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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Judul : MUSLIMAH ISLAMIC CENTRE DI KOTA SURAKARTA 

DENGAN PENEKANAN PADA ARSITEKTUR TRADISIONAL 

JAWA 

 

1.2. Pengertian Judul 

Dari judul tersebut di atas dapat diartikan sebagai berikut : 

Muslimah : Seorang wanita yang sudah baligh dan 

memeluk agama islam 

Islamic Centre : Lembaga keagamaan yang berfungsi 

sebagai pusat pembinaan   dan 

pengembangan agama islam, yang 

berperan sebagai mimbar pelaksanaan 

dakwah dalam era pembangunan. 

Surakarta : Suatu nama kota besar yang terletak di 

propinsi Jawa Tengah. 

Arsitektur Tradisional Jawa : Suatu bangunan yang bentuk, struktur, 

fungsi, ragam hias dan cara 

pembuatannya diwariskan secara turun 

temurun serta dapat dipakai untuk 

melakukan aktivitas kehidupan dengan 

sebaik-baiknya. 

Jadi pengertian judul secara keseluruhan dari “Muslimah Islamic Centre 

di Kota Surakarta dengan Penekanan pada Arsitektur Tradisional Jawa” 

adalah sebuah tempat atau wadah di Surakarta yang menampung beberapa 

kegiatan penunjang keislaman yang dikhususkan untuk wanita, serta 

pendekatan perancangan bangunannya menggunakan konsep nuansa 

tradisional jawa. 
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1.3. Latar belakang 

1.3.1. Umum  

Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam 

merupakan suatu potensi untuk menanamkan ilmu dan kaidah-kaidah 

agama Islam. Dewasa  ini banyak sekali masyarakat yang beragama 

Islam namun belum megerti akan hukum dan syariat agama yang 

sesungguhnya. Semakin berkembangnya segala sektor kehidupan dunia 

ini namun apabila tidak diimbangi dengan peningkatan rohani, maka 

akan terjadi kerusakan mental manusia. Dari sektor rohani, agama yang 

memegang peranan penting karena bagaimanapun juga semua kegiatan 

manusia tidak lepas dari agama. Agama disini berfungsi sebagai tolak 

ukur dan kontrol terhadap semua tingkah laku manusia, sehingga 

pemerintah harus tanggap terhadap semua ini. Dalam hal ini pemerintah 

memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

mengembangkan semua kegiatan keagamaan. Salah satu langkah 

pemerintah adalah dengan pengadaan lembaga-lembaga yang baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Adanya kenyataan bahwa 

sampai saat sekarang ini umat Islam masih terbagi-bagi dalam golongan 

yang mempunyai organisasi dan cara sendiri yang bersifat intern dalam 

melakukan dakwah.  

Untuk menghadapi masalah itu, perlu kiranya ada sebuah media 

yang bersifat netral untuk menyatukan misi dan visi dari tiap aliran 

tanpa penonjolan aliran mayoritas sesuai dengan perkembangan dan 

pemusatan kegiatan. Media tersebut yang sekarang ini banyak 

berkembang di kota-kota besar bahkan di luar negeri juga dapat kita 

temui yaitu Islamic Centre.  

1.3.2. Khusus 

Islamic Centre memiliki pengertian yaitu sebagai wadah fisik 

yang menampung beberapa kegiatan penunjang keislaman. Diantara 

kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan ibadah mu’amalah dan 

dakwah. Islamic Centre juga mempunyai peran sebagai pusat atau 
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sentra informasi keislaman untuk umat muslim maupun umum yang 

ingin mengetahui dan mempelajari tentang Islam.  

Kota Solo adalah salah satu kota yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam dan mempunyai banyak wadah pendidikan agama 

Islam. Berbagai pondok pesantren yang banyak ditemui di kota Solo. 

Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi berbasis Islami juga mudah 

ditemui di kota ini. Oleh karena itu perlu adanya pemusatan kegiatan 

Islam sebagai wadah pengetahuan, pendidikan, kegiatan ibadah 

mu’amalah dan dakwah. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

sekitar pada khususnya dan para pelajar, mahasiswa, dan pengunjung 

pada umumnya yang ingin menambah wawasan pengetahuan tentang 

Islam. 

Alasan pengkhususan Muslimah Islamic Centre karena adanya 

aturan dalam Islam mengenai hijab, yang memiliki arti penghalang, 

ditujukan hanya untuk wanita. Di dalam ajaran Islam wanita 

mempunyai batas aurat yang boleh dilihat dan tidak kepada muhrim dan 

bukan. Hal itu di atur oleh Allah dalam (QS. AL-Ahzab : 59), serta 

hadist Rasullah yang berbunyi “ wahai Asma sesungguhnya gadis yang 

telah haid dia tidak boleh memperlihatkan anggota badannya kecuali 

ini dan ini, beliau menunjukkan wajah dan kedua telapak tangannya” 

(HR. Abu Dawud no.4106). Sampai saat ini Islamic Centre pada 

umumnya masih terbaur antara wanita dengan laki-laki. 

Sehingga dengan adanya suatu pengkhususan untuk wanita, 

mereka yang datang menjadi lebih fleksibel dalam menjalankan 

aktivitas. Di samping sebagi pusat studi Islam  Muslimah Islamic 

Centre diharapkan mampu menampung aktivitas kegiatan dan 

kebutuhan wanita yang syar’i sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan 

Sunnah. 
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1.4. Rumusan permasalahan 

a. Bagaiman merancang Islamic Centre yang dikhususkan untuk wanita di 

Surakarta yang dapat menunjang kegiatan muslimah di kesehariannya 

secara syar’i dengan konsep arsitektur tradisional Jawa. 

b. Bagaimana merencanakan sebuah bangunan Muslimah Islamic Centre 

dengan area lingkungan yang mendukung. 

