
BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Pengertian Judul

Untuk  dapat  mengetahui  pengertian  dari  judul  diatas  maka  perlu 

diuraikan terlebih dahulu pengertian dari masing-masing kata yang menyusun 

judul tersebut.

a. Moslem : - Orang penganut agama Islam1.

b. Health : - Kesehatan  yang  berhubungan  dengan  kegiatan 

olahraga dan preventif, kuratif  terhadap penyakit2.

c. Center : - Pusat,  pokok  pangkal  atau  yang  jadi  tumpuan 

(berbagai-bagai urusan, hal dan sebagainya).3

d. Di : - Merupakan  kata  sambung  yang  menunjukan 

tempat/lokasi.4

e. Surakarta : - Merupakan  wilayah/daerah  tingkat  II  Propinsi 

Jawa Tengah dimana wadah tersebut berada.

Jadi  dari  beberapa  pengertian-pengertian  diatas  kami  mencoba 

menyimpulkan  yang  dimaksud  Moslem Health  Center di  Surakarta adalah 

suatu wadah yang berfungsi sebagai pusat kegiatan kesehatan yang berhubungan 

dengan kegiatan preventif terhadap penyakit yang sesuai ajaran agama Islam di 

Surakarta. 

1.2.Latar Belakang

1.2.1.Umum

Pada  jaman-jaman  sekarang  ini,  pola  hidup  sehat  semakin 

menjadi motto hidup banyak orang. Di dalam badan yang sehat terdapat 

jiwa yang sehat pula. Sehat adalah keadaan yang bebas dari penyakit, 

cacat  dan  kelemahan  yang  memungkinkan  setiap  individu  hidup 

1 Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia
2 Ibid 1
3 Ibid 1
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia
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produktif  secara  sosial,  ekonomi  dan  intelektual.5 Kesehatan   dalam 

Islam juga dianjurkan, karena Nabi Muhammad SAW bersabda  “Dua 

macam  kenikmatan  yang  kebanyakan  manusia  dapat   tertipu  oleh 

keduanya, yaitu kesehatan dan waktu kosong atau terluang (libur) “(HR 

Bukhari).6 Jadi  Nabi  Muhammad  SAW dalam hal  ini  menganjurkan 

perlu mempergunakan waktu untuk kesehatan dan waktu luang dengan 

baik.  Pada  hakekatnya  itu  dipengaruhi  oleh  empat  faktor   penentu, 

yaitu7 :

a. Faktor bawaan

b. Pelayanan kesehatan

c. Faktor lingkungan (fisik biologi, kemasyarakatan)

d. Perilaku (olah raga, makanan seimbang, menjaga kebersihan)

Telah  tersebut  diatas,  bahwa  Hadits  juga  disebutkan,  bahwa 

“Kebersihan  itu  sebagian  dari  iman”  (HR Muslim).8 Selain  dengan 

menjaga kebersihan, untuk dapat meningkatkan kesehatan yaitu dengan 

cara  berolahraga.  Olah  raga  memberi  kesempatan  yang  sangat  ideal 

untuk  menyalurkan  tenaga  dengan  jalan  baik,  dalam  pemenuhan 

kebutuhan diri manusia akan kesehatan jasmani dan rohani yang sangat 

menentukan  semangat  hidup manusia.  Kesehatan  jasmani  dan rohani 

tersebut  perlu  dijaga  agar  dapat  memberikan  motifasi  dalam 

menjalankan  aktifitas  kehidupan  sehari-hari.  Olahraga  itu  sendiri 

merupakan  suatu  aktifitas  yang  melibatkan  fisik  dan  mental  secara 

interaktif,  terpadu dalam aturan-aturan tertentu,  yang bertujuan untuk 

mencapai  kondisi  kesehatan  yang  positif  yang  dapat  menambah 

semanggat kerja dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya  olahraga  sebagai  aktifitas  fisik,  sebagai  sarana 

hiburan  maupun  sarana  pendukung  kesehatan,  olahraga  semakin 

berkembang  pesat  sejalan  dengan  kecenderungan  ini,  pemerintah 

5 Maryati Sukarni, Kesehatam Keluarga & Lingkungan, Kanisius, 1994, hal 2
6 Hadits Shahih Bukhari-Muslim, hal 60
7 Maryati Sukarni, Loc cit
8 Hadits Shahih Muslim, I/174, hal 122
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dengan mottonya “Tiada hari tanpa olahraga” berusaha meningkatkan 

