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BAB V 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Kajian teori penekanan / tema desain yang diterapkan 

didalam proyek Islamic Center ini adalah penekanan konsep 

Arsitektur Islam yang kontekstual. Penjabaran permasalahan dari 

fungsi, konsep, dan desain yang optimal dari proyek Islamic 

Center adalah sebagai berikut. 

1. Persyaratan Islamic Center  

Menurut buku petunjuk pelaksanaan proyek Islamic 

Center di seluruh Indonesia pada tahun 1976 yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 

Departemen Agama RI. Dalam sebuah Islamic Center harus 

memenuhi beberapa syarat yang berfungsi sebagai kontrol 

kegiatan. Persyaratannya melingkupi tujuan, fungsi dan 

fasilitas yang jelas. 

a. Tujuan Islamic Center 

 Mengembangkan kehidupan beragama Islam 

yang meliputi aspek aqidah, ibadah, maupun 

muamalah dengan lingkup pembangunan nasional 

 Sebagai lembaga pendidikan non-formal 

keagamaan 

 Ikut serta dalam meningkatkan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan untuk 

membangun masyarakat dan Negara Indonesia.  

b. Fungsi Islamic Center 

 Sebagai pusat penampungan, penyusunan dan 

perumusan gagasan mengenai pengembangan 

kehidupan agama dan kebudayaan Islam. 
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 Sebagai pusat pelatihan non-formal dan 

pendidikan bagi masyarakat. 

 Sebagai pusat penelitian dan pengembangan 

kehidupan agama dan kebudayaan Islam 

 Sebagai pusat penyiaran agama dan kebudayaan 

Islam. 

 Sebagai pusat koordinasi, sinkronasi kegiatan dan 

pengembangan dakwah Islamiyah 

 Menjadi pusat informasi, komunikasi masyarakat 

luas pada umum dan khususnya masyarakat 

muslim. 

c. Fasilitas dalam Islamic Center 

Klasifikasi dan skala cakupan dalam Islamic 

Center akan menentukan fasilitas-fasilitas yang ada 

didalamnya sehingga kebutuhan akan fungsi bisa 

terpenuhi dengan baik. Berdasarkan klasifikasi Dirjen 

Bimbingan Masyarakat Departemen Agama dalam 

(Departemen Agama, 1976) dibagi menjadi 4 jenis 

dari Islamic Center, yaitu : 

 Islamic Center tingkat Pusat 

Memiliki lingkup nasional dengan masjid bertaraf 

negara. Dilengkapi dengan pusat penelitian, 

museum, perpustakaan, pusat pembinaan 

kebudayaan, ruang rapat dan konferensi, balai 

penyuluhan rohani, balair radio dakwah, dsb. 

 Islamic Center tingkat Regional 

Memiliki lingkup provinsi dengan masjid bertaraf 

provinsi, yaitu masjid raya. Fasilitas yang tersedia 

hampir sama dengan tingkat pusat, namun 

dengan skala yang lebih kecil (regional) 
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 Islamic Center tingkat Kabupaten/Kota 

Memiliki lingkup kabupaten dengan masjid agung. 

Dilengkapi dengan fasilitas yang bertaraf lokal 

dengan berorientasi pada operasional 

pembangunan dakwah secara langsung. 

 Islamic Center tingkat Kecamatan  

Memiliki lingkup nasional dengan masjid bertaraf 

kecamatan yang ditunjang dengan fasilitas seperti 

balai dakwah, balai pustaka, balai kesehatan dan 

konsultasi mental, kantor dan asrama 

uztadz/pengasuh. 

Dalam proyek ini, yang tarmasuk dalam 

klasifikasi adalah Islamic Center pada tingkat 

Kabupaten, karena lokasinya yang berada di 

Kabupaten Kulon Progo. 

2. Arsitektur Islam 

Arsitektur Islam adalah wujud perpaduan antara 

kebudayaan manusia dan proses penghambaan diri seorang 

manusia kepada Allah SWT yang berada di dalam 

keselarasan hubungan antara Sang Pencipta, manusia, dan 

lingkungan. Arsitektur Islam mengungkapkan hubungan 

geometris yang kompleks, hirarki bentuk dan ornamen, serta 

makna simbolis yang sangat dalam.3 

a. Kaidah-kaidah dari Arsitektur Islam : 

 Baik didalam maupun diluar bangunan tidak 

memunculkan gambar maupun ornament makhluk 

hidup secara utuh 

 Baik didalam maupun diluar ada ornamen yang 

ada mengingatkan diri kepada Allah SWT 

                                            
3
 Dikutip dari Jurnal Bustomi, A. (2015). Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran. 

Yogyakarta: Repository UAJY. 
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 Hasil dari desain bangunan tidaklah 

mencerminkan suatu yang berlebihan maupun 

kesombongan. 

