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IDARAH BANGUNAN MASJID

1. Pend a h u 1 u an
Idarah Bangunan Masjid yang berbentuk standard ini
adalah merupakan basil dari penulis-penulis pemrasaran yang telah memperoleh penyempurnaan dari pemrasaran penyanggah.
Didalam penetapan standard-standard ini kami tidak
. memperhatikan keadaan pada masa lampau dan masa k!
ni, tetapi kami berusaha pula untuk meninjau waktu
kira-kira : 10 - 15 tahun kedepan.
Hal ini perlu kiranya diketengahkan mengingat perkembangan yang akan terjadi, baik yang menyangkut
perkembangan teknik dan teknologi-ekonomi-so sial,
seperti hal pertambahan penduduk yang akan mempe ngaruhi planning, ukuran luas masjid dll; sehingga
standard yang terciptakan akan bisa dipertahankan
untuk waktu yang akan datang.
Mengingat standard yang diajukan belum diteliti seca
ra ilmiah dalam arti akademis, seyogyanya standard
ini diperlukan sebagai pedoman.
2. Hubungan antara Fungsi dan Arsitektur
Fungsi Masjid

Sebagaimanaditerakan pada Bab-bab terdahulu, masjid
pada perkembangan awalnya merupakan tempat/ibadah
bagi masyarakat sekelilingnya, baik yang dilakukan
secara munfarid ataupun berjamaah.
Sesuai dengan tingkat perkembangan, kebutuhan dan
kemampuan masyarakat dan jamaahnya, maka masjid da
pat mencapai perkembangan baik dalam ukuran dan
bentuk dan ukuran sederhana sampai yang lengkap
dengan fasilitas-fasilitas lainnya yang sempurna.

Arsitektu r
Mas_iid.

Mengenai A.rsite:ktm. serta bentuk masjid, hal ini
banyak ditentukan oleh fungsi masjid itu sendiri.
Mengingat fungsi masjid sebagai tempat ibadah

d~

laffi menghadap Tuhan Rabbul alamin, dimana orang
harus merasa

ke~il

dan da'if maka bentuk masjid

haruslah agung (monumental) dan memberikan suasa
na teman, redup dan suasana taqwa pada Tuhan.
3. Data Informasi Pra-Perencanaan Masj:i:I
Informasi
Pra-Perencanaan.

Agar sesuatu pembangunan dapat memperoleh

manfa~

at yang maksimal baik dari penggunaannya maupun
segi ekonominya, maka perlu dilakukan suatu rencana yang sempurna.
Untuk memperoleh suatu rencana yang sempurna,

m~

ka suatu proses pengumpulan data yang menyangkut
aspek-aspek pokok dibawah ini perlu dilakukan.
Adapun aspek-aspek pokok tersebut adalah :
a. Aspek planologis
Tidak semua kota-kota ditanah a1r kita ini te
lah dilengkapi dengan rencana-rencana kotanya.
Tetapi betapapun perlu instansi-instansi teknis, dalam hal ini Dinas-dinas P.U. yang ada
didaerah-daerah ada dimiliki bagan rertcana
tentang penggunaan tanah yang membagi wilayah
yang bersangkutan, dalam wilayah perindustrian
perdagangan dan usaha, perumahan, wilayah hijau atau pertamanan, pusat-pusat lingkungan dsb.
Demikian pula pada perencanaan suatu masjid,
mengingat masjid harus mencapai suasana keten~
ngan bagi para jemaahnya, maka seyogyanya loka

.

-

si masjid harus diletakkan diwilayah hijau atau
· pertamanan (bukan jalur hijau), sehingga dengan
demiki~n

usaha untuk mencapai keagungan bentuk

dan suasana masjid bisa dicapai.
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Mengingat fungsi sosial masjid, antara lain yang
menyangkut soal pendidikan, dalam hal dana pemb~
ngunan masjid dapat dikaitkan dengan pembangunan
sekolah/fasili tas pendidikan maka biasanya masjid
akan dapat berfungsi sebagai orientasi pusat

lin~

kungan.
Hal ini kiranya tidak bertentangan dengan pendapat para perencana kota yang menetapkan sekolahsekolah sebagai pusat orientasi lingkungan.
b. Aspek sosiologis
Perlu dikaji tingkat kehidupan, penghidupan, pe~
didikan serta adat istiadat masyarakat dimana
masjid akan dibangun.
Hal ini mempengaruhi sampai seberapa jauhkah ide~
ideapembaharua n pada masjid dapat diterima oleh
masyarakat, agar jangan karena memaksakan suatu
idea pembaharuan pada masyarakat menyebabkan ma!
jid ditinggalkan menjadi lengang oleh para jemaahnya.
c. Aspek ekonomis
Perlu diperhatikan daya mampu masyarakat jemaah
yang akan membiayai pembangunan masjid, serta ju~
lah dana yang tersedia.
Penelitian ini akan dapat memberikan ketentuan si
kap, bagian-bagian mana daripada rencana pembang~
nan masjid yang akan didahulukan dan bagian mana
dari rencana pembangunan masjid yang akan ditunda,
walaupun rencana pembangunan meliputi ~encana pe~
bangunan yang lengkap dan menyeluruh.
d. Aspek teknologis
Perlu dipelajari system penh~ ~unan, t2knik stru~
tur, penggunaan se£ta pemanfaatan bahan bangunan
yang ada didaerah bersangkutan.
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Dengan mempelajari system pembangunan antara lain
kita akan dapat menentukan &pakah pembangunan ma!
jid masih bisa digotong royongkan, atau diborongkan.
Demikian pula apakah system pembangunan modern s~
dah bisa digunakan sebagai pengganti system pemb!
ngunan yang hingga saat ini kita kenal.
Hal ini tidak lain untuk bisa menekan biaya

pemb~

ngunan masjid.
Pada penelitian teknik struktur, akan dapat diten
tukan sikap mana yang akan diambil dalam memilih
struktur bangunan pada berbagai daerah yang misa!
nya bergempa bumi, terpengaruh oleh banyak angin,
berawa-rawa dsb.
Demikian pula sering dilupakan bahwa peranan pe manfaatan bahan bangunan setempat akan dapat menc
kan biaya pembangunan.
e. Aspek phisis
Aspek phisis utama yang perlu diperhatikan pada
perencanaan pembangunan masjid adalah iklim.
Sebagai contoh, masjid-masjid yang dibangun dida~
rah panas seperti daerah-daerah pantai memerlukan
lebih banyak lubang-lubang ventilasi dibandingkan
dengan masjid-masjid yang dibangun di daerah-daerah pegunungan yang berhawa sejuk.
f. Aspek gaya, langgam, arsitektur
Perlu dipelajari gaya bangunan setempat serta diselami apresiasi ~asyarakat terhadap kemungkinankemungkinan pembaharuan dalam gaya, langgam dan
arsitektur daerah tidak bisa mel.ahirkan suatu ben
tuk masjid yang modern.
Tetapi adalah salah pula bila timbul anggapan
wa bentuk-bentuk masjid modern itu tidak baik.

ba~
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Bukankah agama Islam adalah agama modern yang
memberikan dan menganjurkan perombakan-perombakan selama hal itu sejalan dengan ajaran
ajar an.
Yang penting adalah bagaimana menciptakan be~
tuk-bentuk modern yang memenuhi fungsi tempat
peribadatan dan harmonis atau serasi dengan
keadaan lingkungannva.
Prasyarat dan
Program Pere!!
canaan.

4. Prasyarat dan Program ¥erencanaan Masjid
Masjid selaku tempat pelaksanaan ibadah
- Kebutuhan ruang shalat per jamaah
Kebutuhan akan tempat shalat, ibadah ditentukan
oleh besarnya jumlah jamaah yang akan ditampung.
Kebutuhan luas lantai per jamaah, ditentukan
oleh antara lain
cara shalat yang dilakukan dengan shaf lurus
dan rapat, yang memakan tempat kesamping selebar

! 0.60 M, dengan jarak ! 1.20 M jarak antar baris (panjang sajadah + kemungkinan orang. lewat).

Baris jamaah
Panjang sajadah

0
0

. .
0

N

Baris jamaah
0.60
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Peluang untuk orang lfewat:•didep an shaf.
Adanya tiang dalam masjid.
Adanya pertambahan jamaah sesuai dengan pertambahan
penduduk, yang diperkiraka n dalam tempo 10 tahun
akan bertambah 20 %, sehingga luas yang diperhitun~
kan adalah luas bruto=luas netto+toler ansi.
Luas bruto
Luas netto

= 1.00- 1.20 M2 I jamaah.
= 0.90 M2 I jamaah.

- Arah qiblat
Orientasi masjid adalah pasti, yaitu mengikuti
arah qiblat.
Adalah tidak benar bila ada pendapat yang menyata kan bahwa orientasi masjid akan mengacaukan tata
letak bangunan lain disekitarny a yang tidak ber-ori
entasi sama dengan qiblat.
Justru hal ini akan memperkuat identifikas i bangunan masjid terhadap bangunan lainnya dan perencana
yang baik akan mampu memecahkan masalah keharmonisan masjid terhadap bangunan sekelilingn ya.
- Adanya ketentuan shaf
Adanya ketentuan shaf harus lurus dan rapat akan s~
lanjutnya menentukan bentuk denah masjid yang berse
gi empat.
Jarak-jarak shaf ca. 1.20 M akan dapat memberikan
modul perencanaan dengan kelipatan 1.20 M, dalam m~
na pintu-pintu masuk disamping dapat mempunyai ukur
an jarak shaf tersebut yaitu 1.20 M (merupakan pintu
ganda).
- Pencahayaan
Perlu diusahakan adanya pencahayaan alam dan buatan,
mengingat digunakanny a masjid dalam 5 waktu, mulai
shalat subuh hinzga shalat isya.
Pencahayaan harus redup, untuk memberikan suasana
agung. Tapi harus pula cukup terang untuk memberi kan kemungkinan bagi jamaah untuk membaca al Qur'an.
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Kekuata n peneran gan seyogya nya diambil kl 30 footcan~
dle •
(Senila i dengan penggun aan lampu pijar sebanya k 40 VA
(watt) pada ketingg ian titik lampu 2.50 M untuk luas
lantai ca. 9M2).
-Interi or ( Perenca naan Ruang Dalam ).
Adanya mihrab yang merupakan aksen dalam ruang diten- .
tukan oleh fungsi babwa dikiri kanan imam tidak boleh
ada shaf.
Dalam pengamanan terha'da p imam dan Khatib maka keadaan darurat (batal wudhu), seyogya nya didekat mihrab
disediak an pintu untuk menuju keluar ruang shalat agar
Imam atau Khatib yang sedang menjala ni keadaan darurat
tersebu t tidak usah keluar melewa ti jamaah yang sudah
penuh sesak.
Apabila masjid mempunyai dinding ; tembok, seyogya nya
warna yang dominan diambil warna putih. Keadaan ini
tidak menutup kemungkinan untuk diberika nnya hiasanhiasan, ukiran- ukiran ayat-ay at al qur'an dengan warna atau elemen lainnya .
- Akustik (Pengat uran suara).
Akustik harus diusaha kan sedemik ian rupa, sehingg a
khotbah harus bisa terdeng ar dengan jelas oleh para
jamaah.
Bila digunak an sound system harus diusaha kan agar ti
dak terjadi gaung dan gema.
Adanya lipatan -lipatan , lekukan -lekuka n pada dinding
atau langit- langit kubah akan membantu menghil angkan
atau mengura ngi pantula n-pantu lan penyeba b gema.
Contoh :

---) sumber
suara
c

= pantula n suara yang sudah melemah.
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langit-langit dengan lipatan

langit-langit tanpa lipatan
a

c

c. enersi suara diperlemah.

pantulan suara
langsung (b).

- Ventilasi
Setiap Masjid harus mempunyai sistim ventilasi yang
baik, yang dapat dicapai hila memberikan sistim venti
lasi silang dalam ruang.
Contoh

ventilasi silang
d alam ruangan.

Bila mungkin atap masjid memperoleh ventilasi pula,
agar panas matahari yang dipancarkan tidak di reflesi
kan lebih lanjut keruang masjid.
Adanya kipas angin dilangit-langit atau kipas penghisap di dinding akan membar.tu memberikan penyejukan ru
angan masjid.
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Penggunaan AC seyogyanya dihindarkan betapapun modernnya
masjid, mengingat penggunaan AC meminta masyarakat bahwa
ruangan harus tertutup rapat, dan hal ini harus diperti!
bangkan benar-benar sehubungan dengan sifat masjid yang
harus memiliki sifat ke-terbukaan.
Contoh :

--------~rr----------r----------++---------~ventilasi

silang

r---------~Hr--------~r----------++-----------, dalam ruangan.

- Kubah
Adanya kubah bukanlah hal yang wajib terdapat pada tiap
masjid.
Kubah memberikan sifat sakral pada

b~ngunan

ke arah veE

tikal, dalam mana dianggap bahwa yang dipuja, "pencipta
seru sekalian alam" ada diatas, dalam hal mana secara
refleks dan intuitip manusia akan menganggap pencipta nya ada diatas, meskipun pada hakekatnya Islam tidak
mengartikan bahwa Tuhan ada di atas.
- Menara
Dianjurkan adanya menara pada masjid, karena disamping
fungsinya sebagai tempat melakukan adzan sebagai titik
tangkap (land mark), menara itupun merupakan ciri khas
bangunan masjid.
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- Lambang
Seyogyanya masjid diperlengkapi dengan lambang

bi~

tang bulan pada tempat-tempat yang tertinggi, baik
pada puncak menara atau puncak kubah, yang menda pat penerangan lampu sorot atau memancarkan sinar,
untuk lebih membedakan bangunan masjid dengan

ba-

ngunan ibadah lainnya.
- Tempat Wudhu
Tempat wudhu dengan menggunakan

keran-ker~n

a~r

perlu disediakan pada tiap masjid. Seyogyanya dik!
ri-kanan masjid, dapat dibangun satu atap atau ter
pisah dari masjid dan dipisahkan penggunaannya antara tempat wudhu pria dan wanita.
- Jamban, Urinoir I

we

Seyogyanya tempat.wudhu dapat ditaruh berhubungan
dengan jamban.
Tetapi mengingat sifat jamban tempat najj'_. dan ke
mampuan pemeliharaan yang sering-sering d.: .• oaikan
yang kerap kali menyebabkan bau, seyogyanya jamban
tidak ditaruh dibawah satu atap dengan masjid.
Standar sementara yang bisa dipakai sbb

we
1 we

pria

per 300 jamaah laki-laki

wan ita

per 100 jamaah perempuan

2 Urinoir

per 100 jamaah laki-laki

Penetapan pedoman standar diatas didasarkan at as
penggunaan masjid +
- 2 jam menjelang hingga selesai
nya shalat jum'at.
·Dalam mana jamaah yang datang untuk berwudhu

bias~

nya akan menggunakan pula jamban untuk berhajat.
- Ruang-ruang khusus
Tergantung dari tingkat perkembangan masjid. maka
perlu dipikirkan adanya ruang-ruang pengurus, perpustakaan, gudang dll.

-
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- Pertamanan dan lapangan
Pembuatan taman yang baik dan pemilihan jenis

tan~

man yang tepat akan dapat meningkatkan keagungan
masjid •
Beberapa jenis tanaman dibawah ini akan memberikan
kesan dan fungsi yang berlainan;
Tanaman

Fungsi/kesan

- palma raja

- keagungan

- berdaun rindang spt tanjung

- peneduh

- pagar hidup, kemuning;

- pencegah debu,
bising suara
mobil.

Disamping hal tersebut,

taman - taman

ini akan

bisa berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan shalat ied, selain fungsinya sebagai tempat pendidi kan dialam terbuka maupun olah raga, dalam hal bila masjid ini dilengkapi dengan pendidikan formil
dan non formil.
b. Masjid selaku pusat kegiatan kebudayaan dan
pendidikan.
Dalam hal memperkembangkan masjid sebagai pusat
kegiatan kebudayaan dan pendidikan Islam, maka
pada area masjid dapat dibangun fasilitas-fasilitas pendidikan lengkap dengan aula sebagai ru
ang pertemuan dll.
Harus diperhatikan bahwa dominasi masjid harus
tetap menonjol.
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5. Pola Organisasi Dasar Bangunan Masjid

2

..,..
I
I
1

I
I

masuk

( ruang :/fasili) s khusus
1. Halaman masjid
2. Daerah parkir ( mobil I motor I sepeda ).
3. Tempat wudlu I urinoir I jamban
4. Serambi
5. Pintu ruang shalat, denga'l. tempat penyimpanan sepatul ~<mdal
6. Ruang shalat
7. Mihrab, dengan orientasi menghadap qiblat
4 --------5 Daerah dengan ruang/fasi litas khusus, seperti
aula, perpustaka< n, ruang imam, gudang dll.
----------- ----------- ----- Keadaan umum, pejalan kaki.
----------- ----------- --- Keadaan khusus.

6. Ikhtisar Standard Masjid.

Fasilitas utama, masjid sebagai tempat ibadah/shalat
Tingkat

(Type A)

Masjid

1. Tingkat lingkungan
RW
Mushola, Surau

AI

A2

A3

A4

Bl

B2

B3

X

X

X

X

-

-

-

X

X

-

2. Tingkat Kelurahan
Masjid kecil

X

3. Tingkat Kecamatan
Masjid besar

X

4. Tingkat Kabupaten/
Kotamadya
Masjid Agung
5. Tingkat Propinsi
Masjid Agung/Raya

Fasilitas masjid dengan
fungsi pusat kegiatan rnasyarakat Islam (Type B).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tanah

Masjid
Type A M2

Masjid
Type B M2

500 - 1000

2000

1000 - 2000

5000

B4

X

(TK)
X

(SD)

-

X

X

(SLP)

:': 3000

X

! 5000

-+

! 7500

- 15.000

(SLA)
X

Luas

X

X
-

~

-----

7500

10.000

+

L__ _ _ _ _ _ _

Catatan :
Penangananmasjid Ibukota Negara seyogyanya
Legenda : A1
= parkir
A2
= wudlu/WC/urinoir
A3
= serambi
A4
= ruang shalat/ibadah

diatur secara khusus.
B
= ruang imam/pengurus
Bl
= perpustakaan
B2
= ruang pengajian/dakwah/aula
B3
= fasilitas pendidikan
4
( T~~/SD/SLP /SLA )

Jakarta, Awal April :Ji:.,
Ir. H. GOERNA\.JAN RANADIREKSA

7. Ketentuan Klasifikasi Penggunaan
Masjid sebagai tempat ibadah

Bah~n/Biaya

1975

I 1976.

