

pemborosan yang tentunya hal itu sangat tidak disukai oleh Allah swr. 

Dengan rumah yang terlalu luas bisa saja membuat penghuninya terisolasi 

dari dunia luar karena sibuk dengan "dunia" mereka masing-masing, 

"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu" (Surah At Takaatsur: 1), "Belum 

akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-Iomba dengan bangunan

bangunan yang megah" (HR. Bukhari). Buatlah rumah yang indah (bukan 

mewah), karena dengan keindahan tersebut bisa membuat penghuninya 

betah dan secara tidak langsung itu akan menaikkan moral si penghuni, 

"Sesungguhnya Allah indah dan senang kepada keindahan. "Bila seorang ke 

luar untuk menemui kawan-kawannya hendaklah merapikan dirinya" (HR. AI

Baihaqi). 

Disini bisa kita garis bawahi bahwa kehidupan dalam permukiman di Islam 

berkaitan dengan tetangga (hubungan habluminanas), kebersihan, taman dan 

rumah yang mampu memberikan ketenangan batin dan mampu mendekatkan 

dirinya kepada Allaw 8wr tanpa mengganggu tetangga yang lainnya. 

Definisi Permukiman Islami 

Permukiman Islami merupakan permukiman dengan konsep Islami baik itu 

bangunannya maupun tata letak bangunannya. Allah berfirman " ... dan Allah 
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juga memberimu tanah untuk bertempat tingga/ berupa bangunan istana 

diatas tanah /apang dan juga rumah dipegunungan" (Surat 7 ayat 74). Tujuan 

dari permukiman Islami ini yaitu selain sebagai permukiman yang 

menyediakan perumahan beserta fasilitas - fasilitasnya juga sebagai tempat 

pembelajaran mengenai agama Islam baik itu melalui bangunannya maupun 

dari nuansa (suasana) yang ada pada permukiman Islami ini. Firman Allah 

tentang kedamaian bertetangga adalah: "Bagi mereka yang percaya kepada 

Allah jangan/ah merusak hubungan baik da/am bertetangga dan jaga/ah 

hubungan baik da/am bertetangga. Jangan/ah membuat rumah yang lebih 

tinggi dari rumah tetanggamu sehingga tidak menutupi sinar matahari, angin 

dan udara untuk tetangga kecua/i tetanggamu mengijinkan maka jangan/ah 

membuat jendela menghadap ke tetanggamu". 
-

Maka Permukiman Islami ini seharusnya merupakan permukiman yang 

menawarkan suasana Islami dimana secara fisik terlihat pad a bentuk 

bangunannya. Di dalam Permukiman Islami ini terdapat perumahan dimana 

tata ruangnya memakai tata ruang Islami, fasilitas yang ada di dalam 

permukiman ini adalah Masjid, open space, play ground, fasilitas OR, makam 

Islami 

Pengaruh Dan Gaya 

Pada perkembangannya, gaya arsitektur Islam yang sudah menyebar 

melalui pada pedagang dari timur tengah masuk ke Indonesia khususnya di 

Jawa. Di kauman bisa kita jumpai bentuk rumah yang masih mengadopsi 

arsitektur Islam, tetapi karena perkembangan masyarakat dang seiring 

berjalannya waktu maka bangunan rumah tersebut sudah ada tambahan 
- - - - - - - -- -- - - - - -- ~ - -

bentuk dari arsitektur local (dalam hal ini arsitektur jawa).-
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Penataan ruang dalam Arsitektur Islam 

- Hal yang mendasar dalam penataan ruang pada arsitektur Islam adalah 

difokuskan pad a ruang yang tertutup, ruang dalam berlawanan dengan ruang 

luar yang merupakan tampak bangunan atau bentuk bangunan. 

- Ekspresi yang mendasarkan dari kebanyakan rumah Islam yaitu dalam 

bangunan tertata di sekeliling taman atau ruang terbuka yang berada di 

tengah bangunan (courtyard) yang menjadi titik pusat pola sebaran ruang. 