 Pengaturan ruang-ruang yang mendukung untuk 

menjaga akhlak dan moral. Contoh : Pemisahan 

ruang dalam masjid antara pria dan wanita untuk 

menjaga diri dari yang bukan mahramnya. 

 Posisi toilet yang tidak membelakangi kiblat / arah 

Shalat. 

 Keberadaan bangunan nantinya tidak merugikan 

sekitarnya dan tidak merusak alam 

 Menggunakan warna-warna alam 

Sehingga dari penjabaran kaidah, Arsitektur 

Islam memiliki 3 prinsip dalam penerapan dan 

implementasinya, yaitu :  

 Habluminallah (Hubungan kepada Allah SWT) 

dengan kegiatan ibadah wajib dan sunnah, baik 

yang dilakukan rutin harian maupun hari raya 

Islam. 

 Habluminannas (Hubungan dengan sesama 

manusia) baik secara akhlak dan moral, 

sosialisasi antar pengguna dan kegiatan yang 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

setempat. 

 Habluminal’alam (Hubungan dengan 

lingkungan/alam sekitar) dengan memberikan 

kesan asri dan hijau didalam lingkungan Islamic 

Center dan tidak merusak lingkungan sekitarnya. 
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b. Konsep Arsitektur Islam 

Konsep dari Arsitektur Islam adalah : 

1. Ijtihad, artinya adalah bersungguh-sungguh 

untuk mencapai penyelesaian suatu kasus 

atau perkara yang belum ada dalam Al-

Qur’an dan Hadist selama menggunakan 

pemikiran matang dan akal sehat yang juga 

tidak bertentangan dengan ajaran agama 

Islam (Al-Qur’an dan Hadist) 

2. Taqlid, maksudnya adalah menerima 

segala sesuatu secara dogmatis, apa 

adanya karena memang sudah menjadi 

turun temurun 

3. Anti Mubazir, artinya tidak berlebihan. 

Dengan ini estetikanya tidak perlu dari 

sesuatu yang mewah/mahal. Pada intinya 

adalah efisiensi dalam menciptakan 

sesuatu yang indah 

4. Rasional, artinya tidak mengada-ada dan 

bisa dipertanggung jawabkan (Utami, 2013) 

b. Elemen dalam Arsitektur Islam 

Didalam Arsitektur Islam terdapat beberapa 

elemen-elemen yang biasanya diterapkan dalam 

desainnya yaitu : 

1.  Minaret 

Minaret adalah menara yang biasanya berada 

di area masjid yang diperuntukkan untuk 

mengumandangkan adzan. 
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2. Iwan 

Iwan adalah bentuk lengkung yang biasanya 

diterapkan pada bangunan-bangunan Islami. 

Biasanya terdapat pada bagian sisi-sisi masjid 

sebagai sebuah entry point. 

 

  

Gambar 5. 1 Minaret dalam Arsitektur Islam 
Sumber : http://www.israelandyou.com/minarets/ 

Gambar 5. 2 Iwan dalam bangunan Masjid 
Sumber : http://www.membacaruang.com 
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3. Geometri, Repetisi dan Elemen Estetika Pendukung 

Islam mentransformasikan geometri kedalam 

bentuk seni yang utama, menggunakan bentuk 

lingkaran sebagai dasar bentuk dan pola, serta 

menggunakan azas-azas seperti pengulangan, 

simetri, dan skala dalam membuat berbagai macam 

bentuk (Grube, 1978)  

Selain itu, dalam Arsitektur Islam terdapat 

elemen-elemen estetika pendukung dalam bangunan 

Islam, yaitu : 

Kaligrafi 

Dikutip dari (Grube, 1978) didalam dunia Islam, 

kaligrafi terbilang sebagai hal yang sangat penting 

didalam seni Islam, karena memliki peran penting 

dalam menginterpretasikan lafadz Allah SWT didalam 

Al-Qur’an.  