·-4-

STRUKTUR
Tingkat Masjid
Langit~

Kerangka

Lantai Dinding

bt.kali
bt.bata
umpak/
ky.besi

bet on
kayu

lantai
PC

bat a

pap an

pap an

batu
kayu

batu
PC
pap an
teraso

bat a
papan

asbes
semen

kayu

be ton

batu
PC

bat a

asbes
semen

kayu

~

I. Tingkat RW
Mushola, Surau.

bt.kali
umpak/
rahan.
Masj id kecil. ky.besi
be ton

2. Tingkat

Kel~

3. Tingkat Keca- bt.kali
bet onmatan.
Mas i id bes ....-. tulan2
II
4. Tingkat habupaten/Kodya
Mesjid Agung

II

teraso

II

II

5. Tingkat Pro-

pinsi.
Mesjid Agung/
Ray a.

RangkB Penutup
Atap
Atap

Pondasi

II

II

teraso
marmer

asbes
semen

gent eng

kayu

•

II

II

Penera- A i r
ngan.
inst.
listrik

inst.
air
minum

septic
tank

M2.
25 .000,·

I

60 .ooo ,.

'

seng
genteng
seng

Sanitair

Biaya
Banguna n/

II

sumur
pomp a

II

40.000 ,.

I
60 .000,·

II

II

genteng
sirap

II

genteng
sirap
be ton

II

gent eng
sirap
be ton

II

inst
air

II

60 .ooo ,.

-

80.000,·
II

II

80 .ooo ,.

-

tOO .000,·
II

II

80 .ooo ,.

-

120.000,-

8. K e

t

e r a n g a n.

I. - Pada kolom 2 - struktur, bila bahan tersebut sukar diperoleh, maka dapat diganti
dengan bahan yang sepadan.
- Harga : Biaya Bangunan pada kolom 3 adalah index untuk Jakarta.
- Harga tanah, disesuaikan dengan harga tanah ditiap daerah.
II. Harga pada kolom 3 :
1. Harga-harga yang tercantum adalah untuk daerah Jakarta Raya
2. Untuk daerah jawa barat harga tersebut
: dikurangi • • • • • . • • • • • • 8 io
3. Untuk daerah jawa tengah harga tersebut
: dikurangi •••••••••••• 10 %
4. Untuk D.I. Yogyakarta harga tersebut
5. Untuk daerah jawa timur harga tersebut
6. Untuk daerah sumatera harga tersebut
7. Untuk daerah sulawesi harga tersebut
8. Untuk daerah samarinda harga tersebut
9. Untuk daerah kalimantan harga tersebut

: dikurangi

••.••••••••• I 0 %

: dikurangi

•••.•••••••• I 0 io

: ditambah

•••••••••••• I 0 io

: sama dengan harga di
Jakarta.
: ditambah

•••••••••••• 78%

: ditambah

........... . 42 %

10. Untuk daerah maluku harga tersebut
11. Untuk daerah Bali dan Nusa tenggara

: ditambah

............ 33 %

: dikurangi

•. . . . . . . . ••• 4 %

12. Untuk daerah Irian Jaya harga tersebut

: ditambah

••••••••••• 100 %

BEBERAPA GAGASAN UNTUK PERENCANAAN MASDJID *)
Abdurrahman Wahid.
I.

Sekarang ini terdapat dua kecenderungan yang bertolak belakang dalam perencanaan ma>jid ditanah air kita. Disatu pihak, sebagai bagian dari proses pendewasaan persepsi arsitektural dikalangan kaum
muslimin seluruh dunia, termasuk dibidang perencanaan masjid, munrul kesadaran yang kuat akan perlunya dikembangkan unsur-unsur lokal (dan nasional, kalau 1_ ngkupnya adalah bangsa) sebagai ekspre!
si yang cukup layak dari sebuah identitas baru yang diharapkan
akan berwatak sebagai Arsitektur Islam. Manifestasi dari kecenderu
ngan menertma ekspressi lokal sebagai bagian dari Arsitektur Islam
ini dapat dilihat dengan jelas pada proses penetapan para pemenang
berbagai jenis hadiah Aga Khan untuk Arsitektur Islam tahun lalu,
disamping berbagai karya yang dapat dilihat diberbagai tempat dit!
nah air kita ·( masjid Propelat dipinggiran Barat kota Cirebon, mas
jid Taman Sunda Kelapa di Jakarta, dan seterusnya).
Dimaksudkan dengan "warna lokal" disini adalah kesediaan untuk de
ngan sengaja meninggalkan beb•!rapa unsur yang dianggap mewakili
'warna universal' dari bangunan masjid diseluruh dunia, seperti ku
bah, tulisan indah
an

(inskripsi) pada dinding sebelah dalam, tonjol

khusus pada dinding sebelah barat untuk tempat mihrab dan peng!

maman, bahkan menara sekalipun.
Sebaliknya bentuk lokal dari bangunan masjid, sudah tentu setelah
mengalami pengembangan menjadi bentuk modernistik, terasa sangat di
tonjolkan.
Dipihak lain, cukup kuat berkembang kecenderungan berkebalikan dari
kecenderungan diatas, yang lebih ditekankan pada upaya mencari 'war
na universal' dari bangunan masjid diseluruh dunia, yaitu dengan
membuat kubah yang besar dan nenara yang berbentuk ramping, dengan
pola masjid Istiqlal sebagai contoh yang paling menonjol.
Kubah berukuran massif, ba'i mengikuti bentuk klasik dari timur tengah maupun bentuk bulat panjang (oval) seperti masjid Sabilillah
di Malang, merupakan ciri umum yang dapat ditemukan pada kecenderungan ini. Kedua kecenderungan ini sudah barang tentu tidak dapat di
lepaskan dari kecenderungan pemikiran sosial/budaya dikalangan kaum

- 2 -

muslimin dewasa ini, yaitu antara kecenderungan mencari solidaritas univers::l dikalangan kaum muslimin melalui idealisasi islam
sebaE,ai alter;.:-itif terhadap semua kemelut yang dihadapi umat man~
sia disatu pihak, dan kecenderungan menerima islam secara apa ad~
nya, tanpa dipandang perlu dilakukan
sali~asi

upaya khusus untuk univer -

ajaran-ajarannya.

seperti juga halnya dengan kecenderungan pemikiran di~
tas, kedua jenis kecenderungan dalam perencanaan bangunan masjid

Ka~enanya,

diatas tidaklah perlu dipertentangkan.
Kedua-Juanya melakukan peranan komplementer satu terQadap yang 1~
innya, menuju pada pendewasaan arsitektur Islam dinegara kita ter
masuk dalam bangunan masjid.
Untuk membantu berlangsungnya proses pendewasaan arsitektural diatas, dibawah ini akan diajukan beberapa gagasan yang dianggap peE
lu didiskusikan lebih .lanjut. Gagasan-gagasan tersebut dimaksudkan
terutama untuk mencari batasan-batasan bagi perumusan konsep-konsep
arsitektural yang lebih terperinci yang bersifat teknis dibidang
perencanaan masjid. Kesemua gagasan itu tidak ada satupun yang bera
sal dari pemikiran original, melainkan butir-butir yang keluar dari
kerangka acuan yang memiliki tali pengikat sangat sederhana :
Bagaimana Arsitektur Islam di Indonesia dapat dikembangkan kearah
untuk modernistik, tanpa kehilangan akar kesejarahannya yang kuat
dari masa lampau. Hanya dengan kerangka acuan seperti inilah arsi tektur islam dapat dikembangkan dikemu~ian hari dalam pola yang sehat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat muslim yang mendukung
nya.
2.

Gagasan pertama yang ingin diajukan.disini adalah pentingnya kesed!
an untuk memahami sedalam-dalamnya pemikiran tradisional kita tentang semua aspek yang bersangkutan dengan bangunan masjid selama
ini. Mengapakah dilingkungan masyarakat etnis jawa masjid tidak me
ngenal kubah dimasa lampau, padahal pengaruh arsitektur asia tengah/
selatan atas k~bah masjid di Sumatera Utara dan Aceh sudah sangat
terasa sejak lama sekali?

Pokok-pokok pikiran dalam diskusi Panel "Arsitektur Bangunan Masjid
di Indonesia" Ikatan Arsitek Indonesia, Jakarta, 29 Juni 1981.
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Benarkah kesan bahwa bangunan dengan atap bersusun dilingkungan ma syarakat etnis Jawa menunjukkan kuatnya pengaruh arsitektur Asia Timur ?

Kalau benar demikian,

bagaimanakah akan diterangkan fungsi

dan kedudukan mustaka ( atas teratas berbentuk persegi empat) dan
asal usul arsitekturalnya ?
Pemahaman yang dituntut disini tidaklah cukup dengan hanya pe ngenalan historis atas bentuk-bentuk arsitektural, pemikiran tentang
tata ruang dan pilihan bahan-bahan bangunan, melainkan harus dilakukan terlebih dalam lagi, hingga berhasil menggali latar belakang
sofis dan kultural dari ekspressi arsitektural yang dipiliho

fil~

Pernah diajukan pemikiran, bahwa masjid dilingkungan pesantren dimasa
lalu berfungsi kultural yang sama dengan simbol hutan/gunung dalam
wayang kulit : kedua-duanya berfungsi sebagai tempat pergulatan bagi
' manusia sempurna' yang telah mendalami ilmu ketuhanan secara tuntas,
dalam membimbing para aspiran yang masih belum mencapai kemuliaan derajat seperti ituo Penempatan masjid sebagai kancah pergulatan rohani
antara kiyai dan para santrinya, dengan jalan meletakkan bangunan ma!
jid ditengah-tengah kompleks pesantren, dengan diapit oleh tempat
tinggal kiyai disatu sisi dan asrama santri disisi lain dalam posisi
saling berhadapan ( dengan sebuah plaza kosong dimuka masjid sebagai
ternyata memiliki dampaknya sendiri atas tata
ruang didesa-desa Jawa tradisional dimasa lampau : umumnya rumah pe desaan menghadap salah satu, keutara atau ke selatan.
1

daerah penyangga

1

),

Dimanakah pertimbangan-pertimba ngan murni arsitektural, seperti ke nyamanan alur ventilasi mengikuti arab bertiupnya angin didaerah katu
listiwa, berjalin secara komplementer dengan fungsi kultural diatas ?
Pemahaman konsep-konsep arsitektural yang demikian organik dalam
tradisi bangunan masjid lama kita hendaknya dapat dilihat jelas dalam
perumusan 'rationale' pilihan-pilihan yang akan dilakukan dalam meran
cang sebuah masjid modern.
'Rationale' seperti itu diperlukan untuk mencegahnya hanyutnya para
perancang masjid kita dari arus kuat arsitektur modern yang sebenar nya memiliki wawasan

fungsional maupun estetis yang tidak sesuai de-

ngan kebutuhan dan selera bangsa kita.
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Gagasan kedua adalah untuk mengetahui secara tepat fungsi kul tural apa yang diharapkan dari masjid yang akan dibangun.
Sebuah masjid diwilayah pedesaan berfungsi sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat ( community learning centre ), baik dalam kapasitas
kolektip maupun individual, baik secara formal maupun tidak.
Salah satu diantara wajah 'community learning' yang diisi oleh masjid
adalah tukar menukar informasi dengan sesama muslimin dari tempat
lain yang kebetulan singgah, disamping fungsinya sebagai tempat pagelaran kesenian Islam yang sudah memasyarakat ( dziba'iyah, rebana dan
seterusnya ).
Fungsi spesifik yqng sudah berlangsung begitu alami selama beberapa generasi sudah tentu tidak selayaknya harus 'mengalah' kepada k~
butuhan estetis maupun sosial yang hanya ada dibenak sang perancang bangunan masjid belaka, apalagi kalau ia tidak mengenal latar belakang
kultural dari masyarakat yang akan mendukung masjid tersebut.
Penataan ruang, penempatan bangunan masjid itu sendiri dilokasi yang
telah ditentukan dan penetapan bentuk masjid itu sendiri, haruslah diatujukan untuk lebih membina keakraban yang telah ada antara masyara kat dan masjid mereka, bukan sebaliknya.
Dalam hal ini masih harus dipertanyakan kebijaksanaan penempatan ba ngunan masjid yang berada ditengah-tengah tanah luas, sehingga ia menjadi jauh dari daerah sekelilingnya, seperti terlihat pada masjid AlAzhar di Kebayoran Baru. Begitu juga penempatan 'ruang belajar' disekeliling masjid modern, masih memerlukan peninjauan tentang bentuknya:
tidakkah bentuk 'kantoran' yang diambil justru mengintimidir rakyat
kecil yang diharapkan akan memanfaatkan

sekian ruang yang tersedia

itu ?, Tidakkah diperlukan bentuk lain, terutama yang tidak menggunakan pintu dan jendela sama sekali, seperti ruang samping (bahasa jawa;
sentong) masjid tradisional di pedesaan

kita ?o

Kalau memang benar demikian, tidakkah seluruh

peralatan dan perleng -

kapan yang disediakan untuk ruang seperti itu lalu menjadi sama sekali
berlainan ?
Gagasan ketiga adalah tentang teknologi yang dipergunakan dan bahan yang dipakai untuk membangun msjid. Tidakkah sudah waktunya pembangunan sebuah masjid justru menjadi wahana bagi pengalihan teknologi -

sederhan~

yang diperlukan untuk mPngembangkan sumber daya manusia

dalam arab yang tepat ?.
Kalau demikian, sudah tepatkah

untuk terlalu menyandarkan diri pada

perencanaan masjid yang terdiri dari beton bertulang, dalam bentuk
yang memanfaatkan secara oftimal proses ventilasi alami dan pengabaian
unsur-unsur tradisional dalam pengaturan akustik ?.
Bukankah modernitas bangunan masjid justru harus mempertimbangkan
gunaan kemajuan terakhir dibidang pengawetan kayu, bambu dan

pen~

bahan -

bahan bangunan tradisional yang lain ?.
Gagasan keempat adalah tentang kaitan antara bentuk masjid yang
akan dibangun dan pola pengeloaan masjid itu sendiri setelah dipakai
nantinyao Salah satu unsur terpenting dari pola pengelolaan tradisi onal atas rnasjid adalah rnudahnya pemeliharaan ( maintanance ) dilakukan secar<:!. kolektif oleh rnasyarakat, baik

secara bersama-sama

dalam

pernbagian waktu secara periodik, maupun secara bergiliran antara rombongan yang berlain-lainan • Dengan demikian, faktor pemeliharaan sedikit sekali berkaitan dengan penyediaan dana, karena tidak ada tenaga tetap yang bertugas khusus untuk itu, sedangkan penggantian/perbaperalatan dilakukan dengan cara pembebanannya kcatas pundak wa;.
ga masyarakat yang mampu menyediakannya. Pola 'ikut memiliki' dalam
ikan

pengelolaan masjid modern di kota-kota kita sudah hampir hilang, ke cuali dalarn keterlibatan mencari dana secara intensif untuk pemeliharaan rnasjido Tidakkah sudah waktunya faltor ini dijadikan bagian in tegral dari perencanaan masjid kita dimasa datang ?
disumbangkan pada ke sempatan ini. Masih bersifat global, memerlukan kajian terlebih jauh

3. Demikianlah

sekedar

gagasan - gagasan

yang

scbelurn dapat ditetapkan keabsahan (validitas) gagasan-gagasan tersebut. Dcrnikian pula, kesemua gagasan itu masih bersifat pcmikiran dini
yang bclum dituangkan dalarn sebuah yang utuh dan bulat, sehingga mar-:.
tcrasa lepas satu dari yang lain dan melompat-lompato
Walaupun demikian, kesemua gagasan diatas muncul dari pengamatan
keadaan nyata yang dihadapi kaum muslimin kita pada saat ini, dengan
mcnukik k~pada warisan (legacy) tradisional yang begitu kaya dibidang
1\rs it£•ktu..-. Hudah-rnudahan kaj ian lcbih lanjut dan pertukaran pikiran d!
pat dirangsang oleh pokok-pokok yang diuraikan disini. Allah jualah yang 11aha l1cngetahui "Jakarta, 28 l1ei

1981.

SUMBANGAN PIKIRAN
TENTANG BANGUNAN MASJID
Bismillahirrahm aanirrahim ;
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan !katan Arsitek Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk menyampai kan sumbangan pikiran tentang Masjid.
1. Bentuk Bangunan Masjid.
Bentuk Bangunan Masjid Rasulullah Muhammad SAW. mula-mula sangat
sederhana hanya terbuat dari batang dan pelepah Korma, yang penting
bukan keindahan lahiriyah, malainkan fungsinya yaitu :
Untuk Tempat Ibadah kepada Allah :
Allah berfirman dalam Qur'an Surat At-Taubah ayat 108
~ L-~
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" Masjid yang dibangun atas dasar taqwa semenjak permulaannya, lebih Hak bila kamu berdiri di dalamnya. Didalamnya terdapat orang orang yang gemar mensucikan dirinya. Allah menyukai kepada orang orang yang mensucikan dirinya "
Dalam Surat At-Taubah ayat 18

6_,_.l-...ll I L· 1_, ~~I r~ 1_, ~~~--·I~~· L-lJ 1 .L_:-- .r--;.w 1
6~ _,J I ~ I)
• ~ ~ I v.. l_r-i~ 0 l (!.}~) \ LY--._; L.lJ l ~ l J.-i--1.
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Sesungguhnya yang memakmurkan Masjid Allah ialah orans
orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan shalat
dan menunaikan zakat serta tidak takut kecuali kepada Allah 11
artinya :

II

Selanjutnya Nabi bersabda :

L-.iJ lj" .iJ t.r-A wJ J U

r-1- JJ I J_,__~ u1~.) ~ \ ~
(r J

11

1_,)

0 1.,.i.J 1 • • 1.,_;_,

masjid itu untuk ingat kt:pada Allah u.:±!l 'mtuk membaca
(diriwayatkan oleh Muslim dari anas r.a).