- Dinding yang membatasi ruang luar dengan ruang dalam memiliki dimensi 

yang relative tinggi tanpa banyak bukaan pada sisinya, bukaan yang ada 

hanya sebatas pintu yang rendah hanya sebatas skala tinggi manusia, pintu 

ini juga yang digunakan sebagai akses keluar masuk bangunan. 

Warna dalam bangunan Islam 

Dalam arsitektur Islam terdapat warna - warna khusus yang mendominasi 

dalam bangunan Islam. Warna tersebut adalah hijau, karena sangat identik 

dan seringkali diidentitaskan sebagai warna umat Islam. Hamper seluruh 

elemen pada kehidupan umat Islam terdapat warna hijau, sebab secara 

sejarah warna hijau ini melambangkan surga = jannah, yang identik dengan 

taman Firdaus. Menurut hadist Nabi Muhammad saw memakai sorban warna 

hijau dan banyak keturunan nabi menggunakan warna sorban yang sarna. 

Berdasarkan AI Ouran, surat AI Kahfi ayat 31 dan Allnsan ayat 21 yaitu, 

orang yang beriman dan beramal saleh akan memperoleh surga yang kekal. 

Dan busananya dari sutera hijau yang halus dan tebal serta bersulamkan 

emas. 
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1 L-_H_IJA_U_-":;'_~ __ ...JI Bermakna : kemakmuran dan kesejahteraan lahir 

dan batin. 

1.-1 _K_UN_I_N_G _____ .... I Bermakna : kebangkitan dan kejayaan. 

I .... _PU_T_IH ______ -', Bermakna : kesucian, ketulusan, kejujuran dan 

kebenaran. 

HITAM Bermakna: keteguhan. 

Islam memiliki pengertian warna sebagai suatu yang memberikan sudut 

pandang berbeda. Warna dalam Seni Islam dibagi menjadi 3 yaitu, the 

system of three colors (system 3 warna), the system of four colors (system 4 

warna) , dan the seven colors (system 7 warna). 3 warna adalah hitam yang 

diartikan malam, putih yang diartikan siang, dan coklat yang merupakan 

warna bumi. 4 warna adalah merah (api), kuning (udara), hijau (air) dan biru 

(tanah). 7 warna tersusun dari 2 golongan warna yang telah dijelaskan dan 

membentuk kesatuan yang banyak dipakai pad a ornamen Islam serta Masjid. 

Warna - warna tersebut biasa dipakai untuk memberikan kesan cerah pada 

bangunan baik interior ataupun eksterior.2 

2 Ardalan, Nader. Bakhtiar, Laleh. 1973.48,49. 
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Natures 

Sistem 4 warna. 
(Sense of Unity. Ardalan, Nader. Bakhtiar, l a leh. 1973) 

H:J',! -., ·-,;lt F 'I·l'1'\'t.'1 

Sistem 3 warna 
(Sense of Unity. Ardalan, Nader. Bakhtiar, laleh. 1973) 

Gambar 5.1 

Sistem Warna 

Sumber : Sense of Unity 

b. Studi Preseden 

Ouaii ties D"y Cycia life Cycle Mot ion 

Sistem 7 warna 
(Sense of Unity. Ardalan, Nader. Bakhtiar, laleh. 1973) 

Kauman Surakarta terletak di dekat alun - alun kota Surakarta,Surakarta 

sebagai bekas kota kerajaan Islam di Jawa merupakan wilayah strategis 

dengan kekayaan budaya yang beraneka ragam berupa artefak dan 

bangunan peninggalan warisan sejarah yang bersifat spasial fisik serta nilai 

sosial masyarakat. Kawasan kampung Kauman yang posisinya di sebelah 

utara dan menyatu dengan Masjid Agung, Alun-alun utara serta Karaton 

Surakarta, merupakan kawasan bersejarah yang unik dan tradisional, 
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mempunyai kaitan yang erat dengan sejarah berdirinya Karaton Surakarta. 

