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SOLO ICONIC ISLAMIC CENTER 

DENGAN PENDEKATAN NEO VERNACULAR 

Abstrak 

Agama di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat. Hal ini juga tertulis dalam ideologi bangsa Indonesia, yakni pancasila 

“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di Indonesia terdapat berbagai agama yang terdiri dari 

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Indonesia juga merupakan 

Negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Surakarta atau Sala 

memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Islam di tanah Jawa. 

Kasunanan Surakarta yang telah berdiri beratus-ratus tahun dan ikut andil dalam 

penyebaran agama Islam. Disisi lain fungsi masjid di zaman sekarang dan di zaman 

Rasulullah sangat berbeda. Solo Iconic Islamic Center adalah sebuah pusat yang 

mewadahi segala kegiatan keislaman dan aspek kemasyarakatan pada bangunan 

dengan penekanan pada arsitektur neo-vernacular yaitu memadukan unsur-unsur 

modern dengan tradisional dan terletak di Kota Solo. Islamic Center diharapkan 

mampu mewadahi segala macam aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan agar lebih 

efisien dan efektif dalam satu kompleks. Namun tetap mempertahankan unsur budaya 

dan mempertimbangkan perkembangan teknologi modern dalam desainnya. Juga 

diharapkan dengan adanya Islamic Center ini akan menjadi tahap untuk kembali 

menciptakan suasana seperti di zaman Rasulullah dimana masjid tidak hanya sebagai 

tempat ritual peribadatan tetapi sebagai pusat kegiatan umat Islam. 

Kata Kunci : Agama Islam, Islamic Center, Neo Vernacular 

Abstracts 

Religion in Indonesia has a very important role in people's lives. This is also written 

in the ideology of the Indonesian people, namely the Pancasila "The Almighty God." 

In Indonesia there are various religions consisting of Islam, Christianity, Catholicism, 

Hinduism, Buddhism, and Konghuchu. Indonesia is also the country with the most 

Muslim population in the world. Surakarta or Sala has a very important role in the 

development of Islam in Java. Surakarta Sunanate has been established for hundreds 

of years and has contributed to the spread of Islam. On the other hand the functions of 

the mosque in the present and the era of the Prophet are very different. Solo Iconic 

Islamic Center is a center that accommodates all Islamic activities and social aspects 

of the building with an emphasis on neo-vernacular architecture, which combines 

modern and traditional elements and is located in the city of Solo. The Islamic Center 

is expected to be able to accommodate all kinds of religious and community activities 

to be more efficient and effective in one complex. But still maintaining cultural 

elements and considering the development of modern technology in its design. It is 
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also hoped that the existence of the Islamic Center will be a stage to re-create an 

atmosphere like in the time of the Messenger of Allah where the mosque is not only a 

place of worship rituals but as a center of Muslim activity. 

Keywords : Islamic Religion, Islamic Center, Neo Vernacular 

1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang 

Surakarta atau Sala memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Islam 

di tanah Jawa. Kasunanan Surakarta yang telah berdiri beratus-ratus tahun dan ikut 

andil dalam penyebaran agama Islam. Kasunanan Surakarta merupakan pecahan dari 

kerajaan Mataram Islam akibat perjanjian Giyanti yang di tandatangani pada tahun 

1755 dan membagi wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan 

Kasultanan Yogyakarta. 

Hingga kini, Keraton Kasunanan Surakarta masih memegang teguh agama Islam. 

Tak hanya itu, sejumlah tempat bersejarah yang terkait dengan penyebaran Islam juga 

masih terjaga, seperti Masjid. Beberapa masjid tua yang menjadi saksi sejarah 

penyebaran agama Islam yang ada di Surakarta antara lain, Masjid Agung Kraton, 

Masjid Laweyan, dan Masjid Al Wustho Mangkunegaran. 

Masjid adalah sebuah tempat sebagai wadah untuk menjalankan ibadah atau 

mahdhah seperti sholat, dzikir, dan membaca Al Qur’an. Masjid juga sebagai wadah 

muamalah dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.  