Sesungguhnya
Al-Qur'an 11

• •
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Rasulullah menggunakan masjid untuk kegiatan ke-Nabi-an, tempat
beribadat, memberikan pelajaran, bimbingan kepada sahabat dan kaum muslim umumnya; sebagai pusat mengatur pemerintahan dan penyantunan
masyarakat, sebagai tempat menerima tamu-tamu terhormat; Jadi sebagai
Pusat Peribadatan dan Pusat Da'wah serta Pusat

Kebuda~aan

yang meli-

puti seluruh Kebudayaan Manusia.
Masjid pertama yang dibangun Nabi tersebut diatas adalah masjid Quba.
Masjid ini sudah ban1ak sekali dirubah dan diperbaharui sehingga ke asliannya tinggal bekasnya saja, sekarang ia bertembok beton; berku bah dan bermenara, sisi empat persegi panjangnya kira-kira 40 meter,
• 1ggi ! 6 meter, menara + 10 meter.
Didalamnya· terdapat lapangan terbuka berkerikil tanpa a tap, di sebelah kanan dari pintu masuk terdapat bagian beratap,

lebarnya,kir~

kira 10 meter, memanjang wenurut lebar masjid, di sini terdapat sepuluh tiang dan gubah kecil.
Masjidil Haram, ditengah-tengahnya terletak ka'bah yang menjadi kiblat
shalat Ummat Islam seluruh dunia dan tempat tawaf dalam ibadah Haji.
Keadaan sekarang sudah sangat berbeda dengan dahulu, hanya ka'pahnya y-.t'lg t::etap tidak pernah berubah berada ditengah.
Tempat tawaf melingkari ka'bah sekarang diperluas dan tetap terbuka.
Ba~gunan

berlantai tiga mPngelilingi tempat tawaf ; mirip stadion yang

ditengah-tengahnya ka'bah.
Dari dua contoh masjid ini dapat diambil kesimpulan bahwa : Bangunan Masjid itu berubah-ubah

~~ berke~bang

naannya tetaE sama, yaitu untuk

sepanjang

melaksanak~n

seja~ah,

namun kegu -

ibadah ; berda'wah

dan

sehaaai pusat kebudayaan.
Dengan demikian maka kita saksikan berbagai bentuk

ma~jid,

lama dan ba

ru diseluruh dunia : Mesir, Turki, Iran, Andalusia, India, Pakistan,
Indonesia, Tiongkok, dan sekarang ini di Eropa, Amerika, Jepang, Aus tralia dan sebagainya.
Wajar hila di Tiongkok mesjid bergaya kuil Tiongkok,

c~n

di lndonesjR

masjid bergaya khas Indonesia : Masjid Demak, Cherbani, Ampel, Yogya karta, Surakarta.
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2. Bagian-bagian dari Masjid.
Sesuai dengan fungsinya, Masjid-masjid baru di Indonesia sekarang
seyogyanya mempunyai bagian-bagian pokok sebagai berikut
2.1. Untuk sholat berjamaah dan·shalat Jum'at ini memerlukan
a. Tempat untuk Imam di depan ; sejauh mungkin Imam dapat di lihat oleh makmum, suaranya terdengar oleh makmum.
b. Tempat berkhutbah ( mimabr ) ; chotib sejauh mungkin dilihat
oleh jamaah dan suaranya didengar jelas oleh jamaah.
Keterangan :
a dan b ini berdekatan, gandeng, perlu ventilasi, dengan penerangan cukup, sebab seorang Imam dan Chotib jangan sampai gerah
dan tidak dapat membaca karena tempatnya sempit dan gelap.
c. Tempat sholat makmum, yang dapat menampung jamaah yang bersaf-saf dengan jarak antara 2 baris jemaah selebar 1.20 meter, termasuk : 100 Cm untuk sholat dan 20 Cm ruang kosongo
Untuk tiap orang diperlukam lebar + 60 Cmo
Tempat sholat ini sedapat mungkin tidak banyak tiang

yang

dapat mengurangi daya tampung, dan mengurangi effektivitas
komunikasi antar khotib dan jamaah (terhambat tiang-tiang),
d. Kiblat, arab sholat menentukan letak bangunan; semestinya letak bangunan itu sudah sedemikian rupa sehingga garis-garis shaf itu paralel dengan tembok depan dan naat ubin sudah
merupakan garis-garis lurus yang paralel dengan shaf, hingga
tidak perlu dibuat garis-garis lainnya lagi yang mungkin tidak paralel dengan tembok depan akibat letak bangunan tidak
sesuai ; ini menyebabkan mubazir; beberapa bagian dari tempat sholat tidak dapat digunakano
eo Tempat sholat ini harus terang, ventilasi cukup sehingga

ta~

pa AC atau fen pun sudah sejuk, namun juga tidak boleh angin
menghembus kencang, bagian untuk sholat ini yang luasnya menurut keadaan, adalah merupakan inti masjid.
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2.2. Untuk wanita, disediakan tempat sholat yang berada dibelakang
shaf pria, yang menjadi patokan adalah, wanita makmum tidak boleh berada dalam satu shaf pria, jadi harus ada shaf tersen
diri, shaf wanita ada dibelakang shaf pria yang paling bela kang. Ada

pula tempat sholat yang dibagi dua, membujur

dari

depan ke belakang, bagian untuk pria dan bagian untuk wanita,
bagian untuk pria lebih luas.
2.3. Untuk kegiatan-kegiatan : tafakur, taddarus, dapat digunakan
tempat sholat dimaksud 2.1., tetapi lebih baik hila ada

ter-

sendiri yang terletak disamping atau didepan, namun masih didalam masjid, karena bertafakur memerlukan ketenangan

tidak

diganggu oleh suara-suara lain ; dan untuk taddarus juga meme!
lukan tempat lain (lebih baik) sebab orang yang membaca Al Qur'an suaranya dapat mengganggu orang yang sedang sholat.
2.4. Tempat wudhu dan lain sebagainya.
Letak tempat wudhu sebaiknya berdekatan dengan tempat sholat,
hal-hal yang perlu diperhatikan :
a. Harus ada air yang mengucur (kran); tidak terlalu lemah dan
tidak terlalu keras, air limbahan mengalir lancar, tempat
wudhu harus beratap.
Ada peralatan yang dijaga supaya tetap kering -tidak tergenang air; udara dan sinar matahari cukup.
b. Harus ada urinoar dengan kran, WC dan kamar mandi, semuanya
tertutup. Untuk keperluan wanita terpisah dari pria, mengenai tempat wudhu dan urinoar perlu diadakan penelitian yang
seksama.
2.5. Untuk kegiatan seperti : ceramah-ceramah, rapat-rapat, kantor,
perpustakaan dan lain sebagainya, diatur menuruL keperluan setempat, dengan mengkaji perkembangan ·dimasa datang.
2.6. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah tempat untuk

sandal/sep~

tu; perlu ada suatu penelitian khusus untuk dapat merencanakan
bentuk yang sebaiknya.
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2.7. Bangunan tambahan yang penting adalah untuk penginapan musafir; sebaiknya terpisah dari masjid, rumah pengurus/pe meli hara masjid dan muadzin sebaiknya dalam komplek masjid, setidak-tidak nya berdekatan.
2.8. Halaman untuk parkir, untuk taman, untuk bermain anak-anak,
untuk olah raga, sangat diharapkan sebagai kelengkapan ba
ngunan masjid.
2.9. Halaman yang luas dipergunaka n untuk sholat led, seperti mas
jid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru.
3. Hal-hal yang perlu diperhatika n
3.1. Jamaah sholat lima waktu biasanya tidak sebanyak pada sholat
Jum'at, jemaah sholat led lebih banyak lagi, sholat Jum'at
dibanding sholat led bisa satu banding sepuluh, maka itu sho
lat led seyogyanya dilapangan terbuka.

3.2o Tempat wudhu, urinoir dan WC supaya mudah dibersihkan ,
menghemat airo

dan

3.3o Perlu ada tempat untuk berganti pakaian.
3.4. Bagaimana mencegah orang-orang yang tidur-tidur an ditempat sholat, mereka ini kebanyakan musafir, atau pekerja yang rna~
pir sholat, perlu ada tempat yang tidak mengganggu pandangan.
Bentuk masjid kuno Yogyakarta yang terdiri, dari masjid bagian
dalam, dengan sebelah kanan dan kiri emperan besar, letaknya
agak lebih rendah, serambi besar dikelilingi emperan yang lebih rendah; tampaknya memenuhi keperluan hingga sekarang.

3.5o Masalah ventilasi, masjid kuno pada umumnya cukup sejuk, ha nya soal pencahayaan yang kurang.
3.6. Sistem pengeras suara, perlu diatur agar suaranya merata ke dalam, sebab yang terpenting harus mendengar adalah jamaah,
baik yang didalam masjid maupun yang meluber di halamano

3.7o Karena masjid yang ideal adalah merupakan pusat kegiatan kaum
Muslimin, maka harus mempunyai daya tarik yang besar, sehingga
orang tua maupun anak-anak ~uka datang memakmurkan masjid.
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3.8. Dalam rangka menjaga keamanan harta benda masjid, bagian bagian yang ada benda-benda berharga seperti jam, kitab
kitab, mike dan sebagainya, harus dapat dikunci dengan kuat,
tetapi karena masjid ini bersifat terbuka, maka harus ada
bagian yang setiap saat orang bisa masuk, seperti serambi~
Demikianlah, beberapa buah pikiran yang dapat kami sumban~
kan, dan terlampir kami sertakan salinan dari kesimpulan seminar
da'wak menjelang tahun 2000 di Jakarta tahun 1981, dan sebagian
dari keputusan musyawarah masjid di Jakarta tahun 1974, semoga
ada manfaatnya.

MAJELIS ULAMA INDONESIA

~-.t~.<;JF>

.f!RSITSKTUP.
Oleh

?~W1AHULU

DI

I!J!YYr::-::;I.'~

Ir •. \chmad Noe'man I.\I

"J!

i\pa yang dimaksud dengan

11

masjid 11 dalam

per.1bicar~1an

ini adalah

suatu bangum.n yang dibangun atas clasar taqwa yang berfungsi seba ~pi tm:~;·:.J.t ib.->.dah (dalam arti khusw;) dan mu' amal~h orang oran<J r·.~us
li~n,

clan bertujuan semata-ro<tto. untuk mencari ridha Allah.

:Jefinisi terrnaktu':) di.;;.tas, sosungguhnya iY~lum bisa memuat pe nrjertian k.~ta m3.sjid sccara keseluruhan, apalaai bila men;.:;ingat a b.ta masjid, yakni sujuclan, sujud yang kemudian berub.Jh menjadi
m~1sjid (tempat sujud) sei)agai Isim l:!aka.n, paralel den<;an Hadit~ Ra~-:.r

sulullah yang diriwJ.yatkan !Jukh2ri : 11 Se;1ua bumi ini adalah masjid
b.Jgiku a, dan beberapa kenyataan yung diberikan sejarah semisal r:las
j id :'-\.ga Sophia, di Turki ( yang semula acialah gereja ) , tentulah amemperlebar arti definisi :•masjid:' tersebut diatas. Namun kebutuhan untul( meDudahkan pene;·-u.m ti tik-ti tik pernahztman, sesuai dengan

!~'.m

semangat seminar ini,

defi~isi

seperti diatas, diharapkan akan da -

pat membantu.
Begitupun, karena masjid itu lahir sebagai pemenuhan kebutuhan
peribaha.n dan mu' amalah bagi orang-orang L~usli;n, maka di dalan1 se tia.:> pembicaraan yang dilakukan mengenai masjid, akan tidak bisa te::
lepas .lari pembicaraan terhadap Islam, sebag.J.i suatu ad-Jien, -~.
mcngatur sik0.p hidup, cara berfikir d m bertingkah laku mereka, y.:mg
untuk ke sini hanya ak;Jn berhasil

sep~nuhnya

jika ld t·l bisa merna -

hami k.Jndun·r:m ayat-ay:Jt al-Qur' an dan Hadits, sebagai sumber pokoknya.
Cara mem.:::ndang seperti ini, sebenarnya bukan su.:1tu hal yang baru, apabila setiap orang bersediJ. menukik, melihat dengan kaca mata
yang oening bahv:a Islam adalah ad-Dien, yang pada hakikatnya mengatur hubungan-hubun gan ukhrawi dan sekaliaus hubungan-hubun gan ke duniaan dalam suatu paduan harmonis yang tak terpisahkan.
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Oleh karena itu, meskipun pandangan-pan-:~angan yang
kan dalam paper ini bersifat arsitektur yang Islam, hal
lc.an karena kebetulan kita membicarakan sesuatu hal yang
nyangkut Islam dan umatnya •.::leorang ?·'!uslim sesungguhnya

dikemuka tersebut b~
langsung me

-

selalu di -

tuntut untuk melihat setiap pe~asalahan secara teliti, integratif,
rnenyeluruh dan scbagainya, sehingga dapat sampai kepada kcsimpulun
y . Jn<;; benar, dengan keyakinan pokok bahwa pandangan-pand angan tersebut harus terlebih dahulu berpijak di atas landasan yang telah cligariskan oleh .\llah SA:"! dan Sunnah Nabi Muharrmad

sa~-~.

BAGIAU PE!Tf .;MA

:)ari sejarah peradaban manusia ki ta ketahui bah\'Ia tempat per teduhan (shelter) yang mula-mula dibuat orang adalah berupa du·.1 tiang Jntu dengan sebuah batu lain yang dibentangkan diatasnya, kerau- ·
dian r:1clengkapiny::~ dengan ruang dan dinding-dindin g yanJ berjendela,
pintu dan pengha;.·1aan yang sederhana. Ini semua merupak<!n unsur-un sur y;:n~ disusun ( diaransir). .\rrangement ini terus berkembang ncmenuhi fungsi-fungsi yang baik, seperti perasaan aman, nyaman, sehat dan aesthetis, yang berkembang sejalan dengan tingk.~.t perk~Xlba
ngan budaya manusia. !\k.an tetapi kedua faktor yang dbebut diabs,
yakni unsur (element) dan susunan (arrangement) harus pula dilcmgk;1pi dengan faktor ketiga, yakni ungkapan ((~kpresi) pe:nbuatnya, se~agai persyar.Jtan ter.:1khir yi.lng harus dipenuhi untuk !llenyebut su.1tu
karya s:~l.>a:pi lc.J.ry.J aroite!dur, sebagair.1ana juga persy.:1ratan yan')
diminta ct.:;ri k1rya seni.
Dari ketigu

sy~rat

y:1ng

d_!~_:i.nta,. ~y~r.1t k9tir:~alah
.......

y:mg

.Jkd.1

manusia, yan;J aka.n me:.:!Ju.:t )er.-Jbuatny.::.
dan orang iain y.:mg r:1elih::t karya itu mcrasa akrab d.m :.1el.:lhirk.=u~
kepUilGan-kepuasan. Il::~u penget::thuan dan te!mologi, ::;c0d -:ii ala·~ .J.m

membuat get.J.ran

p~da :)era~aan

cara duri sya:r:tt peztwnil dan kedua, me;-:i.'-)erikan kriteria-krita ria pe
ngetahuan dan ketra.ilpilan manusia untuk men-)olah d.::n ::1undaya--;·makc1n
a lam, s ;~uah syar<r~ yang r.1cnjadikan rasio ;:;~;Xl•J,li ; :oto:· ut:.::-1.:.:1'/ ·.•

-

Un:.ur, 5y.1r.1t ,c:..·tu:.H, .:.iclalah r.1ateri ymJ se!> qL.-: he;;,:.:..· ;_;:_:;or;;,b.'J
dari al:J..-:1, akan teta,··i !dni tidak sedikit d::ri oLiii;:::-: bl:nolo:;i -
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::~·

·lusia. _,._:u:mtara ekspressi, syarat yang ketiga itu berasal dari

f.,!~ulta:;
~nsi

Jari

rc1sa,

h~nya

~Jen']alaman

!:lisa lahir, atau katakanlah, scb;l{]ai konsekudan penghayatan

terus~enerus

dari or.:mg per

or:mg yan') turrhuh c!ari padu1n antara ,)engertian terhadJ.p nilai yan;
dianut dm usaha-usaha y.m!J dilaksanakan dalam mengarungi kehidu(1.:tn
·;y~:":.~.

•.mtuk
)<1 t

::.1ktcr ketiga ini
dil~omunikasikan,

:ntm~ang

merupakan faktor yang paling sulit

meskipun inilah faktor yang paling dalam da-

dL·asak:m. r.:asalahnya barangkal i menjadi : tidak:<ah akan !:>eru -

jun:-; dikerelatifan jika tidak ada sesuatu yang r:1cnjJ.di :'Jetunjuk at:Ju ;nt<Jsan ?

