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PERANCANGAN HUNIAN VERTIKAL 

DARUL AMUDIYI LITTADRIB WAL ITTIHAD SURAKARTA 

 

Abstrak 

Indonesia yang  masih tergolong sebagai  negara berkembang, tentu mengalami 

tantangan sosial akibat laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data yang dilansir oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS). Laju pertumbuhan penduduk provinsi Jawa Tengah 

mengalami peningkatan, pada tahun 2000-2010 adalah 0.37, dan pada tahun 2010-2016 

mencapai 0.79. Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk maka pemerintah perlu 

meningkatkan kebutuhan kehidupan perkotaan. sehingga dari demografi yang semakin 

naik, dapat dioptimalkan sebagai penunjang perekonomian kota maupun negara. 

Konsep hunian vertikal Darul Amudiyi Litadrib Wal Ittihad” adalah Sebuah bangunan 

yang menjadi gagasan baru dalam hunian vertikal yang berfungsi tidak hanya sebagai 

hunian namun menjadi wadah pelatihan bisnis dan pembentukan karakter Islam bagi 

penghuninya dengan penekanan pada konsep Arsitektur Islam. Konsep DALWI 

diharapkan mampu menjadikan wadah pemberdayaan dan permukiman yang dapat 

membentuk karakter, meningkatkan pemahaman keislaman serta membangun 

perekonomian masyarakat terutama di Surakarta. 

Kata Kunci: ekonomi, pemberdayaan, arsitektur Islam, Surakarta. 

 

Abstract 

Indonesia which is still classified as a developing country, of course has increased. 

Based on data reported by the Central Statistics Agency (BPS). The population growth 

rate of the province of Central Java increased, from 2000-2010 to 0.37, and in 2010-

2016 it reached 0.79. Increasing population expenditure, the government needs to 

increase the needs of urban life. So from the increasing demographics, it can be 

optimized to support the improvement of cities or countries. The concept of vertical 

housing Darul Amudiyi Litadrib Wal Ittihad "is a building that becomes a new 

foundation in the field of vertical occupancy which can only be used as a forum for 

business training and the making of Islamic characters for its residents in accordance 

with the concept of Islamic Architecture. The concept of DALWI is expected to be able 

to create a forum for empowerment and settlements that can shape character, improve 

Islamic understanding and build community economics in Surakarta. 

Keywords: economy, empowerment, Islamic architecture, Surakarta. 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia yang  masih tergolong sebagai  negara berkembang, tentu mengalami 

tantangan sosial akibat laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data yang dilansir oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS). Laju pertumbuhan penduduk provinsi Jawa Tengah 

mengalami peningkatan, pada tahun 2000-2010 adalah 0.37, dan pada tahun 2010-2016 

mencapai 0.79.  

Dalam buku Michael P. Todaro, disebutkan bahwa tingginya angka kelahiran pada 

negara berkembang menjadi beban dan menghambat pembangunan ekonomi, yaitu 
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negara berkembang memiliki 40 persen penduduk yang kurang dari 15 tahun, 

sedangkan di negara-negara maju tidak mencapai 20 persen. Secara keseluruhan, anak-

anak dan lansia pada negara berkembang mencapai 45 persen sedangkan pada begara 

maju hanya sepertiga dari total penduduk (Michael P. Todaro, 2003). 

Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk maka pemerintah perlu meningkatkan 

kebutuhan kehidupan perkotaan. sehingga dari demografi yang semakin naik, dapat 

dioptimalkan sebagai penunjang perekonomian kota maupun negara. 

1.1 Surakarta sebagai Pusat Perekonomian Jawa Tengah 

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi Jawa Tengah tahun 2009-

2029 kota Surakarta menjadi salah satu kota strategis sebagai ujung pertumbuhan 

ekonomi Jawa Tengah, dengan demikian kota Surakarta akan memiliki banyak 

perkantoran, UKM, dan bermacam usaha bisnis. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi 

yang meningkat maka diproyeksikan laju pertumbuhan penduduk kota Surakarta akan 

semakin tinggi dengan bertambahnya masyarakat urban dari berbagai kota. 

Berkembangnya sektor ekonomi dan pertumbuhan penduduk dari masyarakat imigran di 

Surakarta tentu berdampak pada kebutuhan hunian. 

1.2 Keterbatasan Hunian Vertikal & Konflik Sosial 

Pada era urbanisasi seperti saat ini, populasi masyarakat Surakarta yang semakin 

banyak, pemenuhan rumah yang belum tercukupi, dan lahan yang semakin berkurang 

mendorong harga tanah menjadi semakin naik, sehingga harga hunian turut meroket. 