Pada zaman Rasulullah SAW, masjid tidak hanya sebagai tempat ritual untuk 

beribadah namun menjadi sebuah pusat kegiatan umat Islam. Di masjid Rasulullah 

SAW bermusyawarah tentang persoalan umat, membina dan mendidik para sahabat, 

mengatur perekonomian, hingga menjadi tempat untuk menerima tamu dari negara 

lain. Selain itu masjid juga menjadi tempat untuk mengatur strategi perang dan 

latihan memanah. Oleh karena itu masjid di zaman Rasulullah selalu ramai karena 

banyak kegiatan yang berlangsung didalamnya. Fungsi lain masjid di zaman 
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Rasulullah adalah sebagai tempat akad nikah, pelayanan medis atau kesehatan dan 

pelayanan sosial lainnya. (Kurniawan, 2014: 174 -176). 

Oleh karena itu munculah suatu gagasan untuk menciptakan wadah seperti di 

zaman Rasulullah, yaitu Islamic Center. Dimana Islamic Center merupakan tempat 

untuk beribadah, pendidikan, pelatihan, kegiatan muamallah, dan kegiatan 

kemasyarakatan lainnya.  

Table 1 Daftar Islamic Center di Kota Solo 

N

O. 

Data 

Islamic 

Center 

Dokumentasi Lokasi 

1 Muhammadi

yah Islamic 

Center 

Jl. Tentara Pelajar 

No.1, Jebres, Kec. 

Jebres, Surakarta, 

Jawa Tengah, 

57126 

2 Kauman 

Islamic 

Center 

Area Sawah, 

Kauman, 

Kecamatan  

Polanharjo 

3 Pabelan 

Islamic 

Center 

Jl. Pabelan baru 1 

No. 77, Gumpang 
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Lor, Pabelan, 

Kartasura, 

Sukoharjo, 57169. 

4 Jajar Islamic 

Center Jalan Slamet 

Riyadi No.566, 

Jajar, Kec. 

Laweyan, Kota 

Surakarta, Jawa 

Tengah 57144 

5 Gentan 

Islamic 

Center 

Jl. Jetis Raya, 

Gentan, Kec. Baki, 

Kkabupaten 

Sukoharjo, Jawa 

Tengah, 57556. 

6 Tauhid 

Islamic 

Center 

Jl. Sambi, Dusun I, 

Jawa Tengah 

57376 
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7 Islamic 

Center Ash-

Shidiq Al-

Islamy 

Sewan, 

Kedungampel, 

Kec. Cawas, 

Kabupaten Klaten, 

Jawa Tengah 

57463. 

8 Kadipiro 

Islamic 

Center 

Jl. Kerinci, 

Kadipiro, Kec. 

Banjarsari, 

Surakarta, 57186. 

(Sumber : Google maps, diakses pada Juli 2019) 

Islamic Center sendiri diharapkan mampu memfasilitasi segala macam kegiatan 

ibadah dan muamalah dalam satu kawasan yang berbasis Islami, namun tetap 

mempertahankan unsur budaya dan mempertimbangkan perkembangan teknologi 

modern dalam desainnya. 



6 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian serta latar belakang masalah, terdapat rumusan masalah yang 

muncul yaitu: 

1. Bagaimana cara mewujudkan Islamic Center yang berorientasi pada Islam

dan mampu mengangkat budaya setempat dalam desainnya?

2. Bagaimana penggunaan ornamen khas daerah dan penonjolan unsur Islami

yang mempunyai nilai religious sehingga serasi dengan alam?

1.3 Tujuan  

 Berikut merupakan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merealisasikan sebuah kawasan Islamic Center yang berorientasi pada

Islam dan menonjolkan budaya Kota Solo.

2. Mewujudkan kawasan pendidikan dan seni rupa seperti : pendidikan Al-

Qur’an, dakwah, kursus bahasa Arab, Seni Kaligrafi, dan penyisipan

pendidikan membuat Seni batik bercorak tumbuhan atau dibatasi pada

makhluk tak hidup saja. Sehingga masyarakat selain mempunyai akhlak,

wawasan yang baik juga akan mempunyai keterampilan sebagai bekal.

3. Menyediakan wadah untuk berekreasi, berolahraga, dan lapangan

pekerjaan bagi masyarakat sekitar Solo Iconic Islamic Center.

2. METODE

Berikut merupakan metode pembahasan yang digunakan: 

1. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka / literature,

data dari instasi terkait, wawancara dengan narasumber, dan browsing

internet.

2. Metode analisis data

Mendeskripsikan permasalahan yang timbul sesuai data yang diperoleh.