TerhadCLr,> masalah-masalah yang sudah di luar wawasan dan jangJ~;'man

akal :)i!dran, di sanalah ad-Dien tetap mampu memberi petun -

juk-potunjuk, singkatnya, berperan. Oleh karena itu, seorang Muslim
sesu.1i Llcmg:m ajaran Islam, sclalu mcmadukan iman, ilmu dan arnal
lehnya dalam s:ltu kesatuan yang harmonis menuju keutar:taan dan

sh~

ker1~

Jhaan Allah sei:>agai ultimate qoalnya, dengan Ller:;u:.1·' .)r kepada alQur'an yang merupakan wahyu Allah, dan al-Kaun,yakni petunjuk Tuhan di alam semesta, dan Sunnah Rasulullah.
r·.~enggal i

terus~enetus

nilai-nilai rahasia yang terkandung d1-

dalam al-Qur'an yang berisi yang Jengkap mengenai seluruh aspek keh idupan duniawi dan ukhrawi, mencoba menenukan dan memahami al-Kaun,
yakni ketentuan Allah yang telah diberikan kepada alam semesta, yang
dewasa ini ki ta sebut sebagai hukuin-hukum alam yang akibat pencarian

-

ini melahirkan sains dan teknologi, meneladani cara berfikir dan ber
'

sikap Rasulullah untuk kemudahan bag1 manusia dalam mengamban tugas- nya sebagai Abdullah

(h~)a/abdi

Allah) dan Khalifatullah di muka

bumi, betapapun telah merupakan kewajiban bagi seorang Muslim, yang
dengan jalan ini niscaya bukan hanya memberikan pemahaman, pengetahuan dan perasaan tentang apa yang baik, apa yang buruk, apa yang
indah, apa yang patut dan berbagai hal lain yang tidak terdefinisikan atau terjawab oleh akal pikiran, tetapi juga akan menghantarkan
manusia kepada dimensi baru, yakni
itu bukan

semata~ata

dL~ensi

spiritual, bahwa indah

demi keindahan, buruk bukan

semata~ata

karena

keburukan. Ia akan sampai kepada ukuran-ukuran yang memberi ke}:X1aaan
indrawi dan akal fikiran sekaligus kepuasan batin~
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c;us parsyaratan ketiga faktor tadi, y::kni

unsu:..~,

:;ressi telah disebutkan seba::;ai :)crsyaro.tun arsitektura.l suJ.tu ka.rya,
tetapi seorarig arsi tek

1.~:1sl irn

-

uhid, y1n;J difor.. Jul-::1sikan d.:1lan
:,ll:~h.

dhaan

-

harus ;nelaiL!as i St-X!1Uilnya i tu dC!lCi 1n ta;)iX'!tul~

ni::1t d...;:.:i kout:lmJ..::m do.n keri-

Oi chlam prosr)snya, dia tak ak.m terlep1s cl.1rl k.::tcntu<:4n

al-Qur' an, al-K.1u!l dan :3unnah :1a.sul, dan di<..l..1Ll.,1 tuju.J.:myu

~~()tcntu.1n

pun h.J.ny-:t :lcmi kericlhaan Allah semta. Sikap ini adalah :>ikap srorang
;,:uslim umumnya, bukan hanya arsitek r.1uslim, clan ini merek:.t 1_)0rlakukan
terhadap seluruh disiplin ilmu pengetahua:1 dan aspek k0hidupan.

~ud:Jt

pandangJ.n seperti ini akan membuat kita bisa me:nahami ))ah\'J. t seoran<J
~;lusl irn

-1dalah manusia yan·J berke1lbang terus menerus, tidak mandeg,

maju, men~ad,akan miq,tst~ r~vie~ (penelaahan di ten;Jah jalan) denJa:1
---

.

-

-

-·-

.

--.

:-:-.---~·:;·

_.

f)ikir:m yan•] C8rdas, iman y::tn;T akan terus bertamb.Jh, pe:'faSaan d
yan~

tuisi
c-1ri.1:1

peka, taj3.m Qan terarah. Dia

yan;:~

tal~

tak pasti clan t.Jk borkcsud.J.han,

l:!ndJ.>i deng.:m f)ij.J.kan dan

pctunju_l~-petunjul':

akan j.:1tuh kedalc;un
l·~aren~

il!

in-

_;e;l -

dirinya telah Ji-

y-=tlloJ flJSti •

-)ari sisi lain, den]an sikap syukur yang dipunyainya ia-tidak akan
i.1er 1Jutus asa, kare.n.:1 did,1l.Jm cara berfikir, oersilDp dan bertin;:~kah
laku dalam :1wmberikan

res~)ons

tcrhadap k::hHupan, h

selalu diblmblnJ

oleh

o.:tn m_en0mukan sHat-sif :t TuhJn •.:.kilntnya apapun

l~.m,

direncanal~<tn

mendek.:1tnya

y:mg d5.ni!dr-

dan dilakukannycJ. akan menjadi ibaclah, y . .mg

k·2P~Ja

m:d~in

Allah. Dahkan pacta saat-su.at Jenting clan rnenantL;-

koll, dimana fakul tas rasio dan rasa sudah tak :;t::!mp:..! ;Jerperan, iman -

nya te'L3) berdiri te-Juh, .nemohon hitbyoh t:.1ufi:!•
/\~)a

y:.mJ di tuju dcngan b.J.g l-1n pertu.r:1a ini, s0sungguhnya ad 11 a:.

bah.-!2 didala.-:1 usaha memberikan respons-rcspons terhad.J:J kehidu;1J.n yang
rneny~m;;~kut
. .

hubung:m-hubungannya deng::m Tuhan, den•Jan dirinya sendJ.ri,

'

den')an sesama :aanusia

d~1n

dal3.n hal ini r.nsalah

~asalah

;Jersandar

ke~ndi

dengan alan semcsta, sudah ten+.u term:Luk
arsi tektur, manusia i.iusli::1 tidak hanya

akal pildran se:nata, teta)i juJa ber.1da perasaa:1 dan

intuisinya, d:m dalam bimbinJan dan pctunjuk al-C:ur' .m, al-Kau:1
)unnah Rasul,

den~r:m

:i.man dalam for.l'-!Llsi niat yanJ ·:xlik dcmi

maan d.:m keridhaan :\llah y.-,n•J r.l·')bndasinya,
aan Allah pula y.:mg menjadi tujuannya.

~hn

.;J'l

!~e:.t'..:::;.

keut 1r.n.:m don kcridh.l-

( 5 )

Sekaligus pemyataan bahwa Islam tidak menrJanggap ar.l.:mya dikhotomi
antara mazalah-masalah keduniaan dan ukhrawi.
11\GIAN KEOUA

Sewaktu Rasulullah berhijrah dari r·.iakkah ke r.:adinah pada tahWl
1 H - 612 i-:1, b.:mgunan yanrJ pertama sckal i beliau dirito.n .:td::1lu!1

ji'l

lalu :1asjid Uabawi di Madinah sosampainya '.)el ilu

r}Ul>3',

t.er~e~t.

:.!a2

dikot~\

Masjid r.1adinah adalah sebuah tYPe masjid yan') sederh::ma,

dikerjakan dengan gotonJ royong, berbentuk 4 persegi panjang, 1>erdinding pacrar batu gurun, dengan tiang dan atap pohon, pelepah dan
daun-chun ku:rm.;,, bermihrab, m001punyai sebuah sut::ur dan serambi.
Lk~5kipun ~Janqunan fisiknya danikian sederhana, sejarah Isb., telah

mencatat bah>13 fungsi masjid ini sebagai pusat/tempat ritual cl m
mu' amalah orang-orang r.1uslir:! terpenuhi dengan baik. Ji lain :)iha!{
p::t('1

ah

tahun

;:n~;jid

H -

Nabi pernah menyuruh untuk

r,~,

me~ghancurkJ.'1 ::.:-:)u-

l;J.in k:n·ena pen0gunaanny.3 tak sesu.Ji dan·Jtin fungsiny ..•

r.:oti:~ per;llx:mgun1n ma~;jid ini bukan taq>Mt d.:m ini rHk~tJ.hui :!a~i,

.n.:1k1 keluarbh perint<lh beliau untuk menghancurk.:mnya.
den';]~n

lah y.mg tertekanal

men·~:hant.:~rkJ.n

ratan yanJ

~.:~bll;lh

k ita kepada pemikirJn ten tang

~).::,gaim.:!n<l

yanc diperluk;;n c!aJ: am usah.1

d::~n

mu• .lfl'lalah or .mg-orztnj

adalr:~h

i.aqv1a (mencari keutamaan dan
juan akhirnyapur. demikian. Di dalar.1 proses
idenya

:~abi y:~ns bm·)2d;~

pe!"syarnbn-:.::c:rsy~
r:r·?ll~bJngun ~~·)>t!Clh

u::tu~. r.J~Ltt:mul'!

m..t~.j id :.-.:i3sany.:t dib:m'JUn ci.id.:J ar:1 us1b::

kebutuhan s.:tr:ma ritual

ini-

sebutan masjid dhirar.

r( )j .ldian-kejJdian dahm du.J. bentuk tindak;;m

ini,

:·.iazji~l

~.':u:lim.

La:1dasan

keridh~;.m ·.llah), cb.n t~
pwb~ngunanny.1,

.1rsitek akan cituntut untu!{ meneliti fak·tor-faktcr,

seti.::tp

I:ri~erb-J.:!'ito....

ri-) can kemudahan-kemuclahan ydng terd,lpat d.:lam ide, progr<Jm, :>roses dan tujuan dari bangunan (masjid) itu, dan baJ::Jmana kdentua!:!
dal?~r,,

hal ini,

mon')intcaraGil-:.:tr~nyl,

ag;!r ia dtlpat mdahirkcm )erancangan

(des--~in)

yaru c!iilar::::··':a:l ..

kctentuan y:.mg diberikan Isl2m
kut

ini saya mencoba menulisk.:m beberapo.

n~..ma

d..m

:1y

\t-,wc.t d1-

Qur' an dan Ih.dits Habi, y<ms berbicar.::t lungGuns otau '1-:-rdr ·t

-

~a.;:i
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mengenai Masjid. Ayat-ayat ini sesungguhnya baru sedikit dari apa
yang tertulis maupun tercatat dalam al-Qur'an, apalagi bila mengingat, bahwa seluruh ayat al-Qur•an dan Hadits Nabi merupakan infor:.lasi•infonnasi yang saling ber - cross-referenee,dalam satu ruh,
ruh Islam, yang tak akan mungkin kita hayati sepcnuhnya, kccuali 1
l~v1at pendidikan, pemahaman, dan pengalaman kita dan secara korsister. terlibat didalamnya.
I. !·!J.m.J dan ayat untuk bag ian IDE
1. ?erlunya rnengikuti petunjuk Kitab

t~

Rasul ( an-l-Iisa 1 )6 )

2. r>erlunya L"t.1sjid, menging&t kedudukan yang tingGi dari

i~auJ.h

sholat didalai:'l Islam ( al-Baqarah 238, al-Ankabut :':.5, a-l-'.>z:1riyat 56 )

3. !'embangunan Pasjid harus taqwa, dan sanksinya jik.J dib.:m]un
bukan ata:::: dasar taqwa ( at-Taubah 1a?, 108 )

1._. :·;clalu bersik,lp adil (

ar-:~ahman

9 )

II. Nama rJan ayJ.t-ayat untuk bagian FROGFJ\r,ol dan Pnosr::;
1. Shalat fardhu lnrian (regular), dan shalat Jum' at (an-t'-IisJ.

-

103, al~um'ah 9)
2 • Ban<]unan

r.~asjid

harus sederhana, optimal tidak berr.1eg.;.i·r-.-:1egah

(al-A'raf 31, at-Takatsur 1-8)

3. ?erlunya pensucian fisik sebelum shalat (al-l'.laidah 6)
/ 1.•

Adanya adzan sebelum shalat (Hadits :Sukhari ::1uslim)

5. '.1asjid (dan shal2.t) hJ.rus mengarah kc kiblat (al-!J.Jqarah :::,})

6. Shaf laki-laki cUdepan (an-rasa
.

~.,erlunya

3L~o,

dan Hadi ts

menikirkan b mgun.::n-bangunan

:.:tt >1 i:~i)

t3ukh.~ri

~Jenunjon')

1::1sj i.J, apo-

1<-:gi mcngingat ko.ta shalat sering diikuti k.:.'.t.J zakclt ,1t.:w a al--1:~

mJ.l shaleh didalam al-Qur'an (at-Taubah 18, .=.n-Nisa 9,
qarah 3)
8. Pertamanan r.iasjid

(Qaaf 7)

9. Kesatuan bentuk fisik, fungsi dan lingkungan (as-Shaf

ft.)

10. Disain masjid perlu dekat dengan jama'ah (az-Zukhruf 10)
12. ?embi:lyaan umumnya at:Is day<::

mllsyar~~at

sete;i1:J·lt, ban.:

:·,u;Jlb:>-

nr;an, shadaqah, infaq (al-Jaqarah 2G1, al-Mun:tfiqun 10)
l).

?erlunya mcngemlxmgan kreatifitas bagi

per~'.OCJn9

(FushiLt 53,
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al-Hadid 25, al-Baqarah 143)

III. Nama dan ayat-ay.:tt untuk TUJU.\N
1. Terciptanya masyarak1t yang mend.ip:lt petunjuk/huda (at-Taubah18)
2. Terciptanya masyarakat yang jujur dan mempuny~i integritas
(al-Ahqaf 13 - 140)

3. Terciptanya masyarakat yang melaksanakan musyuvrarah cbn rasa

s~

sial yang tinggi (asy-syura 38)

4• Tercipt.:1nya pribadi-pribadi yang haunan (berbudi) (Al-Furqan 63)
Secara singkat tujuan akhimya (end) adalah taqwa, yakni manusia manusia yang secara prihadi maupun bermasyarakat menjalank~n fungsinya sebagai ,\bdullah dan Khalifatullah, demi keutamaan dan keridhaan Allah. Setelah melihat scjumlah ketentuan-ketentuan al-Qur'an
dan Sunnah nasul di atas, barangkali akan tbnbul pertanyaan : kalau
demikian, mengapa di dalam kenyataan ki ta menernukan rancan:;an/desain
a tau bentuk-bentuk yang berbeda dari berbagai segi ? •

r~·Iengapa

ada

masjid berkubah, tidak berkubah, bemihrab, berplaza, rnewah, sedcrhana atau wajar, serta berbagai pertanyaan lainnya yang dapat kita
susun dalam nada yang sama ?.
Seorang arsitek, sosuai dengan tugasnya adalah seorang yang d!
didik untuk diharapkan mampu melahirkan karya-karya yang di

s~aping

memenuhi fungsinya, juC]a harus aesthetis, dan memberikan d1r:1pak
(rohani d3n jasmani) bagi kemajuan kchidupan manusia. Untuk d3pat
sai:Jpai kesini, ter.:mglah pertimbang2.n pertimbans,1n, se<Ji-se·:!i lainnya, seperti segi planologis, bagi persyarat:m-persyaratan (dalam
hal ini masjid)di dalarn lingkungannya : segi sosioloais, 0ti<Ji ~enc~
tukan masyarakat (ja'na' ah) nya; segi ekonomis, bagi penyelarasan
dcngan kem:ll:1puan m:-1syarakat untuY. me!Jikul i)em!.dayaanny<I; :3cgi

U::!1£-

rial re.;;ources dan te!mologis untuk :-,:engetahui r:taterial y .• n'.:i ada ;
dan teknologi yang di3unakan; dan juSJa apresiasi a.Jsthetis, Menyelcll~i apresiasi acsthetis lingkungan tersebut. Dia 1Jerusaha 1;1cninJ gikannya, tidak salalu menyerah dan raer:lberi ::on3osi seler:.
kan•

~agi

arsitek-u.rsitek r.;uslim, disa:nping hal tcrscbut

l~e}).:mya

ciiaJ~.J.;;,

suai dengan ajaran Ishrn, ia tcrikat pula pad.::t kctentu:m -·

se
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ketentuan Tuhlln, b~ik yang tertulis (~l~u=' an), maupun yan'] tidak
tertu lis ( al-Kaun ) dan juga Sunno.h Rasul; berniat baik, ~ortujuan
!:>aik, demi keut1111aan dan ridha .\llah, agar ia dv.pat monsucik.m tazkiyah (karyanya}, sehingga semua kreasinya menjadi ibadah baginya.
iJuka apabila kita. berusaha mengelompokkan faktor-fiil~tor y.:m] pcrlu
diperhatikan di dalam usaha pembangun;:m sebuah masjid, ak m kite: t:,
mukan pengelo~pokkan dalam urutan sebagai berikut :
1. Ajaran Dienul Islam
2. Sistem sosial dan jama'ah (social and community systew)nya, termasuk sistem sosial ekono:ois dll.
3. Ecosyste.u nya, seperti klimatologis, ekologis, geografis, planolegis dll.
4. Arsi tektur dan Seni nya, tennasuk teknologi dan apresiasi i)Ud'lY~
nya.
Pertimbangan-pertimbangan yan9 diberikan dalam penggunaan keemp.1t
faktor ini adalah sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor nomor 2,
3 dan 4 didek~ti secara integratif dan komprehensif, yang ditujukan
sebesar-besainYa untuk memenuhi faktor pertama. Pendek kata fa!dorfaktor 2,3, dan 4 harus diusahakan untuk saling mempengaruhi, mem perkuat dan melen9kapi dalam kerangka ~)agi tercapainya apa yang didituju oleh ad-Dienul Islam tersebut. Dengan deaikian di dalaQ keseluruhan daya upaya kita dalam usaha pembangun:~n sebuah masjld,
kita tak akan menemukan patokan-patokan kuantita melainkan )atokanpatokan kualitanya yang akan dijadikan pegan•)an untuk wari3.s:m uni versal. Ukuran-ukuran kuantita hanya kemudian timbul apabila •:Jawasa~
nya dipersernpi t menjadi sektoral, region.:11 dan terkhir dan terutar.ta
area • Dengan kata lain masalah-masalh kuanti ta ini pa ::a akhimya adalah masalah : manusia - ruang - waktu , senafas dengan Hadits Nabi : Kamu sekalian lebih men~erti urusan duniamu. Sehinggu ukuranukuran kuantita adalah ukuran-ukuran yan~ -sering b.ergeser, berubahubah, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, apresiasi
seni, tempat (area) dan zaman dimana kita hidup. Sement~ra landasan
ide, tujuan dan cara-cara (sikap moral) pendapatannya, yan9 merupakan ukuran kualita, itulah yang ditunjuki oleh Dienul Islam, yan;)
baqi kemudahannya, dan kemudahan untuk dapat menatapkan ukur.1n -

( 9 )

uk:1r-1n kuanti ta yang tepat, banyak sekali y<:LnJ !.;.;isa kitJ ;">elaj.Jri
dcJri Sunnah Rasulullah. Dalarn keranrJka usaha pem;JanJ:.IOJn m~sjid ini, ma'jalah apakah se!:>uah masjid dib:mgun !>arkub.Jh '"lt:tu tidJ!~ ~c-:>.·
ku·Jah, unsur-unsur ut-Jma apakah yang dipil ih untuk :)~~1')Un m fi -:;il:ny.:q ap.-!kah kayu at.1u beton; iJagaimanakah bantu!~ u:_;itd:~umy~.; -t.ai.