 

1.5. Tujuan dan sasaran 

1.5.1. Tujuan 

Dengan adanya konsep perancangan Muslimah Islamic Centre di 

Surakarta yang bertujuan untuk mewujudkan tempat atau wadah 

aktivitas muslimah sehari-hari sebagai pusat kegiatan yang bersifat 

informatif, edukatif, bagi para muslimah di Solo pada khususnya dan 

pengunjung pada umumnya 

1.5.2. Sasaran 

Secara umum adalah untuk menentukan jumlah macam besaran 

ruang, pola hubungan ruang dan tuntutan pada Muslimah Islamic 

Centre. Sedangkan secara khusus adalah fungsi pelayanan Islamic 

Centre itu yang dapat menampilkan konsep perancangan bentuk fisik 

bangunan itu sendiri, dalam bentuk yang berkesan Islami dan 

mengangkat bentuk tradisional Jawa. 

 

1.6. Gagasan Perencanaan 

Muslimah Islamic Centre di Kota Surakarta adalah sebagai pusat studi 

Islam, wadah aktifitas muslimah sehari-hari sebagai pusat kegiatan yang 

bersifat informatif, edukatif, bagi para muslimah di Solo pada khususnya dan 

pengunjung pada umumnya. Selain sebagai pusat studi Islam di dalamnya 

juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti, salon dan spa khusus 

muslimah, fitness centre/sport centre, fasilitas outbond, perpustakaan, 

museum dan mini chinema, beladiri khusus muslimah, EXPO, mini market, 

restoran/ food court, toko baju/boutique, joging track, ruang  audio visual, 
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ruang penyiaran radio, penerbitan buku dll. Pelayanan terbuka untuk umum, 

dalam artian untuk semua wanita, baik muslim atau pun nonmuslim. 

Pendekatan bangunan berkonsep arsitektur tradisional Jawa diharapkan 

dapat menjadi ciri khas Kota Solo yang khas akan budayanya, serta menjadi 

media pengenalan tentang budaya Jawa, yang akan menjadi kenangan 

tersendiri bagi para pengunjung yang melihatnya. 

 

1.7. Batasan dan lingkup pembahasan 

1.7.1. Batasan 

a. Pembahasan ditekankan pada permasalahan dan persoalan yang ada, 

dengan harapan menghasilkan faktor penentu pada perencanaan dan 

perancangan fisik bangunan. 

b. Pembahasan dilakukan dalam lingkup pemikiran dan disiplin ilmu 

arsitektur, diluar itu dibahas dalam batasan sebagai pendukung. 

1.7.2. Lingkup pembahasan 

Pembahasan ditekankan pada prinsip-prinsip fiqih wanita yang 

akan diaplikasikan pada organisasi bangunan dan arsitektur tradisional 

Jawa diterapkan pada tampilan bangunan, lansekap, dan style interior 

bangunan. 

 

1.8. Metode pembahasan 

1.8.1.  Metode kompilasi data 

a. Observasi 

Yaitu melakukan studi lapangan melalui pengamatan langsung untuk 

mengetahui kondisi fisik lokasi dan tata existing, sarana dan 

prasarana yang tersedia serta faktor penunjang dan potensi yang ada. 

b. Survei Internasional 

Proses untuk mencari dan memperoleh sumber data yang didapatkan 

dari instansi terkait, antara lain : 

1. BAPEDA tentang RUTRK Kota Surakarta 

2. Jakarta Islamic Centre 
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3. Aliya salon dan spa muslimah 

4. Mutia salon muslimah 

 

1.8.2.  Studi literatur 

Merupakan studi dan karya tulis yang sudah ada dan berkaitan 

dengan Muslimah Islamic Centre, misalnya dari : 

a. Media cetak dan elektronik untuk mendapatkan berita-berita yang 

dapat menjadi acuan konsep. 

b. Referensi pustaka berupa buku-buku maupun skripsi yang 

mendukung dalam penulisan. 

c. Studi komparatif yang merupakan studi perbandingan terhadap 

bangunan atau sarana yang sudah ada jika sekiranya berhubungan. 

1.8.3.  Analisis data 

Melakukan uraian terhadap masalah berdasarkan data-data yang 

telah terkumpul dan analisis berdasarkan pada landasan teori relevan 

yang dengan permasalahan. 

 

1.9. Sistematika pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Menguraikan secara garis besar landasan konsep yang meliputi 

latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, gagasan 

perencanaan, lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi tentang tinjauan terhadap literatur-literatur umum 

tentang Islamic Centre dan tinjauan teori Arsitektur 

Tradisional Jawa. 

BAB III MUSLIMAH ISLAMIC CENTRE DI KOTA SURAKARTA 

 Berisi tinjauan umum tentang Kota Surakarta dengan beberapa 

pembahasan yang ditinjau dari segala aspek yang berkaitan 

dengan perencanaan dan perancangannya. 
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BAB IV ANALISIS KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN MUSLIMAH ISLAMIC CENTRE DI 

KOTA SURAKARTA 

 Berisi tentang analisa dan konsep dasar perencanaan dan 

perancangan site, ruangan, tampilan bangunan, struktur, 

interior, dan utilitas. 

 

 

 