Yang diolah dan dianalisa berdasarkan teori yang mendukung, sehingga

dapat diambil kesimpulan untuk menyusun konsep perencanaan dan

perancangan.

3. Metode dokumentasi

Mendokumentasikan data objek dengan mengambil gambar dari berbagai

situasi yang ada saat itu.
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4. Metode Koperatif

Mengadakan seleksi terhadap fasilitas yang akan dihadirkan,

membandingkan dengan data yang sudah ada agar tercipta fasilitas yang

benar-benar bermanfaat dan menunjang aktivitas pengunjung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Lokasi Tapak 

Site ini merupakan tanah kosong yang memiliki luas 48.575,92 m
2
.Terletak di Jl.

Ki Hajar   Dewantara, Kec. Jebres, Kota Surakarta (57126).  Batas-batas site terdiri 

dari: 

1. Sebelah tenggara : AK-Tekstile Solo 

2. Sebelah selatan  : STIKES Aishyah, dan ISI Surakarta 

3. Sebelah barat laut : Taman Sekartaji 

4. Sebelah utara : Pangkalan Truk Kargo 

Site ini terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara, dengan Kondisi eksisting: 

Disekitarnya terdapat permukiman penduduk, ruko-ruko, dan berbagai fasilitas 

sekolah tinggi. Infrastruktur yang ada antara lain listrik, sumber air bersih, 

telepon, serta adanya riol kota untuk drainase, dapat dicapai dengan transportasi 

umum (bus, angkutan) dengan lebar jalan utama kurang lebih 10 m. Potensi site 

sekitar antara lain, rumah makan, , SPBU, Sekolah tinggi Seni, Akademi tekstile, 

maupun Sekolah tinggi keperawatan STIKES Aisyah dan memiliki Topografi 

berkontur naun nanti akan diatasi dengan cut and fiil. 

Gambar 1 Kondisi Sekitar Tapak 

(sumber:dok. Penulis, 2019) 
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3.2 Konsep Mikro 

Besaran ruang pada Islamic Center ditentukan oleh macam kegiatan yang akan 

diwadahi. Berikut merupakan beberapa hal yang mempengaruhi penentuan besaran 

ruang, yaitu: 

1. Asumsi kapasitas pengguna

2. Asumsi perlengkapan yang ada didalamnya

3. Asumsi berdasarkan besaran-besaran umum

4. Pendekatan standar arsitek

5. Kebutuhan ruang penunjang seperti sirkulasi, dan parkir serta penunjang

lainnya.

Keterangan : 

Pengunjung 

Pengelola 

Karyawan 

Table 2 Tabel Aktivitas dan Kebutuhan ruang 

Pengguna Aktivitas Kebutuhan 

Ruang 

Kelompok 

Ruang 

Parkir Area Parkir 

Takmir 

Masjid 

  

Datang Loading 

Dock 

   Sholat R. Sholat 

   Kajian 

  Konsultasi dan 

Bimbingan 

R. 

Konsultasi 

dan R. 

Bimbingan 

 Memantau, dan 

memelihara area 

R.Keaman

an 
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bangunan 

Sosial 

Masyaraka

t 

   Menggelar berbagai 

kegiatan 

AULA 

   Berinfaq, Sodaqoh, 

dan berzakat 

R. BAZIS 

   Melakukan transaksi 

dan menabung 

Bank 

Syariah 

   Melayani Kesehatan Poliklinik 

   Melayani Perbankan 

 Menghasilkan Karya 

yang bernilai jual 

R. 

Pemberday

aan 

Masyarakat 

  Bersantai dan 

berekreasi bersama 

keluarga 

Taman 

Area 

Publik 

 Menunggu R. Tunggu 

   Membeli segala 

kebutuhan sehari-

hari 

Minimarke

t 

 Membeli segala 

perlengkapan 

muslim 

Toko 

Muslim 

   Makan dan minum Foodcourt 

   MCK KM/WC 

 Melakukan 

Pembinaan 

R. Pembina 

 Melakukan selaga 

aktivitas 

R. 

Pemimpin 
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kepemimpinan 

Pengelola 

 Membantu Pimpinan R. Wakil 

Pemimpin 

 Mengadakan Rapat R. Rapat 

 Menerima tamu R. Tamu 

 Membantu dan 

mendampingi 

pekerjaan pemimpin 

R. 