-

nolo') i y.:1ng dip.1kai, dan berbagJ. i per ta1ya.:1n Lllnny:: y:1n::; ·:;()j en i;,
bet.Jrxtpun ma~;.llah t~!"sebut adalah m,;~;.:lluh yang t. ru:; Jerk:.;·:-:lh ...;nJ c ! '
maju. ?ada zamannya, umpanya kuhah so!J~tgaimana sering t.Jrlii):.t p.'.l ...h

beber,l:H masjid, rnerupakan jawailan at-sitoktur d:m t~knologis ~·.nJ
p;,l i. lg tepat iJagi kebutuhJn a :·.a:> yang lebw.r untuk teri)cnt.ukn·r.! .:-t.tan·J yang lu<ls didalam masjid; dengan konse-!\.uensi yJng till~ terhind:.::
l:an : hhirnya kolom-kolom ( tiang-tiang) yan] memutusk.Jn shaf or..:\:"1~
or.mg yang

be~shalat

jama' ah. Suatu kons•Jkut.-nsi yJ.ng l.m•JsUn:J bcr-

hadlpan dengan nilai-nilai Islam, bah·:ta sh.:\f j.:m']an tarpui:.u:~-.:Ttu~;,
yang terp.:ll:sa diterima deng.:m mengorbankan idi:.:;lisasi Di·~m.:l I ;~ , .
dc:1f!a.1 men•J<lngyapnya f>c)ag.:li dharurah = d1rurat rx::.d- · ~~~~: :; .. i L.
i:.e~nilihan elemen (unsur) dan teknologi yan) digunakan tentu h~L··rr;
sesuai dang.~n lingkunJan alarn d.:m manusianya. Tak perlu di;)erten .,.
t ..ri.j~an apakah telmologi yang dipakai teknologi scdcJ.-h.Jna, ;ndia

d-

teknologi tinggi, karena masalah pami lih.1n al t.ematif ~;k 'ln (.~i :x1t-J.::>i oleh ecosystem dan social system yang ada di.arc.1 t·::r.:.l~~mi..
t·,u

hend.:tknya dal.:un ;:>rosas pengamiJilan keputus:J.n ( y:•!~ni
!"1roscs..pros0s indentifikacd, ana lisa d.;:m perumusan rn~:·;al.Jl1 ) , ~:it:~:

Yang

p~nting

t!?t]Uh kep.:1d3 landasan id? ci.m tuju<:;n, seh!n.>:; 1 d~t
la:n :;cJi oJeGthetb :::ab•!J.::ti C(.ntoh, .Jl tc:rn-1tif yang di ·.;:1;>il h ~:, ~r.
bersifat me:1di·1ik, m~mpertinggi r.:.:~ ~.~,_., aesthetis ~.~:.:.sy,_,:·;lt t.m!).:. !·· 1rus salalu memberik<In konscsi kep.lda mc:reka. ~>engungkatx:.n ( eks:n·c;;h.1ru~ :J~::-;>eg:tnJ

si) arsitektural y:mg melahirkan bcmtuk .J.rsitekturnya, perlu Ji"to::-;puh dengan 7-erlebih dahulu b·?rsand;'r pada <ljar.:ln-aj.~r.1n IsLm, ::;chingg,l pada akhirnya akan ::~el.Jhirkan bentuk y . mg scd ..... :L-:n.:J. ~-:J::.:;:Ji
fungsional, optimal dan aesthetis. Kita tidak perlu menganggap atau

·-·-~:..-
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Pandan0an dasar kultur Islam, yang kemudian melahirkan

sivilisasi

Islam ad~lah pandangan Keesaan Khaliq (Pencipta) dan pertingkatan
•:rujud. PertingkC,lt.an wujud yang hakiki adalah refleksi dari urutan
penyebutan dalam firman Ilahi : 11 Kami akan perlihatkan pada mereka
c:ty.:J.t-ayat k.:1:-:1i di cakra·::ala-cakrawala (alam) dan didalam diri-diri
men~a

(ma.nusb) sohingga jelas bagi mereka :<ebesaran (Tuhan) itu

11

(?ushshilJt , 53). J..,di hakikat kebudayaan (perad.1b.::n) Isle1m buk<:tn
s~m:ta y~na bersifat fisik ( badaniah ), scsuai dengan sifatnya
y~n0

univars2l. DisJmping itu perlu pula diinsat apa

y~ng

dinaksud

d:m-.:;)n •_:nskJ.;)<J:: : '' nelihat masa lalu, berpij::J.k pada realitas zJ.man
sek -\nng dcm berori enb.si pada mas::J. depan

11 •

Pengga.lan :)e::tarna ung-

kapan terseout, Qelihat masa lalu, dimaksudkan adalah melihat esensi cita, peri laku d:m nilai budaya m2.sa l&lu tersebut, sama sekal i bukc:n dim:tksudkr::m untuk 0enda-benJa budaya. Karena itulah, da-

lom peranca.ngan sebu<Jh masjid, kreatifitas kita, ·terutar.1a dala.m hal
ini para o.rsitek dalam cara atau sarana y<mg dirancangnya selalu di
dorong, ditantang terus menerus untuk melahirkan sesuatu yang lebih
baik d:_1:; lebih baik lagi, sebagaiiTBn2 yang disebutkan oleh ayat al-Qur' an surah .U-Baqarah 170 dan al- Isra 17, Lukman 21.
::;ebenarnya masih banyak

seka~i

aspek-aspek tentangdllasjid yang i -

ngin !d. ta bicarakan didalam kesempat2n ini, karena dengan kehadiron
masjid

c!isu.:~tu

komunitas, insya Allah akan menciptakan ketentraman,

kedanaian dan memacu dinamika yang positif dari jama'ah/m<:tsyarak<lt,
sehing·;;a akan melahirkan insan-insan yang taqwa, yang sangat kita
butuhkan d'llarn derap pembangunan sekarang ini. Kiranya berbagai aspek lain tersebut al:an/telah disarnpaikan oleh pemerasaran-pemerasaran lainnya. Hedaknya di dalam perencanaan-perencanaan lokasi-lokasi penukiman, perkantoran, pendidikan, pabrik/perusahaan yang di laksanakan oleh instansi atau perusahaan seperti PERUMNAS, Dinas Tat;) Kob,

Depart~n

P & K , Departemen HANK/1M, perusahaan-perusa-

haan real estate, telah meletakkan masjid sebagai satu diantara sarana pokok didalamnya. Selanjutnya perkenankanlah saya mengutip ayat
al-Qur' ari" : " Apakah k2IT1U tak tahu bahwa Allah telah membuat apa

.

yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi untuk melayani kamu, dan
Ia menganugrahkan nikmatNya dengan sempurna kepada kamu,
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dim:tksudkan untuk 0enda-ben.Ja budaya. Karena i tulah, da-

lam peranca.ngan sebu<.1h masj id, kreatifi tas ki ta,

·terubr:~a

dalJm hal

ini para -::rsi tek dulam cara atau sarana y<mg dirancangnya selalu di
dorong, ditantang terus menerus untuk

mel~hirkan

sesuatu yang lebih

baik d:_>:' 'l:?bih baik lagi, sGbagairmna ydng disebutkan oleh ayat al-Qur'an surah .U-Baqarah 170 dan al- Isra 17, Lukman 21.
::;cbenarnya masih banya!< seka:i aspek-aspek tent-angdilasjid yang i ngin kita bicarakan didalam kesempat2.n ini, karena dengan kehadiron
masjid -::!isuC\tu komunitas, insya Allah akan menciptakan ketentraman,
kedanaian dan memacu dinamika yang posi tif dari jama' ah/mc:tsyarakat,
sehing,:;a akan melahirkan insan-insan yan<.J taqwa, yang sangat kita
butuh!<<m d:1lam derap pembangunan sekarang ini. Kiranya berbagai aspek lain tersebut al:an/telah disampaikan oleh pemerasaran-pemerasaran lainnya. Hedaknya di dalam perencanaan-perencanaan lokasi-lokasi pemukiman, perkantoran, pendidikan, pabrik/perusahaan yang di laksanak2n oleh instansi atau perusahaan seperti PERUMNAS, Dinas Ta ta Kob,

Depart~n

P & K , Departemen HANK:-iM, perusahaan-perusa-

haan real estate, telah meletakkan masjid sebagai satu diantara sarana pokok didalamnya. Selanjutnya perkenankanlah saya mengutip ayat
al-Qur' ari" : 11 Apakah k2.1TIU tak tahu bahwa Allah telah membuat apa

.

yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi untuk melayani kamu, dan
Ia menganugrahkan niKmatNya dengan sempurna kepada kamu,
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~),;n eli.

baik (kenikmatan) lahir, maupun (kcnikmat.ar:) batin.

nt<1r:-:.

manusia ada yan:; berbantah tentang Allah (!:eoenaran) bnp.J ib1u,
dan tanpa petunjuk, can tanpa J(itab yan:J mene.!'angi

II.,

PE!JUTU?

Tcrakhir, tibalah ··n!:tuny1 bc.')i saya untuk

monJUC.Jpl~ ..ln tc-rim~

k

·~ih

kep:Jdo. pc-nyelenggara s.?miry2,r' inf,.· kepada se:luruh pos(.>rtJ Tin'J h;ldir
dan berperhatian didalar.mya. ;iudah-mudahan kita semu.:: akan bisa r,,en::trik manfaat dari parj.::nya.

~::.aya berhar~~P

r.wskipun tu lis.:m ini ber.seb.:~; ..1i

sif:tt J.rs5.tektur yang islar:ti sesuai dengan keyald.nan saya
scor~ng

:.:uslim, namun hendaknya dapatlah kita mengerti

~)ah·:a

hz,l ter

sebut buk.:m dimaksudkan untuk menl]hilangk:m keobyektifanny<l.
I(arcna ukur.:m
J:U';

keo~yektifan

pan.::angcJ.n sGseo1'ang tidakl:,.h bera:·ti h·.:-

terlcp.:s c!;r1 nil.::li-nibi yanCJ dianutnya, ••1elainka;1 bagaimana L

nci·~~q

tn')/mcn';C:JtJn<lk m sLtem-1tik2 d<m atur.:m-.Jtur.m

r:li.Jh •. )ay<J p:)rcay.:t,

konse::>-l~on:;ep

bah-1s/komuni!~asik:m,
sc~perti

raan

~;ol:o!·:

didaJ.ar.:tnyJ akan h·'.ap

L·adisi

ld t.,

r_i£1p:l~C

sekalipun dalam forum m.:tjemuk penuh

i~

por:.o~.uJ1

kescmpatan kali ini. Dalam tulisan ini senga}1 pula

s.:l-

ya :Jcrrcfercnsi pada al-Qur'an, al-Kaun d:m Hadits, tanp<: sedik1t -

pun mcm;urangi honnat saya kepada yang menggun.Jk,jn referensi l.1innya.
:11udah~udah::m

pemikiran-pemikiran yana dituangkan dalarn makalah ini,

r:JG:>!dpun secara eksplisi t membicarakan arsi tektur mo.s:jid; akan

0is<.~

pul"' menjadi poml)uka pintu cakra•:Jala pemikirZln-pemikir.:m tent::n::; ko2
sop .Jr~.itcktur

Indonesia. Ya Al1.:1h, scmiskin-r.1isk5.n urn d:::u, n<!r,iun

i1umah-rum.Jhr.'iu ya Tuhan kumi, dengan segala tenJ.:}.1

yd;:(j

uJo. p.1ci:1 l:.:l-

ni seblu akan kami dirikan. Sek.1rang berilah b.n:i kem·1m;Juc1n me~-:1l:nni)UnnyJ dcnga.n s·}b.:lik-baiknya agar ib:-:d7•t kam5. i tu

da~.:1t

dil.JksJ-

nakan

s.~sempurna

y:mg Engk::·t: ingink<m, ya Allah. f·Aampuk.:cn kam: y:: -

:Ulah,

r:~e,::.•angun

.1rsitektumya, mampukan kami ya . Ulah, r.L:.'':-in: • .1Ui

fitasnya, sohincna tercenninlah lahir batin kami, fisik :::2rt ..l
t:. 1

2J. :;j id

itu d: ;.J.la:J

dr:l'-:J~~~.l.:}: ke;·ii:J'J~,n

:.1.1nL1:! 1. ;Y:!:Ji s~lu ru;i

~;i.:..l

:·.~Gn-

9erbuatan kan:l sclnri-schari , d.:tLH.:

:-,odern ini. Ya

,~llah

j dikanLh

ar:.~.].a.:; :~.:t<

ur.u t m.:.nus ia. Rabban.: . }tina f Lkluny.l i1._: ~.·_:,·; _. ~-

tan wa lfil akhirati hasanatan wa qina

adza:ban~ar.

323ER.\PA PENG::FITIAU (J.,ID.'.l Y 'JIG

r~2rJY.1~'13<trr

PE·.1Il<IRiN TEHfANG ARSITEKTUR MASJID
Ali'~lt\D

SADALI

*

Pcnulis merasa san') at dihonna ti den•)an keser!'lpat:ln yang di:J9rikan
kepadanya un'Cuk bertindak seila·;pi pemrasarary dalam seminar .·i.rsite!'tur r.1asjid Indonesia yang diselenggarakan oleh Departernen ?ekerjaa.n
Umum bersama Ikatan /\I'sitek Indonesia, di Jakart.J dari t:lng9al ••••
•••••••••••• Semoga sumbang:m pikiran dan p.lrtisipasinya dala~a ser.linar ini ada rnanfa' atnya iJagi perkenbangan arsi tektur rnasjiG klmsusnya di Indonesia. Atas kesempatan ini diucapka.·mya Janyak t•Jri-

mJ.

~.asih.

Cukupan makalah ini i.leii1U·1t pe:·:l.i.kiran-pe:nikiran JJs.:lr yang m·.murut
pen']alillllannya :Jiasa timbul di dala-n diskusi-diskusi tentang arsit.:~
tur masjid. Oleh karena itu alangkah iJaiknya bilaraana par3. pes0rb
c.ii!Jal~ali

den·Jan [Jengertian-pengertian yang dasar ag:::1: diskusi J.a -

pat !)ertolak dari landasan yang sama.
:.:otto :
Kebajikan bukanlah wujud dengan mengarahkan ·;Jajah ka..1u ke
arah barat ataupun tirnur; melainkan kcbajik ;n itu terj:Jdi
karena iman !<epada .Ulah •• •••• •• •• •• ••• ••

*

Dosen ITB Departemen Seni Rupa.

(Q i i : ,77).
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Uotto : Al-Baqoroh 177

··•··
o Istilah-istilah
Per definisi ;\rsi tektur adalah : ".... is the art and the technique
of building, em,loyed to fulfill the practical and e::pressiv·~ roc:u!
rcments of civiliz~d people. Almost every society that :->O!>Se<j!>::~s
the techniques for biJildin·;J produces architecture11 • i.)emilda •• t=.tlL
Encyclopedia 3ritanica, 1973-1974, i, 1088.
o ..\rsi tektur ad3.lah seni visual, seni rupa yang dijelm3ka:1 k.1rena .:.~r
sitek me111bina dengan segala ketrampilan engineerin;J memen,Jhi ;jUatu
kebutuhan yang spesifik. Seni, karena y.Jng dip.:mggil tid<lk h.1,1ya
fikiran (rasio, melainkan juga imCJ.jimtsi rasa), dan karf.ma y:.m~; t,;
rakhir masalahnya tid.1k mud3h

di~1e;:-:1itungl<an

at:tu dipalihkar.

k~

·.:h

lam fonnula-formula, terutama karena faktor oo::iJ.J~·Jaan/}Ja!~·1t
riln Tuh.1:1 yan;J dibawa lahir itu s1ngat ocr0e ::·-)cth. :1a1 ·.;:
uupan s0h~ri-h3"C'i bangunan ..Unilai d 111 ui.un]k:;;~!:l>l ~;lhag·.d. : y·m::;
~.>e:rh 1sil
!~onyol,

- kurang - at.tu buruk (jelek), tidJ.k ir:~.:dinatif /b~rin:;/
":Jetapapun persy.natan teknis our•tgkin su,l:lh 'b~!'(>enuhj.

o :;1enerangkan tentang dasar-dasar !JOko!< seni Isla:,J, Titus Burch,;rdt
dalam oukunya 'Sacred Art in East and ·:est', mer:nl~.1i :;otto :
hadits Rasulullah s.a.w :
"Allah i tu indah dan Di<1 ci:1t.:l ak.Jn lceind:;.:1an".
Kemudb.n dia mengernukakan : Islam r;1emus.:::t ;J~r::, l~e:;.:cLu.:n (un~ ty) 1L~n
unity tidaklah mun•Jkin tcrungkapkan dalar:1 car,;-c.Jr.l citr::.1 ..;. ·1)Ur,
(in termus of any image).
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o

akan citra (im.1ge) di dala:a :n;;.sjid mempuny:J.i dtD. tu juan: (1) ~·.Yeg:.1tif, untuk oenghilang~<·m 'koh~dir.:m' 5e:matu y.:1ng
akan menyaingi kehadiran Allah swt. MenJhadirkan :;u.1tu h.:n::-.::.ng

K~sunyian

ad:tbh sumber kes<Il:lh<In. ::Hmbol aclalah simbol tLiak -;c':1pur:1:1

(5ubsitutc).
(H) ~ositif, menekankan Kehadiran 1\llah k1r .ma h.~k!!~il t :Jz.::r!..-~'ya

tidak d<Ipat
o

dibandin·;~kan

deng.m apapun. Dcmi!dan Jurcl:h-'lrt.lt.