kegiatan olahraga keseluruh lapisan masyarakat. Sebagai tindakan lanjut 

dari  hal  ini,  pemerintah  mengalakkan  program  “memasyarakatkan 

Olahraga  dan  Mengolahragakan  Masyarakat” dengan  tujuan 

mempolakan peningkatan kesegaran jasmani masyarakat, memantapkan 

dan  menanamkan  kesadaran  masyarakat  akan  manfaat  olahraga, 

sehingga dirasakan sebagai kebutuhan dalam kehidupannya.

Adapun potensi kota Surakarta antara lain :

a. Surakarta  merupakan  kota  penyalur  api  keolahragaan  nasional 

pertama  kali,  sehingga  cabang  olahraga  semakin  lama  semakin 

mengalami perkembangan.

Hal ini dibuktikan dengan sejarah-sejarah keolahragaan yang ada di 

Surakarta antara lain :

• Surakarta merupakan tempat tergabungnya beberapa organisasi 

olahraga  bangsa  Indonesia  untuk pertama kalinya  dalam satu 

federasi olahraga yang diberi nama Ikatan Sport Indonesia (ISI), 

menjelang pecahnya perang dunia II. Untuk ini diselenggarakan 

pekan  olahraga  yang  besifat  nasional  bagi  bangsa  Indonesia 

untuk pertama kalinya yaitu pada tanggal 15-22 oktober 1934 di 

Surakarta.

• Diadakan kongres olahraga yang pertama  di Surakarta dalam 

bulan januari 1946. Hasil kongres tersebut menghasilkan suatu 

badan olahraga yang diberi nama  Persatuan Olahraga Republik 

Indonesia  (PORI)  dan  terbentuklah  induk-induk  cabang 

olahraga.

• Diadakan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang pertama kali di 

Surakarta  pada  tanggal  9  september  1948,  sehingga  pada 

tanggal  tersebut  tepatnya  tahun  1999  bersamaan  dengan 

peringatan  Hari  Olahraga  Nasional  di  Stadion  Olahraga 

Internasional di Manahan Surakarta.

3



b. Surakarta  dengan  program  Tri  Krida  utamanya  saat  ini  sedang 

mewujudkan suatu pembangunan sebagai kota budaya,  pariwisata 

dan  olahraga.  Apabila  sekarang  ini  sudah  memliki  stadion  yang 

bertaraf  internasional  di  kawasan  Manahan,  akan  semakin 

merangsang  para  atlit  untuk  berprestasi  lebih  baik  dalam 

meningkatkan  latihan-latihan  dan  pembinaan-pembinaan  untuk 

meraih prestasi atau peningkat dalam cabang olahraga.

c. Sebagai  kota  olahraga,  Surakarta  sering  dipergunakan  sebagai 

tempat penyelenggara kegiatan baik yang bertaraf nasional maupun 

internasinal.

d. Surakarta  merupakan salah satu pengembangan wilayah  olahraga 

yang ke IV setelah kota-kota yang berada di Jawa Tengah, yaitu :

• Pekalongan

• Semarang

• Cilacap

• Surakarta 

Tabel 1.1. Daftar Cabang Olahraga dan Jumlah Atlet PON XIV 
1996 kota Surakarta.

No Cabang/Olahraga Jumlah  Atlet keterangan
1. Atletik 1 Putra 
2. Balap sepeda 2 Putra
3. Bola basket 8 Putra
4. Bola voli 8 2 Putra/6 Putri
5. Catur 2 Putra
6. Kempo 6 2 Putra/4 Putri
7. Judo 2 1 Putra/1 Putri
8. Pencak silat 4 Putra
9. Loncat indah 1 Putra
10. Senam 1 Putra
11. Sepak bola 2 Putra
12. Tae kwon do 1 Putri
13. Tenis lapangan 2 Putri
14. Tenis meja 1 Putri
15. Angkat besi 2 Putra
16. Sepatu roda 3 Putra