Sekretaris 

 Mengurus Sub. 

Sekretaris 

R. Sub 

bagian  

Sekretaris 

 Mengurus bagian 

bidang 

R. Kepala 

bagian 

 Mengurus seksi 

bidang 

R. Seksi 

Bidang 

  Belajar bahasa Arab R. Kelas 

Bahasa 

Arab 

  Mempelajari 

Alqur’an dan Hadist 

R. Kelas 

Alqur’an 

dan Hadist 

  Mempelajari ilmu 

Aqidah 

R. Kelas 

Aqidah 

  Mempelajari ilmu 

Akhlak 

R. Kelas 

Akhlak 

  Mempelajari ilmu 

Syariah 

R. Kelas 

Syariah 

  Mempelajari segala 

ilmu umum 

R. Kelas 

umum 

  Mempelajari ilmu R. Kelas 
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ekonomi Syari’ah Ekonomi 

Syariah 

  Mempelajari dakwah R. Dakwah 

Khusus 

  Menyampaikan 

informasi dan 

menyampaikan 

pembelajaran 

R. Audio 

Visual 

  Membaca buku Perpustaka

an 

  Membatik R. Seni 

Membatik 

  Mengembangkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

Lab. 

Komputer 

  Menggelar seminar R. Seminar 

  Penelitian R. 

Penelitian 

  Menyiarkan media 

suara islami 

Radio 

dakwah 

  Iistirahat dan tidur Wisma 

  Mempelajari sejarah 

islam secara visual 

Mini 

cinema 

islam 

  Mempelajari sejarah 

islam secara bentuk Mini 

museum 

islam 

  Menerbitkan buku-

buku islami 

R. 

Penerbitan 
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Maintenance 

bangunan 

R. Pompa 

Servis 

 R. Gardu 

 R. Genset 

 R. Panel 

 R. 

Groundtan

k 

 Menyimpan barang Gudang 

   Bermain sepak bola Lapangan 

sepak bola 

Pengemba

ngan diri 

   Jogging dan lari Jogging 

track 

   Bermain futsal Lapangan 

futsal 

   Bermain volley Lapangan 

Volly 

   Belajar ilmu bela 

diri 

Arena bela 

diri 

   Memanah Area 

panahan 

   Berkuda Area 

berkuda 

   Berenang Kolam 

renang 

   fitness Ruang 

fitness 

   Yoga, senam, dan 

sauna 

R. Senam 

muslimah 

    Serba guna GOR 

   Merawat kecantikan Skincare 
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dan salon 

 Ruang ganti, dan 

menympan barang 

bawaan 

R. Ganti 

(Sumber : Analisa Penulis,  2019) 

3.3      Konsep Massa 

3.3.1   Analisa 

Terdapat beberapa massa bangunan namun saling terhubung, dan di tengahnya 

terdapat Masjid sebagai pusat peribadatan. Jenis Tata massa Terpusat. Tata massa 

teratur, memudahkan pengaturan sirkulasi dan jaringan.  

Solo Iconic Islamic Center mempunyai site yang sangat luas, dan dalam 

penataan massanya terbentuk dari keadaan site dan bentuk sitenya. Dari segi 

pengguna yang berkapasitas banyak menjadikan bangunan Solo Iconic Islamic 

Center sebagai bangunan bermassa jamak yakni tiga massa namun saling 

terhubung menjadi satu. Dengan masjid sebagai bangunan yang dikelilingi. 

Terdapat ruang terbuka outdoor dan taman disekelilingnya. 

3.3.2 Konsep 

Jumlah massa bangunan ada 3 dipadukan dengan ruang caffe outdoor dan RTH 

(taman). Dari keadaan massa bangunan diatas maka bangunan dibentuk dengan 

konsep gubahan massa secara terpusat yaitu meletakkan bangunan utama pada 

tengah site. 

Gambar 2 Konsep Massa Bangunan 

(sumber: Analisis Penulis, 2019) 
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3.4 Konsep Tampilan Arsitektur 

Tabel 4 Konsep Arsitektur 

No. 