Shibghah .'\llah, dan siapakah yc1ng akan menandingi keind.Jhan shib2
hah .Ulah. Dan kaTili bagi-r-Jya adalah pengabdi-pan:y- :bdi-Ilya.
( Q 2 : 137 )

Shibghah adalah celup-:1n. Celupan sel<'llu berhubung.1n dengan ~·:.:rn.-~.,
\'larna secara kejiwaan berpotensi mempen:;;aruhi suasana batin pada
waktunya bagi penanggap. Gejala-gejala ini ditimbull~an a tau· identik dengan dampak-dampak seni, khususnya seni rup~. ? Clnta~ bilam~m~ alm~rhum

l1uya Hamka menafsirk.:m

Sh~bghah

.-·,unh :i tu S'.:lr:lin

dah:m yana diciptakan Allah bagi segenap aL1m r:;.ya •
.;yat di atas membuktikan betapa Allah mencintai l:.c-indah<ln.
o

:\rsitektur, menurut Ibn Khaldun ( 11 -:Jisdom of Islamic Civilis.:tion!l,
r.'i •. \.J. Be'), Ku~la Lumpur, 1980, 84) adalah kerajlnan tertua dari
peradaban yang sudah bertempat

tingg~l

tetap.

Pcnul is-penul is i\rab dan Islam tel<~h mengungk~::>k<m p:mdanganny~-:t
tentang keind::1h:-.n d~n hubunganr.ya dengan seni dan arsitektur.
Ccndeki.JvJan :~usli:~ t<Ik h:mya menulis tentang keind,1h<m manusia r:1~
lain!(ar. juga tentang keindahan Tuh<1n : k.1rena Tuhan adalah Pcnci2
t.J segala keindahan; kar~na i tu Dia mestinya i·,:ah.~ Indah. Hadi ts
Rasulullah s.a.w.

mengatakan :

ak;•n keindahan". Hadi ts ini

"Tuh~n

merupal~an

itu indah dan suka (cinta)
dasar bagi Konsen Kaine!:: -

han Islam. Citra keindahan Isle.m rneliputi keindahan dunia dan keind:.than :~piri tual serta moral.
o

i\1 Ghazali manegask.:.n : 11 Karya indrlh pom:.lis, saj.=t!·: i:":ci-:;1 !Knyo.ir,

lu!dsan indah pelukis atau bangun.:tn indah arsitek
keindahan dalam oran~-orang ini".

;:;(;;nyin<Jl'.~p:~.~n

( 3 )

Kcsimpulan ini panting untuk memahami nilai-nib.i e:;tetika sehu bungan dengan seni dan arsitektur peraJaban Islam, demikian :.;r.
r,1uh J.lllllad :\bdu 1 J abar J3eg.
kebahagiaan di dalilm 'objects
d' art•. Dia berkata bah\·ra objek indah i tu dicintai demi objc~: i tu
sendiri, buk;m demi yantJ lilin. Dia berpendapat b~1hw~ keinc>":th;m men•J.mtarkan ke3enang,:m. 11 .U Ghzali on I3e<.~uty in Fine .'irts in Isla-

l\1 Ghazali juga menemukan 'deligt'

mic Civilisation", edited by Ll.A.J.9eg, KL 19'77, 30/He\·J Edition

1981' 29.
o Ibn KhalJ!!n 'The object that is most suited to m-:m and im,rbich he
is likely to perceive perfect harmony is the human form. Therefore,
it is more congenial to him to perceive beauty 3nd loveliness in
the lines and sounds of the human form. Thus every ma.n desires :Jeauty and hannony in the objects of vision and hearin'], as ::1 reqtt5.rcment of his nature". Ibn Khaldun, The r.iukaddimah ( :::n]l ish T.ranslation by Franz _Rosenthal; abridged by N.J .Dawood, 1967
edition 329 ) •
o Masjid adalah pusat kehidupan f':luslim, pusat kebud.::tyaan Isl.t~~ l("?iJih
dari yang biasa diartikan orang, yaitu sematil-matl t~pilt sujud/
shalat, mesjid adalah swnber tenpat kegiatan benJula. Kegia·t .~n :.Iuslim ialah 'ibadah dan hanya' ibadah saja. Ibadat terbagi mcnj:td].
'ibadah khusus dan' ibadah mu' amalah, namun keseluruhannya ad::1lah
'ibadah sehingga hidup = 'ilndah. Islc:m artinya penyer~1h::n (.i~:.d,
mongabdikan diri kepada kel~uasaan Allah 3uiJhan.'.lllu \"·J-Xta' ala.
o :'\rsitektur masjid adalah bangunan yang diperuntukku.n ibada~ ur.-1r.1:tt
Islam. Seperti semua yang diusahakan manusia arsite!dur m.:::.cjid delpat memiliki derajat mutu • excellence' sedemikian sehing~]a d-~p<1t. d!
golongkan pada karya seni. 3ila tidak mencapainya m-_k.J bis::: di.:t itu
biasa-biasa saja. Atau hanya konstruksi ya.ng tidak r.1emiliki daya t~
rik apa-apa sehingga orang acuh tak acuh. Idealnya, kita S(?C,lr.:l ·:iajar menginginkan agar segala sesuatu memili!d di?rajat. scpcnuh-rxmu~
nya arti ya' ni tidak hany.J. baik untuk dipakai ::mlain:~on bernib.i
y::mg dap.:tt berpengaruh padil rsa mcngh.:.ruk,.tn, ncnqaJumkan, ..:,,n:_:os··:"!kiln, khicbat,
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:.1onur:tent1l c:an so):tla y.Jng bersifat pcnggugahan emosionz:l
for e·tcr 11 , ":".e:.::to

:n~:1fa<r(;nya

11

a joy

jauh lebih daripada yang tidak ber -

nilai. ·)er:1i!danl.1h n.:luri manusia. Karena itulah kita mencari gaya, barusaha seku1t-kuatnya memiliki identitas/originalitas.
dapat memberikan kepuas:m uti 1i ter maupun spiritual, di-

')cmde:~nv·l

dukung oleh ket0oatan bentuk dan kcserasian su.:sana. Rasa betah
~Jerc.1:·1pur

deng.1n

kekagu~:1an.

Betah, karena mengandung unsur-unsur

yang sudah c.:.harapkan naluri, intim.Kagum, karana dil1<dapkan ke!Xlda sesu.1tu yJ.ng unit dan baru ( sur;>rising). .lalaupun tidak usah
.J.sir.g. :~e:rte:·.1u angan-angan dan kenyataan.
o

Itul.J.h !<.u::1)ulan sifat-sifat yang kiranya sekaligus r:1erup<1kan pcrsy.::;.r.Jt.:c1

karakteristil~

yang diinginkan clapat. mcnugugah rasa peli•

h:1t (Co::tfort & surprising delight). Karena itu arsitck menggumuli

bentuk, material dan teknik. Citra yang akan ditam-

citra,

fun~si,

pilkan

ze-:J~:lblang-gamblangnya,

fungsi, karena mer-.1pakan hasil y::mg

clipakai. lentuk, sarana yang tertuang di dalamnya fungsi dan idea.
:'o.h:m b:J.ngun::J.n tentu dipilih yang maksimJ.l mencocoki 5':.'•Jala y ..mg
dimanifcsb.sik.:m. Teknik, agar semua tertuang menjadi bentuk ke ny:ttaan.
o

:"'rose:J

!.-:0se:·~uanya

!~raatif

diselengc;arakan di dala1:1 m·oscs l:reatif.

ternyat-.1 satelah di toli ti tLlaklah sesederhana se-

per-U pen•JUcapannya dcngan satu patah kata i.&QlJ.inkan mendorong k!
ta :710:71i!drlnnnya

mr~masukkan

ke dalamnya sekur1ng-kurangnya masih

8 kualifikasi sc!)erti : pribadi ( insan ) - seni (seniman), lingkunga:'l (dJ.larn dan luar), sarana (materi/oah-ln), ketrampilan (tekni!{, tc:moloai), gaya/style/identi tas, ke:Tturni.J.:& (orijinali tas),
a!)rJsi1si/pcnerirn.l<m/pengakuan dan akhirnya k2ry:1 scb.JgJi lnsil
r;wnsyar.1tkan
o

~aai

ter')eraknya .)roses-kreatif.

?ros:.-s :1d:1lah pe:rjaL.uvm y.mJ diobservasi d;:,.ri satu ti tik pemula
( incJpt) sa::sp-li dcng::m saat terakhir. Disini

;)~Ijaln.nan

itu sc -

lesai dan tercn.pai m.Jksud y.:mg d.:canangkan ser:iula. Proses Kreatif
·)uk,ln s0:.1b-::rang perjalanan ·nelainkan ke-;:Jbtan ydn<J 11en·,Jhasilkan- s!
suatu •uutu', merncnuhi p:Jrsyaratan berat, seb:..tb
pilan fikiran,

m-~lainkan

m:-manc~r t~rungkil)

b<.~kan

ju)a kepekaan rasa serta idealisme yang

d.Jri karya hasil proGes kreatif.

-

lnnya ketrarn
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o i3ukanlah jangkauan ma.kahh ini untuk m82bahas unsur pengaruh ya.n:J
dlala:ni se:liman/disainer/arkitek pada setia.p proses kreatif, na.mun re.1lisasi adanya pengaruh-pe::']a.ruh itu

!71Un<J~in

untuk m2nj 3::1a.b : .-\pa!<ah mungkin kita_ :':'lc.le::tuk.::J.n
tolok ukur, yang bahkc.n
stand:~rdisasi

me::gara~1

;Jersyarata:~

pa :i:t kT:ungk im :J

y2.ng walaupun dc::;ikian tokh masih

membantu kita
da.n

::~2ng&~-:Jbat1Jicm

:ne~iliki

•

'

1.. •

Ice:J~_.l-

Sar2 :-1a

Kete:;:'anoilan

Orijinalitas

Proses

Kreatif

I

~

8Hasi!

Karva

~osiosi

.Arkitek
.Disa.iner
Identitas

Lingkt~ng2n

.....
' ."
'oar.aJlan
'
.
k"
. t eo::t
. 1) d ar1• Konr~·l']Urc.sl.
r-ernai:l!C~n
. 1r1. b a·.1a:1. (d"1gar1s
ini~ ·,·falaupun faktor-fa~-tor lainnp ::1ungkin ak-m disin<:JQU!IJ dala:-:t

bahasan.
o

~ari

kita bahas 1, 2 dan 5.

?ri:.Hc!i ( 1) i-.1anus ia oe:-:-!il ik i

(i) Jasad

(ii) nohani

3 :Jo·L?::s l ;JO:{ok

(iii) Sara.n.1 pe:1~2n2.t/psn;o~serva3i, y::..ng

men;hubungkan (i) d~n (ii) bahkan salin~ ~enga.ktifkan. Daya dorong
yang terpokok adalah potensi roh.1niah yang tardiri lagi dari :
fakult:J.s rasa, fakultas fikir dan fakultas irnan (::-eligius). (Untuk ini dapat dipakai taxonowi Van

Peurs~n,

Geoqe Sarton, Qur'an:

190- 191). Ker::tudian daya dorong yang juga nyata adalah potensi
ilh~

Tona.s,

( Beardsley ,"Onthe Creation of Art:', hal 390 dan Vincent
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" Creativity in Art ", hal : 382. Dala'll 'The Proole:ns of Aesthetics• oleh r·~orris \Vi ttz.
o

I lham :tdalah. suatu yan·J diberikan, sebuah Anugerah Tuhan kepada
makhlu1 ...N·~·a yang sangat pribadi (talent).

·- . _:\
r
:. \ ..__:::::::.;:\..~--...""~~
~
....._ _____ ··--··-...
__.):-

\.!-

11

Sesungguhnya profesi (usahil) itu berbeda-l.>eda".

Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu 'llata• ala yan•J nyata-nyata dijumpai dalam pengalaman hidup sehari-hari. Yan~ tidak punya 'itu•
dia memiliki kelebihan dalam 'yang lain' : ( idea isi mengisi ,
saling menghargai, gotongroyong ). Potensi rasa, akal, iman ad;1 lah satu kesatuan yang tidak terpisahkan ( struktur ungk.1pan ;)ad'-1
Ali Imran : 190,191 ).
o

Lingkung:m (2) : Arsitek/Seniman/Pendisain dilahirkan <.hlarn i:l:tsyar1kat. Di dala:nnya dia 'dibesarkan•. Kepada masyarakat dia menJembalikan jasa berupa jasanya. Dari masyarakat dia mengambil. ilegitu juga dari alam dan segala yang

\~jud

di

dala~

dirinya. DapJtlah difahami bahwa lingkungan luar,

lingkungan luar
tenna~>uk

sesa-

ma manusia, memberi pengaruh kepad3 pertumbuhan pribadi. Demiidan
juga flora, fauna, kondisi geofisika, iklim dan segala

bantu!~

yang

:..elingkari y.3.ng dibuat m.:musia dengan bahagi an-bahagiannya, s :.!:1pai

y~ng

sckecil zarrah •

.Jelanjutnya kita faha:ni bah•:.ra ma::>yarakat, kuupul.:m ::1.mu!Ji.1 y:.mg
kul tural sa ling berhubungan, i tupun tidilk berwujud sumlta..,!nta fisik material saja melainkan memiliki bentuk-bentuk yang gaib.
Kedua aspek masyarakat (lingkungan luar) itupun me;·:arnai proses
kreatif. Sarna halnya juga dengan lingkung:m luar

l~innya,

ad1

y.1:1)

lahir dan ada yang tidak nampak dan teraba. Di sa::1::>ing ltu aJ.:
yang disebut lingkungan dalam; yang dimaksud adalah lingkungan
yang berada di dalarn diri arsi tek/seniman/pendisain. :'latak-~'l<ltak
pribadi, bakat, keyakincln beragama., tradisi, sej.:-1rah, ad 'lt bti ad::~t,

scgal.l y1ng dbnriskan/diturunk•m, ke.-na.1lpua.l momJnfa:d:k·.•ii

tensialitasnya serta sikap-sikap yang membentuk ':'lelt.:.nsch.::&Unc.J',

;'~~
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itupun dapat kita fahami,
~
· .::eil.!.r:J._,_n,

y~,~
'::J

0 "Sl·=
n4n~
.... '--·•
.L

a.r

sanJ~t

berpengaruh pad:1 proses kreasi.

·o~r~n~ar~~sl""
-~ .1..
t.-

·=-""

de",-n
. ··~c:

aspek.-aspe!< lingku

n]-::n tadi, me::1ahc. -;:i serta menr;hay-ati, dap3.!:1ah

dlm~r;ge:rti

bahwa

dia akan ma'71pU mo:n2.;-:1pilkan ke-khasan gaya, identi tas pribadi. J3.di
ir.c?nti tas itu tc.;-:pil

_

~·

~~.1ar.J2J

_ ... ,

•

~~

•:1-.

s:~agai

.,...."")

O.!..~..c~rn.~,

........

hasil inter-=.ksi antara arsi tek dan

. . ~~.!.,rn,.-•;d
.... c:-.,..,u_
,,.~JJ.-.

-""!"""--·~

c...~..;::,l

manusia, dh·.ujud~:;:n dala::1 kor.struksi binaan koi:g::.d t ma:~a se·.:ial =.::c,
.... per_u
, menaapa~
·
· soro~an.
·
d a_am
~nne~os~
penJ h.ay2 t an ···
n2oup lt.U

c·

·)

Saya suk:= mengkonfigurasikan hal ini denga.n gc.r.baran
punc.:.~nya

ke:.~Jcut

adalah ti tik 'per:gal:?D?.n hidup ter-dalc.!-::' • D2.s:::.r :c:rucut

y2nQ ;;:erupakan bidang 1 ingkar.:m i tul?.h pe:-r;a12r.:ar: yan']

l2']i

~e :<::12.!1

tertinggi
o

ya.r:g

sat~

k"? k!ri seperti dalao

inilah

oidang-~idang

~.::1

i::g lu-

linak:cran te:-

diungk3p~2n.

Ki ta teringat pc.da b.:;.ngunan-b:lngunc.n pi:rc.mid2. dan

52.8..:-:nJs.::~y:::. ya.:~g

didirikan bangsa (olesir, Yunani Roma\·:i Kuno,. Ink2., dan la:.n-bir..
Karya-·k?.rfa. itu merupakm kekaguman dunia ('world-wonders') bc.i:<

berupa

arsite~tur,

monuuen, seni rupa, seni sastra, dan

lain-l~in

di d-:!12r:1 s ej 2rah te:-s imp an di lliuseum--::!USeLti":1 yc.r:g rile::Ja.ka i ataui:un
t.::n~a te:.:~c:.C,

di Tir:.ur maupun di Barat. Kese:::u-J.r.ya, a tau untuk le-
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o

SeL1njut·:-,ra, • sed'ilam-cb.lam pengalaman' in:! p:mL;:; .l,-m ·.;c~:l·)JLiny<t
bcrsur.'lbeJ.· dari keinsaLn religius, bilamana ki tc. terima bahw,1 pc:;
capaian ~.1-::.nusia y.J.ng palin:J tinggi adJlah koiman0ll, y,mg pCn:Je::lban~Jan

dm pcningkatannya menurut istilah Islam

acU~aii

t.2cr:i-1

L1in y·:•ni r<1"tio dan ..EE, (.): 1~·0 J;m 1'/1) :):)ht:::
mencapd kese;,~purn;:tan ')ilamana belum samr:n i p.3.d::-• irna; c' ~n kondisi
sehings:1 orang merasa iJertanggung jawab tentang seg~nap pcrbu:.~ ta:l
nya, lahir batin dan dunia akhirat terhildap manusia dan Tuh.Jnnya.