Kebutuhan hunian saat ini mulai dikembangkan menjadi hunian yang memenuhi 

permasalahan masyarakat urban saat ini. Hunian Vertikal berupa rumah susun dan 

rumah deret memang lebih diperuntukkan bagi MBR, namun bagi masyarakat milenial, 

hunian Vertikal berupa rumah susun dengan cluster atau  apartemen mulai diminati. 

Pada beberapa hal hunian Vertikal sangat menunjang bagi kebutuhan masyarakat 

sekarang, rumah deret Surakarta mewadahi masyarakat yang berasal dari permukiman 

kumuh, sedangkan apartemen memiliki fasilitas yang mewadahi masyarakat menengah 

atas. Namun, dari segala keuntungan dan kemudahan yang didapat oleh pengguna dan 

bermacam-macam keunggulan yang dijunjung pemerintah atau pelaku bisnis properti, 

pengelola apartemen sekedar menerapkan desain dan fungsi apartemen atas dasar 

keuntungan bisnis atau keefisienan dana dan belum mengarah kepada kemaslahatan 

maupun kemakmuran, membantu sebatas fasilitas maupun pelayanan, dan belum 

mengindahkan sosial keramahtamahan, padahal di dalam Islam konsep setiap tetangga 

memiliki hak-hak yang harus ditunaikan, salah satu konsep sosialnya adalah 

menghindari perilaku yang mengganggu keamanan penggunanya. 

1.3 Pemberdayaan 

Pengadaan rumah susun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial akan hunian, 

namun rumah susun diharapkan dapat mengarahkan pengembangan kawasan yang 

produktif. Sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian penghuni melalui 

pemberdayaan penghuni rumah susun. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah 

kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan 

masyarakat yang bersangkutan, namun dalam buku Pemberdayaan Masyarakat oleh 
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Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S., Dr. Ir H. Poerwoko Soebianto, disebutkan ada 

dilema pemikiran dalam pemberdayaan masyarakat di antaranya adalah dalam usaha 

pemberdayaan pemberian bantuan sering kali tidak menjawab masalah 

ketidakberdayaan masyarakat, serta program/kegiatan pemberdayaan masyarakat 

berhenti keberlanjutannya. 

1.4 Sosial dan Hubungan Masyarakat dalam Perspektif Islam 

Islam dengan ajaran dan aturannya memiliki solusi terbaik yang dibuat oleh sang 

Pencipta bagi manusia di muka bumi, tentu telah mengatur adab yang seharusnya 

dilakukan antar manusia, habluminnannas. Allah SWT telah berfirman di dalam Al 

Quran, 

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa 

pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan 

hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong 

dan membanggakan diri” (An-Nisa: 36) 

Tidak terdapat dalam ajaran Islam, hubungan antar manusia digolongkan sesuai 

status ekonomi, ras, etnis maupun agama untuk saling membantu dan berbuat kebaikan. 

Perilaku dan akhlak sosial yang diajarkan Islam ini telah diterapkan oleh Muhammad 

Darwis atau K.H. Ahmad Dahlan dalam gerakan dakwah Muhammadiyah. Memahami 

konteks sosial yang terdapat pada surat Al-Ma’un mengantarkan beliau mendirikan 

berbagai amal usaha pada gerakan dakwah Muhammadiyah untuk menangani masalah 

sosial kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan di Indonesia. Dalam konteks Hunian tentu 

kehidupan sosial masyarakat akan terjadi setiap hari dan sosial masyarakat tentunya 

sangat berhubungan. Umat Islam dalam bersosial dituntut untuk meningkatkan 

kepekaan terhadap masyarakat, menjauhi sifat kebanggaan berlebih yang mengurangi 

kepedulian terhadap saudaranya. Hingga pada akhirnya tidak ada penggolongan sosial 

berdasarkan status ekonomi. Islam juga mengajarkan bahwa rahmat Allah SWT telah 

tersebar di muka bumi, oleh karenanya kewajiban kita adalah untuk mencari hal tersebut 

dan Allah melarang bagi kaum muslim untuk berputus asa dalam meraih rahmat dan 

rezeki-Nya di muka bumi. 

Oleh karena itu, penulis memahami dari permasalahan backlog rencana pusat 

ekonomi di Surakarta, dan finansial penghuni hunian vertikal tidak dapat diatasi secara 

instan. Perlu adanya sebuah permukiman yang sifatnya berkelompok vertikal yang 

memungkinkan sebuah wadah penuntas backlog dan keterbatasan lahan, namun juga 

mendorong peningkatan finansial penghuninya. 