Elemen 

Banguna

n 

Jenis 

Materia

l 

Karakte

r 
Keterangan Gambar 

1 Dinding Kayu Alami  

 
 

2 Dinding Batu 

Bata 

Kuat 

dan 

kokoh 

 

 
 

3 Penutup 

Eksterior 

Batu 

Bata 

Ekspos, 

Batu 

kali 

Indah, 

menyat

u 

dengan 

alam, 

ramah 

lingkun

gan 

 

 

 

 
 



 

15 
 

 
 

 
 

 
 

4 Penutup 

Atap 

Atap 

khas 

Jawa 

Khas 

arsitekt

ur Jawa 
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5 Penutup 

lantai 

Kerami

k jadul, 

paving 

block, 

grass 

block 

Klasik  

 
 

6 Ornamen Batu 

alam, 

Kaligra

fi, 

orname

nt 

Islami 

Islami  
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    (Sumber: Analisa Penulis, 2019) 

3.4.1 Eksterior 

Konsep 

Tampilan bangunan SOLO ICONIC ISLAMIC CENTER ini menggunakan 

gaya neo vernacular, dengan penggunaan atap bumbungan atau atap 

miring pada bangunan utamanya, serta menggunakan material batu bata 
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untuk bagian penutup dinding-dindingnya yang merupakan ciri khas gaya 

avictorian abad 19. Serta penggabungan dengan unsur daerah yaitu batik 

kawung yang telah dimodifikasi, penggunaan warna alam dan hangat juga 

diterapkan pada bangunan. 

 

 
Gambar 3 Tampak Bangunan Keseluruhan   

(sumber: Analisis Penulis, 2019) 

 

3.4.2 Interior 

Konsep 

Interior gedung mengandung konsep yang berbasis islami yaitu pemisahan 

antara laki-laki dan perempuan, penggunaan hiasan-hiasan islami seperti 

kaligrafi dan hiasan lainnya. Dibuat sesederhana mungkin agar sesuai ciri 

arsitektur islam yaitu tidak mubadzir. 
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Gambar 4 Tampak Bangunan Keseluruhan 

(sumber: Analisis Penulis, 2019) 

3.5      Konsep Struktur dan Utilitas 

3.5.1   Struktur Bangunan 

Kolom bagian atas di beberapa bangunan menggunakan system struktur 

bentang lebar yaitu space truss baja. Jenis pondasi yang dipilih adalah 

kombinasi pondasi footplate dan batu kali. Penggunaan pondasi footplate 

dengan pertimbangan ketinggian bangunan 1-2 lantai dan ketahanan struktur 

dari bencana alam.  

 

Gambar 5 pondasi footplat 

(sumber: https://www.dekoruma.com(diakses 08/09/2019 pukul 12:57) 

 

3.5.2 Utilitas Bangunan 

1. Sistem jaringan listrik 

    Sumber listrik berasal dari PLN yang dibantu dengan genset apabila 

    terjadi pemadaman atau kerusakan jaringan listrik. Jaringan listrik 

    yang dibutuhkan di museum antara lain, sound system, CCTV dan   

    PABX. 

2. Sistem jaringan sanitasi 

1) Intalasi air bersih 

Kebutuhan air bersih pada bangunan berasal PDAM dan untuk 

cadangan sumber air bersih menggunakan sumur artesis. Sedangkan 

system pendistribusiannya menggunakan system down feed, dimana 

air dapat ditampung terlebih dahulu.  
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Gambar 6 Skema Air dengan tangki atap 

(Sumber: https://lingkunganitats.wordpress.com/2016/10/26/sistem-

penyediaan-air-bersih-pada-bangunan-gedung/) 

 

2) Intalasi air kotor 

Air kotor pada bangunan dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

1. Black water yang berasal dari kloset 

2. Grey water yang berasal dari bak mandi, dapur, dan tempat 

cuci 

3. Air Hujan 

 

 

https://lingkunganitats.wordpress.com/2016/10/26/sistem-
https://lingkunganitats.wordpress.com/2016/10/26/sistem-
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Gambar 7 Sistem Pembuangan Bertekanan 

      (Sumber: https://www.ilmutekniksipil.com/utilitas gedung/klasifikasi 

sistem-pembuangan-air-kotor) 

 

Sistem pembuangan air kotor menggunakan pipa ganda sehingga 

terjadi pemisahan air pembuangan. Grey water dan air hujan disalurkan ke 

pembuangan kota, sedangkan black water disalurkan kedalam septic tank 

lalu ke sumur resapan. 