Poter.si

o

:nanusi.:~

Pernyat.:1an-pe myataan George Sarton (!•Science, ::leligion and Rea litY'') terkenal dengan taxonomi "Three quest" yaitu tiga hal pokok yang dicahari manusia : kebaikan dan keadilan melalui ag,:..:ma,
, kebenaran melalui ilmu dan keindaha.n melalui scni. -it YanJ terakhir .n(m1punyai koresponclensi dengan taxonomi Van .Peur::oen, bulr.-m u:!
nusia itu punya dua fakultas pokok, ya'ni ya9g pertama f.-i:<ulla:j
rasa yang disebutnya 'surprising language' dan fakultas rasio yang
yang dinamakannya •selfevident language'.**
Science, Religion
Cer~nah

a Reality.

di Jurusan SR-IT3 1974.

Pendeknya potensi pokok manusia H.u adalah : rasa, ri.lsio, c.iar.
. , '-"'
~-• • • .L~.as, y3ng k e t•l']anya i:lerupak<~n satu k:::s::tuan kukui1, ;J::n
:rel l<JlOSl
dap~t diurai terpisah-pisah ket.ika analisis-il::1iah saj.1.
o

Identitas adalah kondisi yang :nenunjukkan kedirian-rri!la di atau
kesesatuan dan bukan yang lain. Biasanya ini merupakc::n tolok ul·:ur
(kriteriur.l) bagi arsitek/disain er yang menunjukkan keberh~siLJ.n.
Pembedaan yang satu dengan yang lain itu dimungkink:~m k.~ren.:: ::~JJ.
nya karakteristik yang dimiliki. Karakteristik itu dapat morupa~
kan hal yang fisik teraba, mau!Xln berada dari ha5il an;-.lis:.J, f.'llsafi. !'ilar !)orik dibadakan dari pilvr Corinthi-:, !c.ren. b:d.k g:1ris scba•:;ai b:::ntuk y;mg mcmil iki r>cr:Jandin·;pn tcrtr:ntu, m.1U!)Un
bentuk 'kepala' dan 'k.:tki' y:·n·J visu.:..l fisH: berbcda.
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(illustr, hal 935, The Random House Dictionary). Kurnpulan karakteristik itu dirumuskan yang diberi nama akhirnya sebagai gaya,
•style'. Pacta hakitatnya rumusan ini adalah falsafi.
o

Identl tas tumbuh pada karya sebagai kumpulan kuali tas yang di "Cemukan seniman/pendisain/arsi tek dalam berinteraksi dengan 1 ingkungan serta segala nilai yang ada di dalamnya. Disamping segala fak
tor pengaruh yang datangnya baik dari sarana, keterampilan, apre-

-

siasi dan usahanya untuk menampilkan diri seorijinal-orijir..:1lnya.
3ahkan pengaruh dari karya-karyanya terdahulu, Kosemuanya menin£galkan kesan ( sternpel) pada karya melalui proses yana dilalui.
Dila de!·!likian identitas itu mestinya melekat atau lahir ate.:; nar.1a
pribadi.
o

Bagaimana karya yang dilakukan bersama dalam sebuah kelompok ?.
Deng.:m sendirinya kelompok itu yang akan memberikan cap iclentitasnya; namun seorang dari kelompok akan merupakan faktor pen~ntu.

-

Dialah yang biasanya nendoninasi sehingga kembali identitas disJn"J

kutkan kepada 'pemimpin' (chief/senior designer of the associate).
o

Identi tas nasional. Mungkinkah i tu ? Seperti halnya baik p:1da karya pribadi, maupun ;')ada karya kelompok, identitas ditemukan k.:uena

-

tcrkumpulnya kualitas-kualitas yang merupakan akibat dari pcns;u:ruh
pengaruh. Bilamana pengaruh-pengaruh itu bersumaan, identik, maka
~l·~ibatnya tidak mustallil abm identik pula. Bila dianalisa bentuk

atap-tur:1pang pada masj!d-m~sjid di rrusantara kita, tak ayal ki ta
akan dapat mengumpulkan kualitas-kualitas akibat p'ngaruh-pengaruh
dan ·hasil tia~i seklan banyak pemecahan masalah. Akhimya sa:npai k!
ta pada hentuk atap-tur:ipang ( ste1cked roof desigh ) • Yang i)aJa •·rak
tu dan tempatnya dapat dikatal::m : identi tas m..1sj id di
o

~·!us ~~ntara.

-

Perkenankan saya m(:sih oerhenti pad.l unsur yang ;Jen·~ing di .·,-1k mkan
yaitu Huku:n-hukur.1 dalam lingltungan manurut pand.Jngan r-.lualir:.

-

bahwa 1'/el b.nschauun;J arsi tek su. l·Ja t morn
p.o:ngiruhi proses kreatif dan oleh karena itu juga disainny,.• ?ad.l

-r el:lh

dikemukakan di atas

gil irannya Weltanschauung tergantung pad::t persepsi terhada!:· per \'JUjudan,
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kejadian keaaaan dan ;:>erkembangan den:Jan segala latar belakang
serta asal muasalnya. Yang didapatk!.1 di dalam lingkun')an keadaan, perwujudan d:1n perkemhangan itu dikuasai oleh Huku-:1-hukum yang
tentu-tentu. Hukum-hukum ini disel>ut Hukur..-h:.1kurn yang diwahyukan
('Revealed laws•). Disampin9 itu ada hukuril-hukum yang tidak diwujudk:m ('unrevealed laws'), namun berjalan dengan sendirinya
(autornatis).
o

Tunduk kepada hukUi,1i-hukura i tulah

padc~

hakikatnya

diri

~erserah

k_:

pada kehendak Tuh:m. Jerserah diri u.-L::tu p.:1tu:1 (c0111ilitted dan submissive) kepada kehendak Tuhan itu

dise~ut

ibadat. Tidak hanya

~~

nusLi ibadat kepad3. .\llah, melainkan s:..tluran jag.1t raya. Misal
nya : Sejak fajarnya peradaban, jag1t ray3. tunduk

k~pada

hukum -

hukum yang disebut Hukum !Jevrton

m .m
F = k _1_ _2_

.::.tu

F

= ma

r2
!3atu ya.1g dilempar ke atas akan turun ke tana!1 ·:1eng:1rah kepada

p~

sat gravita3i burni, karena batu tunduk atau 'Islum' kepada. hukum.
Hukur11 ini disebut Hukum

~Jewton,

karena dialah

y~mu

mukan berkat penyelidikannya,nlmun jeL1s bukanlah
me:~ciptakan

pertarna mene~Jewton

i tu yang

Huku:n tersebut. Allah Maha Pencipta Alar:J itu y.;l{)g

me~

ciptakanny~. Hukum alarn semacarn ini adalah hukwn !\llah atJ.u 'Sun-

natullah' yang diciptakan-Nya untuk eksistensi jag.:?.t raya. ini,
jauh sebelu:r. : Newton la~ir. ( Q. ,~1 : 11 dan Q.22 : 18 ) •
o

Hukum ·yang ki t;3. sadari bahwa concave kecekungan pada bidan:i datar
itu menarik perhatian dan memiliki daya mengundanJ ('inviting')
bukanlah fonnula yang dibuat disainer melainkan sudah

dicir-J~

di

dalam naluri manusia, bahkan juga binatanJ, namun serbuk sari bdrada di dalam. Dan tidak sia-sia Tuhan mencipta bentuk 'concave'nya bunga.
o

'Concave' dan •confex' merupakan hahasa arsitektur yang diciptakan
hukum-hukumnya dalam naluri manusia. Apakah itu hukum yang lahir
dari perjanjian ? Bisa saja, namun perjanjian karena di-iakan,
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disetujui karena memang begitu dirasakan manusia, perencana ataupun pemakai. Demikian juga dengan seribu satu macam hukum

lainny~

yang berjalin kelindan dengan eksistensi alarn se:nesta serta se isinya. Sifat-sifat hukt.en a lam atau llukum

.~.llllh

c1tau Sunnatullah

itu adalah (i) objectif (ii) tetap dan (iii) eksakta. Objectif,
artinya siapapun dapat memakainya, terbuka untuk yang mendekati,
memahami dan menerapkan (Q.3.: 83).
Janganlah manusia (siapapun) sedangkan benda tunduk kepada-Hya.
Kecuali manusia yan;J diberi

k:~bebasan

r.1emilih, 'free choice' ,

dap;1t mematuhi dan :nenyalahinya. ;.;ematuhinya disebut Islan, sub jeknya Muslim, 1tau non-Isl.1m, subjeknya
Tetap, 'immutable', tid::tk

berubah~bah

non~,!usl

irn.

(Q.17: 7? dan Q.(): 15)

dan eksakta (Q.25 : 2 dan Q.65 : 3) ... Tak ada, rnisalnya, terbitnya
matahari menyimpng dari apa

yan~

dipastikan dalam hukum perjala -

nannya, bahkan sudah dapat dipastikan ahli-ahli astronorni untuk
puluhan-ratusan tahun mendatang. Begitu pula hijau terjadi
campuran biru tertentu dan kuning tertentu,

kap~npun

d~ri

dan di mana-

pun begitu.
o

Pekerjaan yang paling sesuai dengan hukum/Sunnatullah dan paling
dekat/paling patuh padanya itu adalah pekerjaan yang terbaik,

ide~

tik dengan 'amal shaleh karena tunduk"', hakikatnya kcpada Qudrat
Iradat, Kehendak Tuhan. Disainer i'.·iuslim akan berusaha bersikap be::
fikir dan bertindak demikian. '3atu-satunya y:m'] membatasinya adalah Sunnatullah, hJ.J.-:ik1tnya Tuhan sendiri sesuai den]-:n credo :
La illaha

ilallah~

Dengan kat:t lain tindak:1n Muslim, tennasuk arsitekturnya haruslah
merdeka dan hanya Sunnatullah sajalah yang membatasi kemerdekaan
itu.
o

Setelah ki ta menyegarkan kembal i ingatan ki tJ. mengem.i beberapa P!:
ristilahan yang mend~sari pemikiran-pemikiran tentimg karya u.rsi_
tektur dan seni, muka kita dapat mulai berbicara tent:mg masalah ...
masalah yang meny1ngkut de.ri depan

11

bentuk 11

tang arsitcktur :.ia:-:.jid di Indonesia).

(rJ1la~

lrti lu-.;.s ten-

( 12 )

i.:.1s~1lah-nJ.S.:1lah

yang tim.oul biasanya berkisar di antaranya me -

ngen.Ji :
1). Identlta.s : • Harusk.J.h kita oerpe-.JJ.ng pad:t bentuk-bentuk ar-

-

sitektur Timur Ten;Jah (!·Jegar..l-nOJ::tra Arab) tern
pat asal Islam dil:Ihirl:::1n '?
• 3ag::dmana den·Jan kcprj.lJadl.:m y.:mg dlscrap

tradisi

set~npat

d·~ri

?

• Apakah identitas itu dapat dicari dari kojujuran mencari idea, bentuk, fungsi, r.1aterial d.1n
teknik yatlg' sesuai dengan proses kreatif y.J.ng
'wajar' (Sunnatullah) s~ja ?

2). Standardisasi.
dU:(!b~:i~dll:i t.c::-:·.··-

:;). Tolok ukur (kriteria) untuk 1 d:m 2 ;:iiJa
lonaaara.

Demikianlah ma.kalc:h ini d:.ma!:sudk::::n unt.uk l"!lendas ..!ri ..;t~kusi y

:!~g

disolengaarakan dan bukar.lah mempunyai pretensi sebagai jalt.n k2
lu~r atau pemecahan masal<"lh. l'/al~upun deidkian mungkin pe.ro.:.cL:
nudah dapat
b.~r.Jn,

rnm~peroleh

scrta

1,:~;.: r:;.:l~alah

arah-arah pemikinn,

pcr.j.~lasan-penj~lasan

karer.~1

•J. !':lha:ran-JJ.:.:-

y:;;.r.•; pcrn<th di:-x'!p::rk.:m

ini schinJ::ra memudahknn kita momperoleh

(.~~

•L-t-

-

ketetap<:r~ t~r.

:1'la:.1

:Jis~-;il~

.Sf:.1nog.:· Allah Subhanahu wat.::l 1 ala me:nbc-rik<m 'inay.J.h (lm

hld.~y.:-.:1-

tuk

r~,cns·-'i:ibil k•.":>u-~uc.1n

yar.·::; dih.:.rapk.:u,,

~1all.:lh 1 J

•nab !
o

i·Jya kepacb. kita semua.

I3ukit

~)ago,
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( .\hmad Si·tdali

'

~~-

1 q.:::
, .

K::~;r;.:;>UL
~2"~P!

'.R LOK.\ K,my

·~

·\N - RS . ..ilr·.1POL,\r.J

DA' .'i:\1-1 i·.1ENJELANG

TAHJi!

2.000

..lJI_;.:.;·ii.ER.l!-:1 KHUSUS IJTJICT.l, J 'J< \RL\

.lengan r.Jhmv.t Allah SiT, pacta tanggal 17s/d 19 September 1981
:)er·:~ernp,J.t

di Ruang Pola G-?dung Pemda DKI telah berlangsung Seminar

clan Loka Karya !)a' wah r.1enjeLmg Tahun 2000 di Daerah Khusus Ibukota
J·1k:.rt.::.. '.Jemin:.ir Loka K:JryJ. Da'wah dibuka resmi oleh ,"akil
H,:!.ulJ IV :1.

Gub~rnur

i.oclul Kohar Imam Chourmain yanJ sclain memb:1c:tk m

~. mbn tertnli~

:;._~m-

Gubernur KDKI Jakarta H Cokropranolo, juga sekaligus

meny:ii1pa ikan pengarahan d:m saran-sarannya untuk Semin-1r.
Se~inar

Lakakarya dihadiri

ole~

lk. 60 peserta dari

~erbagai

lembaga da'wah, organisasi Islam, organisasi wanita Islarn, lembaga

-

pendidikan, pejabat pemerintah di bidang agama serb. para intelektu

il :·-1uslim yang scnantiasa berkecimpung di bidang da' wah;kegiatan k:_

1gamaan. Seminar membahas 5 (lima) topik acara yaitu : (1) ?emban~~
n.:m ':; ..trana Keagamaan di D.~l menjelang tahun 2000, den•:;Jan prasaran
Kepa~J

Kan•Nil Dep •.'\gama DIG, KH. Muchtar Natsir dan pembahas utama-

ny.l Sdr.
('~)

1J!I§.H.~idhan,

..)ekretaris

Bad~n

Kemakmuran Masjid Pusat.

->embangunan ?endidikan Keagamaan di DKI menjelang tahun 2000,

-::--dlm,.,a"T pcmrasaran K.H. ~sainal .\bidin Ahmad dan pembahas utamanya oleh H. !\nwar Yasin M ed. (3) Pembangunan Da'wah Keagamaan di DKI
karta

m~njelang

tahun 2000, dengan

pemrasar~n

si dan pembahas utamanya H. Abdurrahman jahid,

J!

Drs. H. Effendi Zarka

-

(4) Pembangunan Sosi

al Keagamaan dengan pemrasaran Drs. Da·.-1am Rahardja dan pembahas uta
manya Utor:1o

~anandjaja.

(5) Masalah Penelitian dan ')engembang<m Ke-

ag1maan di DIG Jakarta menjelang tahun 2000 dengan !')e'llrasaran K.H.
::;~. !'.~uttaqin

dan pembahas utamanya Drs.H. Sjafaat Habib.

Setelah 0iadakan serangkaian diskusi dan pertukar fikiran 1 Seminar-LokakJ.rya m0nyimpulkan rekor.1endasi dan saran-saran sebaaai b:_
rikut :
1. lichnc;

~::ocm::nnqunan

::.:arana Keagamaan.

1. Seminar ):}rpendJpat buh·:r3 S3rana periindatan yang t"Jrscdia

d~

(2)

wa~a

ini di Jakarta baru mencapai antara 15 - 20

%dari

kebutut:~n

yang tersedia. Menurut hasil penclitian oloh Kordinasi pa•wah !slum Th. 1975 jumlah masjid y:mJ ada pada tahur. ters0but scbany1k
9CJ7 buah 11 meliputi 186.000 m2. Sedangkan p<1cb tabun 1980 jumlah maGjid meningkat mcnjadi 1350 buah dengan luas bans"1llnan 1-:ir.::\-kira
250.000 m2. Kebutuhan masjid di Jakarta p::tda tahtm 1981 i:lenilaur.:
untuk 35 ;~ rl<1ri pcmeluk Islam (menurut sensus 1980 bcrjurnlah
5.1"9~·.670 orang} atau

1.9 juta m2 (tiap s:1tu jama'ah memerluk.:m-

1m2). Atau kira-kira dibutuhkan adanya 7500 masjid yang mempunya_

i luas bangunan minimum 250 m2.
2. Penambahan ruangan masjid untuk setiap tahun adalah sejalan dcngan
kenaikan jurnlah penduduk sebesar 3,3 %atau rata-rata 250.000 penduduk X 35 %·:1a-l~h 87.500 m2. atau lebih kurang 350 masjid y1ng
berukuran 250 m2.
,;. Bahwa pembangunan fisik perkotaan dimasa kini dan masa mend:-1t ·.mJ
~;cmakin cepat dengan ·Je:thasilny.1 program pe~::c:rint.1ll untuk mer••bcr:tuk/mendorong terbentuknya

pe::~ukiman

baru, 1)aik oleh rc-.11

est.::~i.e

maupun oleh :Jemerintah seperti : Perumnas. ;>emikian jug.: pemb.mgud~

nan pasar, super market, terminal-tenninal an')kutJ.n baik udara,

rat, stasiun udar.1 atau stasiun kereta api. 3eminar mer.yerukan ag:t'!' pada bang·unan-bangunan umum tersebut dir.:aj ibkan .:1danya

pony:~-

,.

di.::.tn rumah ibadat.