 

2. METODE 

Metode pembahasan dalam penulisan ini adalah studi literatur, observasi lapangan, dan 

analisis data. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan jurnal, artikel, 

ataupun penelitian yang berkaitan dengan lokasi yang dijadikan objek dan kajian 

mengenai hunian vertikal, hunian Islam, dan Literatur Islam yang dapat sebagai dasar 

indikator dan pedoman dalam perancangan. Observasi lapangan, yaitu kegiatan berupa 

pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data berupa situasi dan 

kondisi kenyataan yang terjadi di lokasi untuk kemudian didokumentasikan sebagai 

bahan analisis dalam perancangan. Analisis data adalah kegiatan melakukan analisis 
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terhadap data fisik seperti dimensi ruang, kebutuhan hunian ataupun bangunan hunian 

vertikal seperti rumah susun dan apartemen. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai Perda nomor 9 tahun 2016, kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan di 

bagian Surakarta utara yang memiliki perencanaan sebagai permukiman, perdagangan, 

jasa, industri kecil, industri kreatif, budaya dan pariwisata. Sedangkan kelurahan 

Nusukan, menjadi SPK kawasan IV dengan kegiatan permukiman, perdagangan, jasa, 

industri kecil, industri ringan. Lahan terpilih berada di kecamatan Banjarsari, kelurahan 

Nusukan yang dilalui oleh jalan Popda. Lahan dan daerah ini telah sesuai dalam Perda 

nomor 1 tahun 2012. 

Persentase Koefisien Dasar Bangunan (KDB) mencapai 60% dari luas lahan, 

sedangkan untuk Koefisien Luas Bangunan (KLB) maksimal 750% sedangkan tinggi 

bangunan maksimal 9 lapis (40 m). 

3.1 Gagasan Perencanaan dan Perancangan 

Mengembangkan DALWI sebagai hunian vertikal yang berfungsi sebagai sebuah 

gagasan baru dalam hunian vertikal yang berfungsi tidak hanya sebagai hunian namun 

menjadi wadah pelatihan bisnis dan pembentukan karakter Islam bagi penghuninya 

dengan penekanan pada konsep Arsitektur Islam 

A. Pemberdayaan 

 

Gambar 3. 1 Teori Pendekatan Pemberdayaan 

Sumber:  Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, 2012 

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan masyarakat tidak dijadikan objek 

dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan. 

Berikut adalah pendekatan pemberdayaan: 

1. Sistem harus terarah 

Pendekatan harus tertuju sesuai target yang memerlukan untuk mengatasi 

masalahnya dan kebutuhannya. 

2. Masyarakat ikut serta langsung 
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Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni 

agar bantuan tersebut efektif, selain itu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan 

mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. 

3. Berkelompok 

Karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-

masalah yang dihadapinya. Pendekatan ini paling efektif dan dari penggunaan sumber 

daya juga lebih efisien. (Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, 2012) 

 

Gambar 3. 2 Skema Pencapaian DALWI 

Sumber:  Analisa Penulis, 2018 

3.2 Konsep Ruang 

1. Aktivitas Bermukim 

Aktivitas yang terjadi ketika menghuni sebuah tempat tinggal seperti, istirahat, makan 

minum, beribadah, mandi dan sebagainya.  

2. Aktivitas Pengkajian/Pemberdayaan 

Merupakan aktivitas yang disematkan dalam penghidupan guna meningkatkan ilmu dan 

pengetahuan sebagai bekal kehidupan dan berbisnis. 

Tabel 3. 1 Gagasan Pemberdayaan Ekonomi dalam Bisnis dan Usaha 

NO Kategori Kegiatan Cakupan 

1 Bisnis Pembelajaran bisnis/ kaidah Fiqih Muammalah 

(Kontemporer) 

2 Pembelajaran mekanisme bisnis Program manajemen 

3 Usaha Pelatihan Skill Pelatihan keahlian 

4 Percobaan produk Memasarkan produk 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 
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Peran DALWI dalam peningkatan Ekonomi melalui bebrapa cara sebagaimana di atas, 

pemahaman ilmu bisnis dan peningkatan usaha. 

• Pembelajaran bisnis, merupakan upaya memberikan pemahaman bagi penghuni 

mengenai bisnis dalam Islam melalui Fiqih Muammalah, hukum kebolehan dan 

keharaman dan sebagainya.  

• Pembelajaran Mekanisme Bisnis menjadi upaya mengajarkan manajemen 

pengelolaan dan administrasi bisnis. 

• Pelatihan skill, adalah sarana pelatihan meningkatkan skill, untuk pekerjaan yang 

membutuhkan kemahiran 

• Percobaan produk, merupakan sarana testimoni bagi penghuni lain agar 

berpartisipasi dalam bisnis penghuni, sebelum diperjual belikan ke pasaran. 