Sumber : KONI kota Surakarta 
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Tabel 1.2. Daftar atlet yang masuk atau mempunyai prestasi 
tingkat internasional (nasional), pada tahun 1999 kota Surakarta 
No Cabang Olahraga Jumlah Atlet Keterangan
1. Tennis lapangan 1 Mendali emas
2. PBSI 2 Mendali emas & perak
3. IPSI 1 Mendali emas
4. Bola basket 2 Mendali emas
5. Sepak bola 1 Mendali emas

Sumber :  KONI kota surakarta

e. Mayoritas  penduduk  kota  Surakarta  yang  beragama  Islam. 

Berdasarkan hasil riset Biro Pusat Statistik di Surakarta tahun 2003, 

jumlah  penduduk  kota  Surakarta  berjumlah  555.395  orang. 

Sedangkan jumlah penduduk yang beragama Islam adalah sebesar 

401.675  orang  atau  sebesar  72%  dari  jumlah  penduduk  kota 

Surakarta.

1.2.2.Khusus

Pada saat ini, fasilitas olahraga yang ada hampir di semua tempat 

biasa  berbaur  antara  pria  dan  wanita  (dan dengan pakaian  ketat  dan 

terbuka).  Dalam agama Islam, hal-hal tersebut  menjadi  kendala yang 

ada  dalam  Islam  yaitu  disatu  sisi  perlu  akan  pemenuhan  kesehatan 

dengan cara berolahraga, namun disisi lain wadah olahraga yang ada 

bercampur  antara  pria  dan  wanita  dengan  pakaian  yang  ketat  dalam 

terbuka.

Hal  ini  dikuatirkan  akan  mengakibatkan  ketidakseimbangan 

pemenuhan kebutuhan tersebut dalam arti lain mengesampingkan ajaran 

dan   aturan  agama dalam hal  ini,  yaitu  agama Islam.  Karena  untuk 

kesehatan  jasmani  orang  akan  berusaha  sekuat  tenaga  untuk 

memenuhinya,  dan  sudah seharusnya tanpa mengabaikan  pemenuhan 

kebutuhan  rohani.  Ketidakseimbangan  pemenuhan  kebutuhan  yang 

sedang  dialami  manusia  dalam dunia  modern  saat  ini  terjadi  karena 

tidak  mengesampingkan  agama,  yang  diyakini  sebagai  pengendali 

tingkah laku dan sikap hidup.
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Dengan  adanya  Moslem  Health  Center,  sebagai  pusat  sarana 

olahraga  diharapkan  mendekati  pada  pemenuhan  aspek-aspek 

kehidupan  yang  Islami,  yaitu  dengan  pemisahan  baik  secara  fisik 

maupun  visual  antara  ruang-ruang  kegiatan  olahraga  antara  pria  dan 

wanita. Pemisahan ruangan ini dikarenakan dalam ajaran Islam, yaitu 

untuk  menghindarkan  dari  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  baik  dan 

merusak  serta  untuk  menjaga  norma-norma  agama,  yaitu  menjaga 

keselamatan hubungan antara pria dan wanita.

Dengan mengacu pada hal-hal tersebut,  Moslem Health Center  

diharapkan mampu memecahkan masalah yang ada pada sebagian besar 

masyarakat  muslim,  yaitu  suatu  sarana  olahraga  yang  sesuai  dengan 

ajaran  Islam.  Dengan  adanya  pemisahan  ruang  dan  waktu  kegiatan 

olahraga  antara  pria  dan  wanita,  yang  mengacu  pada  keseimbangan 

pemenuhan  kebutuhan  jasmani  dengan  olahraga  dan  tidak 

mengesampingkan agama untuk pemenuhan kebutuhan rohani.

1.3.Permasalahan dan Persoalan

1.3.1.Permasalahan

Kegiatan  olahraga  sebagai  aktifitas  fisik  saat  ini  semakin 

berkembang,  namun  belum  memenuhi  kaidah  Islam  karena  masih 

banyak  terlihat  antara  pria  dan wanita  memakai  pakaian terbuka dan 

ketat.