Kampung Kauman merupakan perkampungan santri tradisional kuno yang 

terletak di tengah kota dengan kekayaan budayanya yang tinggi dan sakral, 

mempunyai banyak potensi bersejarah yang masih asli baik berupa spasial 

fisik lingkungan berikut bangunan kuno yang masih asli dan megah, maupun 

nilai spasial tata eara hidup, serta tradisi masyarakat dengan kekhasan yang 

masih ada dan hidup sampai sekarang3 

Kauman Surakarta yang sekarang sudah berkembang dan sekarang lebih 

terkenal dengan kampung batiknya. Karena banyak rumah yang beralih 

fungsi menjadi tempat jual beli toko batik, selain itu beberapa rumah juga 

mempunyai fungsi tambahan yaitu berupa tempat jualan baik itu berupa 

rna~ar:!an (tan minl!man maupun dagangan yang lainnya. 

Segi Positif : 

+ Sistem kekerabatannya masih eukup erat. 

+ Pad a daerah tertentu, ada yang masih mempertahankan arsitektur Jawa dan 

juga Islam. 

+ Pada bangunan masjid sesuai dengan fungsi dan karaternya. Bangunan 

masjid masih banyak mempertahankan arsitektur. 

Segi Negatif : 

- Jalan lingkungan yang terlalu keeil. 

- Rumah yang terlalu berimpit (memberi Kesan I<urang teraturrQO~C~Prib_a~d,----i -

3 Wiwik Setyaningsih - potensi spasial fisik kampung kauman Surakarta sebagai kawasan budaya dan religi 
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Romah Ketib Iman RllmAh Kf'fih A nODI 

Ramah Ketib Aroem 

Gambar2.7 
Rumah Kertib cerminan Bangunan Budaya jawa 

Sumber : Wiwik Setyaningsih 
Thesis "potensi spa sial fisik kampung kauman Surakarta sebagai kawasan budaya dan religi" 2007, halaman 122 

Gambar2.8 
Kondisi Kauman Surakarta 

Sumber : Dokumen Survey Pribadi 
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c. Penerapan Teori Penekanan Desain 

Penggunaan kubah diterapkan pada bangunan masjid, karena merupakan ciri 

khas dari arsitektur Islam yang sudah berkembang sejak lama. 

- Pada kawasan terdapat sahn, yaitu lapangan terbuka yang berada di tangah 

kawasan diantara bangunan - bangunan. sahn banyak ditemukan pada 

istana - istana dan komplek Masjid raya di negara Islam. 

Kawasan Permukiman Islami memiliki kolam atau howz di tengah sahn. 

Kolam membentuk situasi tenang dan keterbukaan, kolam berisi air diartikan 

sebagai cerminan dalam pola ornamen Islam dan memperbesar pola - pola 

tersebut.4 

Pad a kawasan Permukiman Islami terdapat taman. Taman diaplikasikan di 

hampir seluruh open space. Dalam arsitektur Islam yang didasarkan pada AI 
~ 

Quran, taman diartikan sebagai surga. 

- Tiap - tiap bangunan memiliki asupan pencahayaan yang cukup, baik 

ref/ected light atau light penetrating 5. Kedua jenis pencahayaan tersebut 

merupakan jenis pencahayaan yang dipakai dalam arsitektur Islam. 

Penggunaan warna hijau, putih, kuning serta batuan berwarna abu - abu bisa 

digunakan karena sesuai dengan teori warna dalam arsitektur Islam. 

4 Architecture of the Islamic World. 1978, 156 
5 ArchitectUre of the Islamic World. 1978,152-
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Penerapan Penataan Outdoor kawasan dan pengaplikasian tata ruang 

Islami pada Rumah 

a. Kajian Teori 

Definisi Permukiman Islami 

Permukiman Islami merupakan permukiman dengan konsep Islami baik itu 

bangunannya maupun tata letak bangunannya. Tujuan dari permukiman 

Islami ini yaitu selain sebagai permukiman yang menyediakan perumahan 

beserta fasilitas - fasilitasnya juga sebagai tempat pembelajaran mengenai 

agama Islam baik itu melalui bangunannya maupun dari nuansa (suasana) 

yang ada pada permukiman Islami ini. 