3. Jadwal Aktivitas Menurut Pengguna 

Tabel 3. 2 Jadwal Aktivitas 

NO Waktu Ayah Anak Ibu 

1 04.20 - 05.00 Subuh* 

2 05.05 - 05.10 Membaca Al Quran* Membaca Al Quran* Membaca Al Quran* 

3 05.10 – 05.55 Halaqah pagi* Belajar pagi Persiapan sarapan 

4 05.55 - 06.10 Persiapan bekerja* Persiapan bersekolah Makan 

5 06.10 - 07.00 Mandi + Makan Mandi + Makan Mencuci + Jemur 

6 07.00 - 07.12 Bekerja* Belajar di Sekolah* Belanja di Pasar 

7 07.00 - 07.50 

8 07.50 - 08.40 Persiapan kajian 

9 08.40 - 09.30 Kajian Nisa* 

10 09.30 - 10.20 

11 10.20 - 11.10 Merapikan rumah 

12 11.10 - 12.00 Persiapan makan siang 

13 12.30 - 13.20 Zuhur* 

14 13.20 - 14.10 Bekerja* Belajar di Sekolah* Istirahat 

15 14.10 -15.00  

16 15.00 - 15.20 Ashar* 

17 15.20 - 16.10 Bekerja Belajar Al Quran*  

18 16.10 - 17.00 Memasak makan malam 
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19 17.00 - 17.50 Mandi Persiapan salat Mandi 

20 17.50 - 18.45 Magrib* 

21 18.45 - 19.15 Hafalan Al Quran Hafalan Al Quran  

22 19.15 - 19.45 Isya* 

23 19.45 - 20.30 Kajian Fiqih* Makan Makan 

24 20.30 - 22.10 Makan Belajar malam Istirahat 

25 22.10 - 24.00 Diskusi bisnis Islam* Tidur 

26 24.00 - 00.50 Tidur 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

Jadwal tersebut diperuntukkan bagi keluarga yang tinggal di DALWI, sifatnya tidak 

mengikat dan menyesuaikan kondisi. Bagi kegiatan dengan tanda bintang (*) 

merupakan kegiatan yang menjadi program bagi pengguna DALWI dan mewajibkan 

mereka untuk menghadiri. 

• Kajian Pagi adalah kajian dengan materi kaidah agama Islam yang secara rutin 

diisi oleh Mudaris, dengan opsi sesekali diisi oleh ustaz-ustaz yang ada di luar 

DALWI. 

• Pada persiapan bekerja, Daaris diberikan waktu berdiskusi dengan Muaddib 

ataupun Mudaris dalam hal pekerjaan dan hasanah bisnis Islam, kemudian akan 

diterapkan pada waktu bekerja. 

• Kajian fikih di malam hari adalah sarana memahami kaidah Islam dalam hal 

ekonomi maupun ibadah karena ilmu fikih merupakan pelajaran yang akan 

sering dijumpai oleh masyarakat, di antara bab fikih yang sering muncul dalam 

pebisnis adalah tentang harta riba, hutang-piutang, zakat dan sebagainya. 

Memahami hukum-hukum dalam kehidupan sangat dibutuhkan terutama sebagai 

seorang kepala keluarga rumah tangga. Kajian ini tidak hanya bisa diakses oleh 

penghuni DALWI namun bisa diikuti oleh kalangan masyarakat. 

• Diskusi bisnis Islam adalah diskusi para kepala keluarga mengenai bisnis, 

seperti  bisnis yang sedang ramai di masyarakat, bisnis Syariah, ataupun diskusi 

kejadian yang pernah dialami dalam bekerja. 

 

Pendidikan formal bagi anak penghuni DALWI dibebaskan untuk 

menyekolahkan anak sesuai pilihan orang tua dan sesuai jenjang pendidikannya, yang 

dituntut dari anak-anak penghuni adalah pemahaman prinsip Islam dalam kehidupan 

dan bacaan Al Quran mereka. 
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Ibu rumah tangga memang tidak dituntut untuk bekerja, karena kewajiban bekerja hanya 

bagi kepala rumah tangga. Kewajiban bagi seorang Ibu rumah tangga adalah menjaga 

rumah saat suami sedang pergi dan mendidik anak-anak. Sehingga bagi ibu rumah 

tangga tidak memiliki jam bekerja, secara bersamaan maka Kajian Nisa adalah kajian 

khusus bagi perempuan yang menjelaskan kewajiban dan hal-hal yang harusnya 

dilakukan oleh seorang perempuan. Kajian Nisa merupakan kajian yang terbuka bagi 

perempuan yang ingin belajar. 