Menurut  kaidah  Islam,  etika  pergaulan  antara  pria  dan  wanita 

yang  bukan  muhrimnya  telah  diatur  dalam  Al  Qur’an  dan  Hadits, 

sehingga  perilaku  kegiatan  antara  pria  dan  wanita  pun  harus 

berlandaskan  pada  ketentuan-ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  Al 

Qur’an dan Hadits.

Dengan demikian, permasalahan yang paling utama adalah :

Membuat  fasilitas/macam  olahraga  untuk  masyarakat  muslim  di 

Surakarta.
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1.3.2.Persoalan

a. Menentukan jenis  kegiatan  olahraga yang  harus  dipisahkan secara 

ruang/waktu  dan  masih  dimungkinkan  untuk  berbaur  kegiatannya 

antara pria dan wanita.

b. Menentukan  fasilitas  pendukung  yang  efisien  dalam  pelayanan 

terhadap kegiatan olahraga yang telah ditentukan.

c. Mengungkap  fisik  bangunan  Moslem  Health  Center yang  Islami, 

melalui  telaah-telaah  dan  jenis  kegiatannya,  besaran  ruang,  pola 

hubungan  ruang  untuk  menentukan  program  ruang,  menentukan 

penzoningan,  tata  massa,  sistem sirkulasi  dan  orientasi  bangunan, 

sistem  struktur  dan  bahan  bangunan  serta  interior  dan  eksterior 

bangunan. 

d. Menetukan konsep lokasi dan site yang strategis bagi terlaksananya 

aktifitas Moslem Health Center di Surakarta.

1.4.Tujuan dan Sasaran

1.4.1.Tujuan

Memenuhi  tuntutan  kebutuhan  akan  wadah  kegiatan  olahraga 

yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam agar  mendorong  umat  Islam untuk 

senantiasa  memelihara  kesehatan,  kebugaran  jasmani  maupun  rohani 

tanpa meninggalkan/mengesampingkan aturan-aturan dan ajaran agama 

Islam. 

1.4.2.Sasaran

Untuk mendapatkan konsepsi arsitektural, yaitu dengan cara :

a. Mengelompokkan  ruang  kegiatan  olahraga  dalam  ruang-ruang 

pendukung  dalam  kegiatan  olahraga,  dengan  menentukan  ruang-

ruang yang memang harus dipisahkan  secara tegas antara pria dan 

wanita, yaitu kolam renang, ruang fitness, ruang senam, toilet, ruang 

bilas, menentukan ruang yang dimungkinkan antara pria dan wanita 

dapat  berbaur  (bertemu),  yaitu  lobby, ruang tunggu,  kantin,  loket 
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pembelian tiket dan informasi, lapangan bulu tangkis, lapangan voli, 

lapangan basket serta ruang olahraga beladiri.

b. Mendapatkan penzoningan,  tata  massa dan sistem sirkulasi  ruang 

luar  yang mendukung sirkulasi  dan interaksi  terhadap lingkungan 

sekitar, orientasi bangunan dan sistem struktur.

c. Penampilan fisik  Moslem Health Center  untuk dapat menampilkan 

nuansa suatu pusat kesehatan olahraga yang Islami.

1.5.Batasan dan Lingkup Pembahasan

I.5.1. Batasan

Pembahasan  hanya  ditekankan  pada  telaah-telaah  yang 

berhubungan  dengan  pelaksanaan  kegiatan  olahraga  yang  bercirikan 

Islami. Telaah yang berkaitan dengan kaidah Islam ini lebih berati/erat 

hubungannya  dengan  permasalahan  dan  persoalan  yang  telah 

dungkapkan seperti tersebut diatas.

I.5.2. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan dalam penyusunan konsep Moslem Health 

Center di kota Surakarta meliputi :

a. Pembahasan non arsitektur

Meliputi lingkup pelayanan, jumlah pemakai dalam Moslem Health 

Center.

b. Pembahasan arsitektur

1). Pembahasan  yang  ditekankan  pada  masalah  dan  persoalan 

dibidang  arsitektural  meliputi  kebutuhan  ruang,  organisasi 

ruang,  karakter  ruang  dan  penampilan  bangunan  yang 

bernuansa Islam.