  

Gambar 5. 3 Bentuk dasar geometri dalam Arsitektur Islam 
Sumber : http://www.dimensisains.com/2015/10/geometri-

kompleks-dalam-design-seni.html 
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Roster dan Kaca Patri 

Dikutip dari (Grube, 1978) permainan cahaya 

alami juga bisa didapat dari dinding roster dan juga 

kaca patri yang mengandung pula nilai estetika dan 

memberikan rasa tenang dan nyaman bagi 

penggunanya, khususnya masjid yang diperuntukkan 

untuk beribadah 

 

  

Gambar 5. 4 Kaligrafi 
Sumber : wikipedia.org 

Gambar 5. 5 Roster masjid sebagai estetika 
Sumber : wikipedia.org 
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3. Kontekstual terhadap sekitarnya 

(Brolin, 1980) dalam bukunya “Architecture in Context” 

memberikan pendapat bahwa Arsitektur Kontesktual adalah 

suatu perencanaan dan perancangan arsitektur yang 

memperhatikan permasalahan kontinuitas visual antara 

bangunan yang baru dengan nuansa yang sudah ada 

disekitarnya dan melakukan studi terhadap kendala yang timbul 

untuk menciptakan suatu keselarasan antara bangunan dengan 

perbedaan zaman dan gaya dalam suatu lokasi yang 

berdekatan. 

 Oleh karena itu pengertian makna dari kontekstual adalah 

arsitektur yang mengambil acuan pada bangunan sekitar, untuk 

dasar dalam perencanaan dan perancangan bangunan sebagai 

usaha untuk menyelesaikan kontinuitas visual terhadap 

bangunan di lingkungan sekitar melalui bentuk dan tampak 

bangunan.  

  

Gambar 5. 6 Kaca Patri di Masjid Suleymaniye Istanbul 
Sumber : Buku Architecture of Islamic World 
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Berdasarkan definisinya arsitektur  kontekstual haruslah : 

1. Fit (pas) pada lingkungan sekitarnya 

2. Merespon lingkungannya sehingga bisa lebih 

dikembangkan 

3. Menjadi perantara bagi lingkungannya, bisa melengkapi 

pola implisit dan lay-out jalan atau memperkenalkan 

sesuatu yang baru. 

(Ian Bentley, 1985) dalam bukunya yang berjudul 

“Responsive Environment” menyimpulkan ada 7 poin penting 

untuk suatu desain yang responsif adalah:  

 Permeability, kemudahan akses dan sirkulasi.  

 Variety, ada beberapa fungsi berbeda dalam satu 

bangunan atau satu kawasan.  

 Legibility, ada bentukan yang mudah diidentikasi dan 

membantu kemudahan orientasi.  

 Robustness, ada ruang-ruang temporal, dapat difungsikan 

untuk berbagai aktivitas yang berbeda pada waktu yang 

berbeda.  

 Richness, kekayaan rasa dan pengalaman melalui 

perbedaan material, susunan ruang, dll.  

 Visual Appropriate, mampu mengidentifikasi fungsi 

bangunan dengan melihat fisiknya, sekolah tampak 

seperti sekolah, rumah sakit seperti rumah sakit, mall 

seperti mall.  

 Personalization, melibatkan partisipasi komunitas serta 

adanya interaksi antara manusia dan lingkungan. 

4. Arsitektur Modern 

Arsitektur modern dapat diartikan sebagai hasil 

pemikiran yang manusiawi dan diterapkan pada bangunan 

yang dimana ruang menjadi obyek utama untuk diolah. 

(Prasetyo, 2015) 
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Dikutip dari buku Age of The Master: A Personal View 

of Modern Architecture karya Rayner Banham, 1978, 

perkembangan dalam arsitektur modern ini menekankan 

pada kesederhanaan dalam suatu desain. Selain itu, 

arsitektur modern merupakan sebuah langgam yang 

menganut kepada “Form Follows Function” 

Konsep dari “Form Follows Function” adalah : 

- Ruang yang dirancang sesuai dengan fungsinya 

- Bangunan harus terlihat jelas kedudukannya (atas, 

tengah dan bawah) 

- Struktur yang diterapkan jujur tanpa adanya 

ornament pembungkus. 

a. Ciri-ciri umum Arsitektur Modern : 

 Bangunan bersifat fungsional, yang mampu 

memenuhi dan mencapai tujuan secara maksimal. 

 Memperlihatkan konstruksinya 

 Memiliki keseragaman dalam penggunaan skala 

manusia 

 Terdapat konsep open plan, yaitu konsep yang 

membagi antara bentuk elemen primer dan 

sekunder 

 Pemakaian material yang jujur tanpa adanya 

ornamen-ornamen 

 Menunjukkan semangat zaman (Zeitgeist) 

maksudnya adalah pemikiran dominan yang 

menggambarkan dan mempengaruhi sebuah 

budaya pada masa itu (Prasetyo, 2015) 

 

  