3.3 Konsep Bangunan 

Sebuah bangunan yang baik perlu didukung dengan wadah aktivitas yang baik, oleh 

karena itu, sistem yang ada pada DALWI, sangat dibutuhkan agar fungsi dan tujuan 

dapat tercapai. Sistem untuk membentuk DALWI  berupa sistem yang mendukung 

pelayanan dan sesuai dengan Islam, di antara sistem tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Sistem Pemberdayaan 

Sebagai pembelajar dan pemberi pelajaran Mudaris, Muaddib dan Daaris dalam 

berkehidupan di DALWI memiliki ikatan sebagaimana guru dan murid walaupun dalam 

konteks bisnis adalah pemilik pekerjaan dan karyawan. Tiga posisi ini memiliki alur 

sebagai proses pemberdayaan. 

1. Daaris (اِرس
َ
 (د

Daaris berasal dari akar kata belajar dalam bahasa Arab darasa  (ََرَس
َ
 secara bahasa (د

berarti orang yang sedang belajar, sehingga dalam DALWI status ini diemban oleh 

masyarakat yang akan mempelajari ilmu dari DALWI, kriteria Daaris adalah 

masyarakat berpenghasilan rendah yang berasal dari Surakarta maupun luar kota 

Surakarta yang belum memiliki pekerjaan atau telah memiliki pekerjaan akan tetapi 

tidak memiliki karyawan. Berdasarkan Upah Minimum Regional kota Surakarta 

maka MBR adalah masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki penghasilan 

sebesar Rp. 1.668.700,- 

Syarat selanjutnya bagi Daaris adalah bersedia untuk tinggal dan bekerja di 

DALWI serta menerima konsep pemikiran bahwa kekayaan bukan harta milik diri 

sendiri namun ada hak orang lain dari kekayaan yang diperoleh untuk 

dikembangkan sebagai ladang pahala. Berusia kurang dari 40 tahun. Mengenai batas 

usia 40 tahun ini didasari oleh penjelasan Ibnu Katsir bahwa ketika seseorang telah 

mencapai usia 40 tahun, akalnya, pemahaman, dan lemah lembutnya telah 

sempurna. Sehingga diharapkan bila telah mencapai usia 40 tahun lebih fokus untuk 

mengejar amal saleh sebagaimana Imam Malik berkata, “Aku mendapati para ulama 

di berbagai negeri, mereka sibuk dengan aktivitas dunia dan pergaulan bersama 

manusia. Ketika mereka sampai usia 40 tahun, mereka menjauh dari manusia.” 

Posisi Daaris di sini adalah tahap pertama dalam berkehidupan di DALWI. 

Daaris bermukim di DALWI dan bekerja di bisnis pribadi atau perusahaan yang 

dimiliki oleh Muaddib ataupun Mudaris. Oleh karena itu ada 2 jenis yang dapat 

dilakukan oleh Daaris dalam Bekerja: 
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a) Jika Daaris belum memiliki bisnis maka akan dipekerjakan di perusahaan 

Muaddib ataupun Mudaris, kemudian tugas Daaris adalah menjadi 

karyawan di perusahaan tersebut dan mempelajari bisnis yang ada. Daaris 

juga diberikan tanggung jawab untuk membuka bisnis sendiri dengan 

didampingi oleh Muaddib/Mudaris. 

b) Apabila Daaris telah memiliki bisnis pribadi maka tugas Daaris adalah 

menerapkan pelajaran pada DALWI dan mengembangkan bisnisnya dengan 

masukan dan saran dari Muaddib. 

2. Muaddib 

Muaddib berasal dari kata yang berarti orang yang mendidik atau pendidik, Posisi 

Muaddib berada pada tahap kedua dalam berkehidupan di DALWI. Muaddib 

bermukim di DALWI dan bekerja di perusahaannya sendiri serta membimbing 

Daaris agar meningkatkan skill dan membimbing keislaman. Kriteria Muaddib 

adalah masyarakat menengah yang telah memiliki usaha dan telah membuka 

lapangan kerja serta bisnis yang telah berdiri dan dapat dijalankan oleh tenaga 

kerjanya sehingga mendapatkan waktu luang untuk berkegiatan mendukung dan 

membantu Daaris, Muaddib ini telah memiliki penghasilan di atas Rp. 1.668.700,-.  