2). Pembahasan  program  ruang,  penampilan  bangunan,  struktur 

dan  material,  penentuan  site,  pencapaian,  tata  massa  dan 

landscape  nantinya  akan  dipakai  sebagai  pedoman  dalam 

perancangan fisik dari Moslem Health Center.

8



1.6.Metodologi Pembahasan

1.6.1. Data

a. Jenis data

1). Data non fisik

• Pengertian  olahaga,  fungsi,  tujuan  olahraga  dan  jenis 

olahraga yang ada.

• Dasar-dasar  Islam dalam pergaulan antara  pria  dan  wanita 

serta dasar Islam dalam kehidupan olahraga.

• Jenis  dan  fasilitas  yang  dibutuhkan  dalam  Moslem Health 

Center.

• Arsitektur Islam, sejarah dan perkembangan arsitektur Islam.

2). Data fisik

• Standart-standart mengenai luas ruang.

• Kondisi  fisik  kota  Surakarta,  berupa  peta,  deskriptif 

perkembangan tata ruang kota, fasilitas umum dalam sosial.

• Kebutuhan  fasilitas  olahraga  dalam  lingkungan  kota 

Surakarta.

• Elemen  yang  berhubungan  dengan  arsitektur  Islam  dalam 

pengungkapan  fisik  bangunan  Moslem  Health  Center  ini 

yaitu dengan pemakaian ornament-ornament Islam disajikan 

berupa gambar dan foto.

• Data site.

b. Sumber data

1). Literatur, yaitu Al Qur’an, Hadits, buku-buku Islam, buku-buku 

tentang olahraga, buku-buku arsitektur.

2). Orang yang mengerti agama (kyai).

3). PEMDA Surakarta.

4). Pusat olahraga yang ada.
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1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

a Studi literatur, untuk mendapatkan masukan teori berupa landasan-

landasan teoristis  yang dapat  mendukung pemecahan masalah dan 

mengenai obyek penulisan, antara lain :

1). Literatur  olahraga,  teknik  dan  latihan,  yaitu  untuk 

mendapatkan  pengertian,  jenis/macam  olahraga,  dan  fungsi 

dari olahraga, ukuran lapangan.

2). Literatur agama, yaitu terjemahan Al Qur’an, Hadits dan fiqih 

sebagai pedoman dalam pergaulan, hubungan pria dan wanita.

3). Literatur  yang  berhubungan  dengan  arsitektur  yaitu  ;  Data 

Arsitek,  Arsitektur  Islam,  baik  mengenai  sejarah  maupun 

perkembangan, serta RUTRK kodya Surakarta. Literatur ini 

untuk mendapatkan besaran ruang, ornament-ornement Islam, 

lokasi/site yang strategis di Surakarta.

b Wawancara  dilakukan  dengan  pihak  terkait  dengan  permasalahan 

dan persoalan diatas, yaitu wawancara dengan yang mengerti agama 

(kyai) untuk mengetahui sejauh mana kegiatan olahraga dibolehkan 

dalam  Islam,  aturan  dalam  Islam,  aturan  dalam  Islam  mengenai 

pergaulan  antara  pria  dan wanita.  Wawancara  dengan pihak yang 

terkait dengan kegiatan dalam dan pusat olahraga yang ada, untuk 

mendapatkan  data/masukan  yang  berhubungan  dengan  obyek 

penulisan.

c Pengamatan  dilakukan  ke  pusat-pusat  olahraga  yang  ada,  dan 

pengamatan tentang bangunan Islam sebagai masukan dari  Moslem 

Health Center yang direncanakan.

1.6.3. Metode Pembahasan
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Untuk  mendapatkan  masalah-masalah  yang  ada  pada  obyek 

pembahasan untuk menapatkan gambaran proyek, maka ;

a. Hasil studi literatur, tentang olahraga untuk mendapatkan masukan 

teori  berupa  landasan-landasan  teoritis  tentang  olahraga  yang 

nantinya  akan  mendapatkan  konsep  besaran  ruang.  Hasil  literatur 

tentang  agama  dimaksudkan  sebagai  pedoman  untuk  dalam 

pemisahan  ruang  kegiatan  antara  pria  dan  wanita.  Studi  literatur 

tentang  hal  yang  berhubungan  dengan  arsitektur,  yaitu  dari  Data 

Arsitek, sejarah  Sejarah Arsitektur Islam, RUTRK kodya Surakarta. 