Maka Permukiman Islami ini seharusnya merupakan permukiman yang 

menawarkan suasana Islami dimana secara fisik terlihat pada bentuk 

bangunannya. Oi dalam Permukiman Islami ini terdapat perumahan dimana 

tata ruangnya memakai tata ruang Islami, fasilitas yang ada di dalam 

permukiman ini adalah Masjid, open space, play ground, fasilitas OR, makam 

Islami. 

Oalam membangun rumah hendaknya tidak terlalu luas (berkecukupan) 

karena apabila membangun berlebih, maka itu akan sama dengan 

penghamburan, pemborosan yang tentunya hal itu sangat tidak disukai oleh 

Allah swr. Oengan rumah yang terlalu luas bisa saja membuat penghuninya 

terisolasi dari dunia luar karena sibuk dengan "dunia" mereka masing-masing, 

"Bermegah-megahan te/ah me/a/aikan kamu" (Surah At Takaatsur: 1), "Be/um 

akan datang kiamat sehingga manusia ber/omba-/omba dengan bangunan-

bangunan yang megah" (HR. Bukhari). Buatlah rumah yang indah (bukan 
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mewah), karena dengan keindahan tersebut bisa membuat penghuninya 

betah dan secara tidak langsung itu akan menaikkan moral si penghuni, 

"Sesungguhnya Allah indah dan senang kepada keindahan. "Bila seorang ke 

luar untuk menemui kawan-kawannya hendaklah merapikan dirinya" (HR. AI-

Baihaqi). 

b. Studi preseden 

Sejarah Kauman Yogyakarta tidak jauh berbeda dengan kauman 

Surakarta, dimana awalnya merupakan tempat bagi para ulama dan juga ada 

sekitar 40 makmum. Kemudian mereka menikah dan semakin berkembang, 

dari yang tadinya hanya terdiri dari beberapa rumah sampai menjadi seperti 

yang sekarang. Bedanya kalau di Yogyakarta, kesan Muhammadiahnya lebih 

terasa karena, tokoh yang berpengaruh pada perkembangan kauman 

Yogyakarta yang bernama KH. Ahmad Oahlan. Beliau setelah belajar di luar 

dan kembali ke Yogyakarta kemudian melakukan perubahan pada kebiasaan 

masyarakat kauman yang terkadang masih sulit membedakan antara mana 

yang ajaran Islam dan mana yang budaya Jawa. Kauman Yogyakarta yang 

sekarang mengalami perubahan, dimana rumah dengan bentuk modern bisa 

kita jumpai dengan mudah, fungsi rumah yang beralih menjadi toko. 

Segi Positif: 

+ Sistem kekerabatannya masih cukup erat. 

+ Pada daerah tertentu, ada yang masih mempertahankan arsitektur Jawa dan 

juga Islam. 

+ _ Jalao yang ~ukYQ lua~ untuk dil~lui _ken<!araC!n. _ 
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+ Masjid Agung menggunakan hiasan arsitektur local. 

Segi Negatif : 

- Adanya gang - gang kecil seperti lorong yang memberi kesan kurang teratur. 

- Rumah yang terlaJu be rim pit (memberi kesan kurang teratur). 

Gambar2.9 

Kondisi Kauman Yogyakarta 

Sumber : Dokumen Survey Pribadi 
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c. Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Penggunaan ornament geometri Islam di interior masjid. Penggunaan meliputi 

bentuk pagar, hiasan dinding, dan mihrab. 

Penggunaan arsitektur local Oawa) yang terlihat pada kolom - kolom masjid. 

Penempatan masjid sebagai pusat dari permukiman Islami ini. 

Penggunaan warna pada ornament geometri Islam yang ada. 

Pengolahan ruang luar yang sesuai dengan geometri Islam. 

- Pemberian landmark! petunjuk jalan dengan hiasan geometri Islam. 

Penggunaan tata ruang Islami pada rumah. 
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