3. Mudaris 

Mudaris memiliki akar kata yang sama dengan Daaris yaitu darasa (ََرَس
َ
 ,namun (د

Mudaris dapat diartikan sebagai pengajar, Posisi Mudaris tidak sebagai penghuni 

DALWI namun sebagai pengajar dan penganggung jawab DALWI. Mudaris 

membuka peluang kerja bagi Daaris dan bertanggung jawab untuk mengelola, 

membantu pengelolaan DALWI. Mudaris dapat bermukim di DALWI, bekerja di 

perusahaannya sendiri. Selain itu Kriteria Mudaris adalah masyarakat menengah 

atas yang telah memiliki usaha, telah membuka lapangan kerja dan memiliki anak 

divisi dalam bisnis. Mudaris ini telah memiliki penghasilan di atas Rp. 20.000.000,-  

 

 Bagi Daaris yang mulai mengenal bisnis, diharapkan dapat memiliki bisnis dan 

karyawan sendiri, dan berusaha untuk meningkatkan status menjadi Muaddib. Bagi 

Muaddib yang mulai memahami alur bisnis dapat membantu Daaris dalam 

meningkatkan keberanian berbisnis, dan diharapkan dapat memperbaiki usahanya dan 

mengembangkan bisnisnya, serta berusaha untuk meningkatkan status menjadi Mudaris. 

Bagi Mudaris yang telah memiliki beberapa usaha diharapkan dapat selalu 

membuka peluang kerja dan bagi hasil bagi DALWI. Mengelola DALWI. 
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Gambar 3. 3 Skema Pemberdayaan 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

 

Sifat DALWI adalah Unconstant yaitu selalu berproses untuk mencapai 

masyarakat Islam yang berkarakter dan kuat perekonomian. Bentuk unconstantnya 

adalah tidak berhenti untuk meningkatkan bisnis dan berusaha memiliki usaha yang 

membuka lapangan pekerjaan, karena bentuk pemberdayaannya adalah lifetime, sistem 

ini tidak berhenti hanya pada 1 hunian vertikal DALWI, bagi Daaris, yang telah 

mencapai proporsi seorang Muaddib, dan Muaddib telah mencapai proporsi Mudarris, 

maka akan diposisikan di hunian vertikal DALWI ke-2, dengan kembali merekrut 

masyarakat menjadi Daaris di hunian vertikal DALWI ke-2. Begitupun seterusnya 

menyesuaikan kebutuhan perkotaan. 

2. Sistem Bisnis 

 

Gambar 3. 4 Zonasi Ruang Bisnis 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 
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1. Ruang Diskusi 

Sebagai ruang belajar oleh Mudarris, ruang diskusi Daaris dan Muaddib dalam 

keseharian, dan dapat digunakan sebagai tempat konsultasi bisnis bagi start up ataupun 

pebisnis yang ingin peningkatan kualitas perekonomian bagi keduanya 

2. Ruang Prototype 0.1 

Sebagai ruang percobaan yang dibutuhkan setelah masyarakat DALWI untuk 

memberikan testimoni bagi produk atau jasa yang akan dipasarkan ke khalayak umum. 

3. Ruang Prototype 0.2 

Sebagai ruang percobaan yang dibutuhkan setelah masyarakat DALWI untuk 

memberikan testimoni bagi produk atau jasa yang akan dipasarkan ke khalayak umum. 

Prototype 0.2 difungsikan bagi produk atau jasa berupa kuliner 

4. Gudang 

Fasilitas penunjang perlengkapan dan penyimpanan barang dagang ataupun sarana 

prasarana bisnis 

3. Sistem Sosial 

1. Komunal 

 

Gambar 3. 5 Zonasi konsep sosial komunal 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

 

Dalam bangunan bersama konsep perilaku sosial Islam juga dimuat sehingga perilaku 

dan tatanan di DALWI diharapkan dapat sesuai dengan kaidah Islam.  

a. Tipe unit hunian, disesuaikan dengan kebutuhan ruang sebuah keluarga, dan 

tidak disesuaikan dengan finansial. Tipe Keluarga diperuntukkan bagi penghuni yang 

telah memiliki istri dan anak, Tipe Single diperuntukkan bagi penghuni yang belum 

menikah dan baru menikah.  
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b. Dapur umum, adalah dapur yang bisa digunakan oleh semua penghuni, dapur 

umum ini juga mewadahi bagi mereka yang ingin memberikan makanan gratis berupa 

makanan ringan, bahan makanan atau makanan siap makan yang dapat diambil dan atau 

diolah penghuni lain. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: 

ائٌِع إلَى َجْنبِهِ َجاُرهُ جَ وَ  ْشبَعُ لَْيَس اْلـُمْؤِمُن الَّذْي يَ   

“Bukan mukmin, orang yang kenyang perutnya sedang tetangga sebelahnya kelaparan ”

(HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra 18108, disahihkan Al Albani dalam Silsilah 

Ash Shahihah 149) 

c. Teras tamu dan ruang tamu, difasilitasi untuk para tamu menunggu pemilik 

rumah mempersiapkan diri. 