Literatur ini untuk menampatkan besaran ruang, nuansa Islam dalam 

aritektur, lokasi/site yang strategis di Surakarta.

b. Hasil wawancara, dengan orang yang mengerti agama (kyai) untuk 

mengetahui aturan dalam Islam mengenai pergaulan antara pria dan 

wanita,  kegiatan  olahraga  dalam  Islam,  yang  nantinya  akan 

dituangkan dalam program ruang, yaitu pemisahan ruang-ruang yang 

memang tidak dapat berbaur dan dapat berbaur.

c. Hasil  pengamatan,  untuk  mendapatkan  gambaran  atau  standart 

bentuk, jenis massa dan ornament sebagai masukan atau penampilan 

bangunan  dari  Moslem  Health  Center yang  direncanakan  agar 

bernuansa Islam. 

Dengan berpedoman dari hasil studi literatur tentang agama dan 

wawancara dengan kyai, yang mengatur tentang pemisahan ruang antara 

pria  dan  wanita,  akan  diolah  sehingga  akan  menghasilkan  suatu 

hubungan ruang, yaitu ruang mana yang memang harus dipisah dan ruang 

mana  yang  mungkin  dapat  berbaur  melalui  analisa  pendekatan  untuk 

memecahkan masalah tentang program ruang yaitu untuk mendapatkan 

konsep tentang hubungan ruang (peruangan), dan juga akan mendapatkan 

penzoningan.

Dari  studi  literatur  tentang  Islam,  hasil  pengamatan  dan  studi 

arsitektur  akan  dianalisa  untuk  pemecahan  masalah  dari  ungkapan 
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eksterior dan interior bangunan, untuk mendapatkan konsep penampilan 

(ungkapan eksterior dan interior), material bangunan.

Studi arsitektur tentang struktur (yang berhubungan juga dengan 

bentuk bangunan) dan utilitas bangunan nantinya akan didapatkan konsep 

sistem struktur dan konsep utilitas.

Studi  literatur  tentang  arsitektur  dan  literatur  dari  PEMDA 

Surakarta/RUTRK  yaitu  studi  penentuan  lokasi  dan  tapak  dengan 

kriteria-kriterianya  untuk mengolah/menganalisa pengelolaan tapak dan 

lingkungan,  pola  perencanaan,  potensi  lingkungan,  orientasi  dan 

penzoningan untuk mendapatkan konsep perencanaan tapak.

Jadi dari hasil-hasil tersebut diatas, maka didapatkan konsep dasar 

perencanaan dan perancangan dari Moslem Health Center di Surakarta.

1.7.Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan pengertian judul, alasan pemilihan judul dengan 

pertimbangan  latar  belakang,  permasalahan  yang  timbul, 

persoalan  yang  ada  pada  Moslem  Health  Center,  tinjauan  dan 

sasaran  yang  harus  dicapai,  demikian pula  tentang batasan dan 

lingkup  pembahasan  kemudian  dikemukakan  metodologi 

pembahasan dan sistematikan penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Mengutarakan  tentang  tinjauan  umum  yang  berisi  tentang 

referensi  dan  landasan  teori  dari  perencanaan  dan perancangan 

Moslem Health Center.

BAB III ANALISA DATA

Mengutarakan tentang tinjauan umum yang berisi  tentang data-

data  berupa  tinjauan  terhadap  Healt  Center yang  telah  ada 

(fasilitas  yang disediakan,  sistem pengelolaan),  tinjauan tentang 

Kota Surakarta (kondisi wilayah kota Surakarta, kondisi kegiatan 

olahraga) yang merupakan dasar bagi sasaran yang ingin dicapai, 
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kebutuhan ruang dan program ruang serta pendekatan pemilihan 

tapak/lokasi.

BAB IV KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Menyusun  analisa-analisa  terhadap  permasalahan  dan persoalan 

yang  ada  untuk  memperoleh  rumusan-rumusan  menentukan 

sebuah  konsep  dasar  perencanaan  dan  perancangan  Moslem 

Health Center di Surakarta.
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