3. Instalasi Listrik 

Sumber listrik di dalam bangunan disuplai dari PLN dan menggunakan 

genset jika terjadi pemadaman. Listrik sangat dibutuhkan sebagai 

pendukiung operasional.  

 

 

 

  

  

 

 

 

   

Gambar 8 Sistem Kelistrikan 

(Sumber: Analisa Penulis, 8 September 2019) 

 

4. Sistem Proteksi Kebakaran 

 Jenis pencegahan bahaya kebakaran: 

a. Detektor: Ionisasi, fotoelektrik, detektor api dan panas. 

PLN TRAFO 

GENSET TRAFO 

ATS EMD 

https://www.ilmutekniksipil.com/utilitas
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Gambar 9 Automatic Fire Detector 

(Sumber: https://www.indiamart.com/proddetail/automatic-fire-detector-

13948016048.html) 

 

b. Sistem air: hydrant, dibagi menjadi hydrant kota, halaman, dan 

sprinkler. 

 

Gambar 10 Hydrant 

(Sumber: https://firehydrant.id/aksesoris-hydrant/) 

 

c. Pemadam api ringan 

 

Gambar 11 Jenis Pemadam Api Ringan 

(Sumber: https://www.produksielektronik.com/jenis-alat-pemadam-api-

ringan-apar/) 
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5. Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertical adalah moda transportasi yang digunakan 

untuk mengangkut sesuatu dari bawah ke atas atau sebaliknya. Ada 

berbagai macam tipe antara lain travator, lift, escalator, dan dumbwaiter. 

Beberapa jenis system transportasi vertical yang akan diadopsi pada 

bangunan Islamic center ini diantaranya: 

1) Tangga adalah transportasi vertical yang mempunyai pijakan dan 

ketinggian untuk mencapai suatu ketinggian tertentu. 

Tabel 5 Tabel kapasitas dan lebar tangga 

 

 

 

 

 (Sumber: Diraatmaja, 1987) 

6. Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan pada bangunan akan menerapkan system penghawaan 

alami dan buatan, dengan memanfaatkan udara alami melalui kisi dan 

jendela bangunan. Sedangkan penghawaan buatannya dengan memasang 

AC split di berbagai ruangan. 

 

Gambar 12 Gambar AC Split 
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(Sumber: https://www.indiamart.com/proddetail/daikin-inverter-split-ac-

14374736930.html) 

 

3.6 Konsep Neo Vernacular 

Konsep yang akan digunakan pada Islamic center adalah neo vernacular dengan 

menggabungkan arsitektural modern dan daerah setempat, yakni Surakarta. Bagian 

bangunan didominasi penggunaan batu bata abad 19 gaya victorian yang 

merupakan buadaya arsitektur barat. Sedangkan atap utamanya mengadopsi ciri 

aritektur neo vernacular yakni penggunaan atap bumbungan atau atap miring serta 

penggunaan motif batik kawung yang telah dimodifikasi pada bangunan wisma 

islami. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan Tugas Akhir Dasar Program Perencanaan dan Perancangan (DP3A) 

yang penulis buat, ada beberapa kesimpulan yang penulis jabarkan berkaitan desain 

yang diterapkan pada Solo Iconic Islamic Center antara lain sebagai berikut :  

a. Solo Iconic Islamic Center dengan pendekatan Neo Vernacular sebagai wadah 

pendidikan, peribadatan, muamallah dan kegiatan kemasyarakatan lainnya yang 

tetap mengangkat unsur daerah kota Solo serta tetap mengikuti perkembangan 

zaman yang sudah modern. 

b. Konsep Islami diterapkan pada pemisahan berbagai ruang antara laki-laki dan 

perempuan, penggunaan segala sesuatu secara minimalis dan tidak mubadzir, 

penggunaan ornament dan motif islami. Pengadopsian konsep di zaman 

Rasulullah ke zaman sekarang contohnya adalah untuk fasilitas olahraga yaitu 

disediakan arena gulat yang sangat disukai Rasulullah, area kolam untuk 

berenang atau olahraga air, dan panahan. Sedangkan pendekatan Neo 

Vernacular diterapkan dengan penggunaan atap miring, penggunaan penutup 

dinding full material batu bata merah, penggunaan atap tradisional pada masjid 

serta penggunaan motif batik kawung yang telah dimodifikasi pada wisma 

islami. 
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