 

 

 

2. Unit Hunian 

 

 

Gambar 3. 6 Zonasi konsep sosial unit hunian 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

Dalam perencanaan unit di DALWI, Terdapat beberapa pendekatan dalam mendesain 

unit rumah, di antaranya sebagai berikut: 

a. Ruang tidur untuk anak memiliki space yang disesuaikan dengan keperluan 

istirahat dan meletakkan barang-barang. Setiap unit Rumah Keluarga telah terdapat 3 

tempat tidur. 

“ ِةَوََ
َ
َل ْمَِبالصَّ

ُ
ك
َ
د
َ
ْوَل

َ
أ ْمَُمُروَا

ُ
َره

ْ ش  اُءَعَ
َ
ْبن
َ
ْمَأ

ُ
ْيَهاََوه

َ
ل ْمَعَ

ُ
ُبْوه ِ

ْ ،ََواضن نَ اُءََسْبِعَِسِني ْ
َ
ْبن
َ
اِجِعََأ

َ
َمض

ْ
َال ي ِ

ُهْمَفن
َ
َبْين ْوَا

ُ
ق رِّ
َ
،ََوف ” 

“Perintahlah anak-anak kalian untuk salat saat berusia tujuh tahun. Pukullah mereka 

(bila tidak mau salat) saat berusia sepuluh tahun. Dan pisahkanlah mereka saat tidur”. 

[HR. Abu Dawud dan dinilai hasan oleh an-Nawawiy juga al-Albaniy] 



13 

 

 

Gambar 3. 7 Tempat tidur 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

 

Untuk ruang belajar, terdapat space sendiri di luar ruang tidur dan dapat 

digunakan semua penghuni rumah, bila dibutuhkan dapat ruang belajar diperlebar 

dengan ruang keluarga. Kamar yang disesuaikan dengan ukuran ranjang tidur 

mengharuskan anak-anak untuk belajar di ruang belajar ataupun ruang keluarga. Sistem 

belajar yang berada di luar ruang tidur akan memproyeksikan kegiatan anak kepada 

orang tua, hal demikian juga dapat mendorong orang tua untuk mengajarkan dan 

mendampingi dalam pendidikan anak. 

b. Ruang keluarga dan ruang makan akan berupa satu ruang yang bisa 

difungsikan sebagai ruang makan dan juga ruang keluarga. Dasar penyatuan ini 

dibentuk karena fungsi ruang makan akan menghabiskan banyak ruang pada unit rumah. 

Pada dasarnya Islam juga memahami bahwa interaksi sosial antar anggota keluarga 

lebih berada pada saat makan Bersama dengan teori tersebut dipahami bahwa fungsi 

ruang keluarga untuk interaksi keluarga sebenarnya terdapat ketika makan dan hal itu 

mengantar ke fungsi ruang makan. 

َ
ْ
ْمَُيَباِرك

ُ
ِمك
َ
عا

َ
َط

َ
َعَل ِمُعْوَا

َ
ْمَِفْيهََِِاْجت

ُ
ك
َ
ل . 

“Berkumpullah kalian dalam menyantap makanan kalian (bersama-sama), (karena) di 

dalam makan bersama itu akan memberikan berkah kepada kalian.” 

[HR. Abu Dawud no. 3764, hasan. Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah no. 664] 

c. Pada kamar mandi, tetap menggunakan toilet jongkok dan shower untuk 

mandi. Pada arah toilet, diposisikan menghadap selain kiblat dan tidak 

membelakanginya. Kemudian posisi toilet tidak berada di depan tempat salat, sehingga 

menampilkan salat menghadapnya. Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhu berkata: 

 ال تصل إلى الحش وال إلى الحمام وال إلى المقبرة
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 “Jangan hadapkan salat kepada tempat buang hajat, kamar mandi, dan kuburan. ”

[Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf 3/ 372 no: 7651, cet. 

Maktabah Ar-Rusyd] 

Kemudian terdapat 2 bagian di kamar mandi, yaitu area basah dan area kering, 

area badah menjadi ruang pengguna untuk bersuci seperti mandi dan wudhu sedangkan 

area kering digunakan untuk melepas busana sebelum memasuki area basah. Hal ini 

merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga keabsahan bersuci. 

 

Gambar 3. 8 Pembagian area kamar mandi 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

a. Kebutuhan space koridor di rumah disesuaikan dengan dimensi manusia, 

pertimbangan ini digunakan untuk mengurangi space yang dapat digunakan 

untuk ruang-ruang dalam rumah. 

 

Gambar 3. 9 Ruang tamu unit 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

 

e. Dalam menjamu tamu, terdapat 2 cara yang digunakan penghuni, pertama, 

dimasukkan ke ruang tamu di dalam rumah diperuntukkan untuk tamu mahram atau 

saat kepala rumah tangga di rumah. Kedua, berada di teras rumah, diperuntukkan bagi 

tamu mahram asing yang memiliki keperluan singkat. 

f. Ruang ibadah di dalam rumah juga menjadi ruang yang harus ada pada rumah. 

Ruang tamu, yang tidak selalu digunakan oleh penghuni akan digunakan sebagai ruang 
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ibadah, sehingga peran ruang dapat disesuaikan kebutuhan penghuni sebagai ruang 

ibadah dan ruang tamu saat menjamu tamu. 

امََ َحمَّ
ْ
ََوال

َ
ة َ ُبُ

ْ
َمق
ْ
َال
َّ
َِإال

ٌ
َهاََمْسِجد

ُّ
ل
ُ
َك ْرُض

َ
 األ

“Seluruh permukaan bumi adalah masjid kecuali kuburan dan tempat 

pemandian.“ 

[HR. Tirmidzi no. 317, Ibnu Majah no. 745 dan Abu Daud no. 492. Al Hafizh 

Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.] 

3.4 Konsep Struktur 

Sistem struktur bangunan terdiri dari 3 struktur, yaitu, Sub Struktur, bagian struktur 

yang paling bawah untuk menyalurkan beban atas ke dalam tanah, kemudian Super 

Struktur, struktur penyalur beban bagian atas bangunan menuju ke bagian bawah 

bangunan, kemudian Upper Struktur adalah struktur yang teratas.  

1. Super Struktur/ Upper Struktur 

Pada sistem Upper Struktur yang berada paling atas bangunan dan Super Struktur yang 

menyalurkan beban antara Upper Struktur ke Sub Struktur berada pada posisi tengah 

bangunan yang akan kerap kali ditemui oleh pengguna bangunan. Oleh karena itu, 

pembentukan struktur dapat menunjang tampilan dan menunjukkan karakter bangunan. 

Elemen struktur dapat berfungsi sebagai nilai estetika dan fungsi kegiatan. Terdapat 2 

komponen untuk sistem Super struktur bangunan. 

a. Komponen Vertikal 

Komponen Vertikal menjaga berdirinya bangunan dan menyalurkan beban dari 

atas maupun dari Komponen Horizontal. 

b. Komponen Horizontal 

Komponen Horizontal menyalurkan beban di atasnya ke Komponen Vertikal 

untuk disalurkan ke dalam tanah. 

 

Gambar 3. 10 Struktur horizontal yang berjarak untuk pencahayaan 

Sumber: Purnomo, 2018 

Pada sistem Super struktur, komponen vertikal maupun horizontal dapat 

dimainkan polanya sehingga dapat menunjang kebutuhan pencahayaan dan estetika 

bangunan. 
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2. Sub Struktur 

Sub Struktur merupakan bagian paling bawah dari sistem struktur, berikut adalah 

beberapa jenis sistem sub struktur: 

Tabel 3. 3 Jenis Struktur Bored Pile dan Tiang Pancang 

Jenis Struktur Kelebihan Kekurangan 

Bored Pile  - Minim gangguan kebisingan 

- Dapat digunakan di berbagai 

jenis tanah 

- Membutuhkan keterampilan 

kontraktor 

- Pada kondisi buruk tidak 

dapat digunakan. 

Tiang 

Pancang 

- Dapat menahan longsor dan 

penurunan berlebih 

- Menimbulkan kebisingan saat 

di lapangan 

- Menimbulkan getaran bagi 

lingkungan sekitar 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

Perencanaan dan perancangan DALWI yang berupa 6 lantai ini akan 

menggunakan Sub Struktur berupa sistem pondasi bored pile. 

3.5 Eksterior dan Interior 

 

Gambar 3. 11 Eksterior DALWI 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

 

Gambar 3. 12 Unit Hunian 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 
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Gambar 3. 13 Ruang Prototype 0.1 dan 0.2 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

 

 

Gambar 3. 14 Area Diskusi dan Ruang Diskusi 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

4. PENUTUP 

Melalui laporan Tugas Akhir yang berjudul “Perancangan Hunian Vertikal Darul 

Amudiyi Littarib Wal Ittihad” dengan pendekatan kaidah Islam diharapkan mampu 

mengatasi perekonomian masyarakat Indonesia, terkhusus kota Surakarta. 
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