4• Didalar:l lingkunaan perkam:.)ungan, masjid hendaknya ll.lb;mJun untu:{
tiap linukungan nukun :arga. (R.l),
tangga (RT)

ag~r

sed~mgkan

T~

untuk :Jd:lap '·:uktm

dibangun sebu•1h mushalla atau l ..::nJ•Jar .. :Jengan

C!-

tatan di dalam !Jelaksanaan mcmperhatikan kenyataan jwnla.h pemelu!c
beragama Islam yang ada maupun kemungkinonnya dima·-,) yan-J akan d.J.tan) •

•

5. 3emin.Jr berpendapat perlunya disusun suatu standardi:>asi :no...:L:l :1 •n
ukuran masj id yang berbeda-beda yang mel iputi masjid tin<Jl·:at
masjid tingkat

R:,

rrr,

masjid tingkat d0sa/f-elurah.:1:1, mJ.sjid Ungk ...:

.:alikota dan masj id tingkat Ibukota.

6. Tennasuk di dalarn ruangan m<J.sjid, bukan sckedar untuk sh.1L.t,

t.~' -

tapi di dalamnya adal ah : teupa t bersuci, te!.lpat wudhu, l:antor mc·s

( j)

jicj, :·u.~~q pernu::;iakaan, -ruang kerJiatan/lcntor bl'Ji remaja, ~Jd

ni"!..:.l, ·Jud-.m'J, ru-:mg diskusi d:m halarnan.
"

..'er.1in<1r ::.:e::-pondap.Jt bah·;n di?erlukan adanya 3tandardisasi ciri-

ciri

~~.

•Jt.J.r:v.\

n-1sjid, mushJ.lla J;m ruangun ibadah di kantor dengan

tct ·.

:~·2i~(.)('rhatikan

~>alarn

I1al

asas offisicmsi

dan day-1 guna.

masjid baru, 3eminar berpendapat perlunya

pernijang1~nan

yang ada menjadi masjid bertingkat, di sar.1 ...
pin::- :)<Y:t·Jan-:.,lllnan baru baqi tempat-terr!pat per.1ukiman baru dll.
n~asji<.l

!'lenin')katan

)•

.·,e:nin.:r

~>e:-rendapat,

sesuai dengan Tar> :"PI1 No. II dan IV t.:lhun-

pcubangunan keagamaan tennasuk pembanC]unan sarana keagama,J.n 1Jukan h.mya tan')gung jawab masyarak.1t, rnelainkan juga tang 1973~

C]Un0 j;.nab :)omerintah.
1o. ')i dalJ.m hal pembiayaan, dengc.n menperhatikan tersebut di atas

diperluk·-m adanyd pembaqian tanggung jJ.wab antara lain :

a.

onr]ad:tan sarana peribadatan di dalam perkampungan yang tu~-:
buh .1bmi, tr~rut.:::ma menjadi t:.mggung jawab masyarak:tt denl)an
1

b,mtu WI Pcmcrintah.
.•

b. P:?m:nn1un::n s.--trana peribadJtan dipemuldman baru perumnas, ba-

n:;unan-:Jangunan umum seperti pasar, Universitas, kantor, lar> mgan terbang, t,.nninal bis dll. Menjadi tanggung jawab Pem!
rintah dengan bantuan masyarakat/instansi yang bersangkutan.
c. Pemcrintah hendaknya secara ketat mengeluarkan peraturan tentang kevtajiban pengadaan rumah ibadah yang memadai pada se

-

tiap i)angunan umum yang besar, tennasuk pabrik-pabrik, peru sa
haan, rumah susun, pasar, real estate dan semacamnya.
11.

:Jerpendapat bah':I'l di:')erlukan ldanya u::.aha-uGaha pcm.:mta!1:m )'alliJClolaan ru;n...tiJ ibadah scbagaimana di tcntuk.:· 1 didalar:: buku
IJ.::.roi1 :.:asjid hasil diskusi KODI 0ersama masyarakat Islam, a-)ar
>~mirnr

l'U.':lah-rumah ibadah benar-benar berfungsi sebagai tanpat ibadah
y:m.; d:!: 1cmfaatkan untuk nemelihara hubungan sosial di antara se53ffia ·.r:;.rga nasyara.lc;t ru.rnah i':>adah hendaknya sccara nyata ikut
~0mel

ihJ.ra

kcten~nJan

ningl~J.tan l~occJrda_,m

nus ia·. !:!. :i.:".n

cbn ketentraman masyuralot, keakrab.m, pedan pendidikan, melestarikiln nilai-nilai rna

c~ ::m::!Ca!nnya.

(4)

12.

Seminar berpendapat bahwa sumber pembangunan rumah ibadah oleh
pemerintah hendaknya dengan . meningkatkan alokasi anggaran
pada ,p;n, meminta bantuan pemerintah pusat dan surnbcr-sumber
lain. Seminar juga menyerukan agar potensi dana di dalam

masy~

rakat Islam seperti zakat, infaq dan shodaqoh ditingkatkan pen9galiannya dan pen_gelolaannya~ Seminar mencatat bah\·:a di luar masjid dan mushalla, sarana keagamaan yan9 perlu mendapat
pemikiran dan peningkatan yang sesuma antara lain : balai-:Jalai
p•.?rnikahan, acdun'J untuk konsul tasi keluarga dan perka·~·Jina.n,
gedung perpustakaan, balai balai pertemuan untul~ diskusi ke agar:1aan.
II.

Sidang Pendidikan

.~J3.111a:

1. ?endidikan
Agama di DK I~nenj_elar:'g tahun
2000 perlu
diadakan pei.!ikiran ulan'] agar pendidika.n a~p.ma :.urnpu mencip-

takan ten<1ga -':cnagaA1arga DKI yang taqwa, cerdas, !)erketrarnpilan dan berprioadi luhur.
2. Didalam mcnghadapi perobahan sosial yang luas

aki)Jat
modernisasi dan industrialisasi, pendidikan agama hendaknya
!)erperan mengatasi ketersiagaan sesa.11a 1·1arga, m2rengg;mgnya
huoungan )ersonal, terjadinya pemerasaran/penghisapan oleh
se~agai

mereka yang lebih mampu terhadap yang ekonomi le.11ah.

3. ?elaksanaan pendidikan agama hendaknya menjadi tan]gung jaHab yang serasi diantara Peraerintah d..:m m1syarak.1t / para orang tua.

4. Didalam kenyataan sehari-hari, pendidikan agama tidak saja
0erarti adanya sckolah sekolah agama, melaink'ln juga terlaksananya pendidikan agama sebaik-baiknya di se:nua sekolah dan
perguruan umum.

5. Bentuk pendidikan agama di sekolah umum tidak hanya di laksanakan di dalam mata pelajaran, melainkan hendaknya ditruju~
kan dalam setiap mata pelajaran umwn, yang berinti bahwa semua ilmu dan alam semesta adalah ciptaan Allah

0elaka~

Untuk

itu diperlukan adanya kerja sama nyata diantara Pemerintah,

(5)

6 •.. :cn:.u.1".Juilk.:m kGjerba3ilan p.::mdidikan
k~m

:lJu:n-1 tidak dap.Jt dipisal:-

dengan L::::ciptahya 3UC!::>una kea]annan. Uni:.uk i tu uipa lu -

kan Cl<jar dalar.l perencanaan

~cdung-gedung

sel(olah buik oleh c'e-

merintah r.ldU)Un cnasyarakat menyediakan sJ.rana perlbJ.dat.:;,n :;eperti rnasjid atau musholla. Serta dihin:luinya tindakan, perbu.1t.m J-:tn keadaan yanJ :Jertentangan dengan niLti nilai aga;na.
1

o

::;cs.1inar berp8ndapat bahwa sistirn pendidikan madrasah perlu ditingkatkan sedernik.ian rupa, agar lulusan madrasah marilpu 0arsaing secara koQpetitip dengan lulusan sekolah umum lainnya di
dalam masyarakat.

8. Seminar menglnr')ai pembangun:m i-1adrasah Teladan yan·J diadaki.:.n
?emerintah DKI serta. bantuan dan rehabilitasi

m~drasah

madra-

sah yang didirikan masyarakat. Agar lebih serasi den]an derap
pcmban]unan Ibukota, pcmban ;Uncm/bantuan dan reh.:1bil i tasi madrasah perlu di tin]katkan Ltgi sehingga tid1k ada lagi madra:;ah
terlantar tidak tcra•Nat.

9. Kepada para ahli pendidikan agama diharapkan agJ.r methode dan
rruteri pendidikan agama senantiasa

disem~urnakan

dan disesuai-

kan dengan kemajuan ilmu maupun sasaran didik dari pendidikan
agam-3..
1 o. Semin::tr beroendapat bahvta untuk menciptakan guru guru ag1ma PJ.

.

da b·?rbagai sekol-:lh seperti tsanawiyah, aliy.1h mi:lupun scl:oLh

-

umum perlu dibentuk lernbaga pendidikan Guru .\Ja!TIJ. o
III. Bidang Da'wah Islam.
1. :>a'wah didalam pen')erti:m yang luas hendaknya diartikan sebagai

proyesi garnbaran kiprah Islarn se.').1gai o.varna dalao mencob.1

::1'.:> -

ngerti totali tas kehidupan dengan berlngai bentrok m da.n ke: H?lut di dalar,mya. Dalam

>nL tan

~en9erti -:.n

sennU:. da'wah ad1L1h se?b:>J2i

p2ndidikan agCII'la dalan bentuk :!'" •;iidikan

seperti ta.:J!igh, ceran.1h .::t']mna., m,ljlis

t··~ir:~,

lu~r se~~oL:th,

~).:.,,-,,ajbn

::ill.

2. r.1en]hadapi m.:tsa dep1n Jakarta denoJan pe~vJuduknya y~i1·J scz.J,!kin

meninC]kat, aneka hubungan personal ycwJ r:nkin :nerenypng,

adakc:.e:..·a!:>irt_, m, keras nya perso. .ingan , untuk hidup , d.1n mengh
; maka
r>i l)erb~l~Jai anel-:a hasil ilmu, tehno logi dan hasil us-1ha
see; da • ·::ah h:mud mya mampu meme lihara nilai nilai manusiav1i
dan mo
ra utuh dan mampu membt. ·ikan a1.·ah di dalar.1 pemban0un.1n
dern isasi .
ankan
). Bentu k bentu k d.l'wa h selam a ini yang masih banya k ditek
di kepad a tablig h atau da'wa h lisan , secar a beran gsur perlu
me-·
seimb ant)ka n denc:;an da'wa h mela lui media cetak , pengg unaan
agar
dia audio audio visua l serta penda yagun aan seni buday a
ya.
da' v1ah mampu menca pai sa saran warga kota yarr.J sc~luas luasn
a
4• Sejal an denga n makin menin gkatn ya jumla h penduduk bertam bahny
ta se
pemukiman pemukiman baru't 1Jeran ekany a profe si warg01 ibuko
,
perti bidan g perda ganga n, buruh kasar , buruh pabri k, sopir
, ibu pe:nb antu rumah tangg a, dokte r, pegaw ai, biro perju lan.3.n
n d0rumah tar~Jga dan lain lain maka da'wa h perlu dises uaika
5,
n0an berba gai lin0k ungan terse but baik di dalam hal mater
metho de maupun secar a penya jiann ya.
linf) 1:u5. Mate ri da'wa h p:J.da umumnya perlu disus un sesua i denga n
e1dapi
ngan dan ke!lut uhan riil d.ui sasar<J.n da' wah seper ti rnengh
alira n/
masal ah ketera sino;J an, mengh adapi kenya taan kemajemukan
l yang
agama dan tradi si warga ibuko ta, adany a struk tur sosia
tidak menguntungk~n bagi yang ekono mis lemah .

6. Semin ar berpe ndapa t :Jahwa r.1ajl is Ta'lim yang ada perlu di ting
mekatka n lagi sehin gga menja di lemba ga pendi dikan yang mampu
n
iD.llll.bah juru da'wa h yang makin diper lukan di ibuko ta, selai
a pdra
berfu ngsi untuk meme lihara keman tapan bcrag ama di antar
is Ta'
jamaa h. Dal.1m hal ini pcrlu dirin tis adany.1· proye k r.7ajl
lim Tel-1dan di dala:n oerba gai lin')k ungan .
maan
7. Semin<lr bcrpe ndapa t b:tbwa bentu k bentu k !:cnsu l tasi keaga
angan
yanJ secar a langs ung meng atasi perobah::m kG:lgamaan :Jeror
ulam a/
P':)rlu ditin< Jkatk an. Dalam hal ini diser ukan agar para
membuka konsu l~la' i pcrlu melua ngkan \'Jaktu lebih banya k untuk
tasi keaga maan di lingk ungan nya.
g keaga 8. lgar para Da' i lebih mampu mer:thina \'!arga kota di bidan

(7)

rn.:tn, diperluk~n peningkatan penget.:huan para da'i/k.hotib se~: :ra terus menerus. Dan pada suatu waktu p~.:t da' i minimum me
miliki penset.ahuan u.mum setingkat sarjana muda dan memiliki
pengetahuan umum seluas luasnya. Selain itu para da'i diharap
kan mengu.:tsai satu atau beberapa fak kejuruan yang sejalan de
nsan perkembangan ilmu dan tehnologi.

-

9. Untuk lebih terhasilnya da'wah Islam di masa yang akan datang,
seminar berpendapat perlunya lebih dikembangkan organisasi d~'
wah y.:tng lebih berdaya guna dan mampu menggerakan seluruh pot-msi rla'vmh di dalarn masyarakat menuju tervJUjuclnya masyar;, kat ibukota yang religious sosialistis.
10. Semin.:tr meneknnk2.n perlunya para da'i mengembangkan orientasi
da' \'..rah yang :

a. Lebih terbuka dengan kenyataan masyarakat yang majemuk dalarn berbagai hal.
b. nerlapang dada dan kesediaan menerima manusia secara utuh
dan dala~ segala kekurangan dan kelebihannya, tanpa menderJ mereka dengan patokan patokan yang tidak dimengerti guna memungkinkan agarna Islam berbicara lebih intensif dan
dengan landasan saling pengertian yang lebih mendasar.
IV. 3idang Sosial Keaqamaan
1. ?embangunan kegiatan sosial keagamaan pada dasarnya adalah p~r
·wujudan da' wah dalam bentuk lain, yakni keterlibatan lang sung
para pem~pin agarna/ulama di dalam masalah kongkrit yang di haddpi masyarakat.
2. Sebagai akib~t pertambahan penc~duk yang makin luas, terbatasnya sumber su~ber ekonomi, pola hubungan dan pola kerja, maka
jumlah warga kota yang tersisih akan semakin meningkat di dalan berbagai proffesi.

3. Untuk itu seminar berpendapat tentang perlunya :
a. ?eningkatan upaya kongkrit dari para pemimpin agamc. dalam
mew~antu mereka yang ekonomis lemah, baik perorangan maupun
kelompok.

(8)

b. !·.7eningkatkan ker].:tsama antara lembaga

~embaga

keagamaan

d~

ngan 1 ambaga ler.-,baga sosial ekonomi di :nasyarakat yang ber
gerak secara non profit.
c. ?erlunya memperluas pusat pusat pendidikan ketrampilan untuk memecahkan pengangguran dan ker.tiskinan.
d. Keterlibatan langsung para pem~pin agama didalam perjuangan dan kebutuhan merekan yang menderita baik dalam hal
bantuan hukum, perumahan, modal dll.

4• Peningkatan yang konstan para pemimpin ag.1ma deng1n persoal.1n
persoalan lanasun') masyarakat ju-Ja sejalan dengan makin luasnya gejala gejala negatif akibat sampingan dari proses pem bangunan seperti tindak kekerasan, kriminalitas, pengangguran,
penyimpangan kehidupan susila/kejahatan seksual dll. Dalam
hal ini para pem:~.mpin agama perlu mengembangkan berbagai upaya pendekatan seperti :
a.

~engenalan

yang lebih mendalam akan problema problema

masy~

rakat.
b. Pengungkapan dan penyajian data yang lebih spesifik.
c. Perumusan usaha usaha pemecahan.
d. langkah langkah pelaksanaan.

5. Sasaran sasaran kongkrit keterlibatan para pemlinpin agama yang
lebih luas diharapkan di dalam :
a. penyantunan terhadap para gelandangan, tukang beca,
tu rumah tangga, buruh kasar dan semac~ya.

p~han

b. penyantunan terhadap para pedagangkaki lima yang tersisih.
c. penyantunan terhadap kelompok khusus seperti
hukuman dan bekas tahanan/hukuman~

rrrs,

tahan~n,

6. Seminar menghargai usaha usaha masyarakat Islam yang telah be!
gerak dalam pengelolaan rumah sakit, balai pengobatan, BKIA,
rumah yatim, pelayanan penderita cacad dll. Dalam hal ini diserahkan agar usaha usaha tersebut terus ditingkat baik dalam
hal jumlahnya, lokasinya, maupun mutu isi dan pengelolaannya.

(9)

v.

Bidang Penelitian dan Penqembangan Agama :

1. Usaha penelitian dan pengembangan keagamaan adalah bagian bk
terpisahkan dari keberhasilan da'wah/kegiatan keaaamaan di masa yang akan datang. Karena itu seminar menyerukan agar

1~

baga lembaga keagamaan lebih meningkatkan usaha us.J.ha pen3 litian dan pengembangan keagamaan baik

s~cara

scndiri scndiri

atau bekerjasama satu dengan yang lain.
2. Penelitian keagamaan ditujukan untuk lebih memahami gejala g=
jala keagamaan di dalam berbagai aspeknya agar dapat disusun
rencana dan usaha usaha penyelesaian/da'wah yang sebaik~ai~
nya.
·). Diantara obyek obyek penelitian keagamaan dirasakan ialah
a. !ranata pranata keagamaan dan perubahannya.
b. Kesenjangan antara nilai nilai keagamaan dengan

perilal~u

rnasy.1rak<.tt.
c. Relevansi ajaran ajaran agama dengan kondisi kehiclui:')an r:Jasa kini khususnya di Ibukota.
d • .')ifferensiasi strutural dan relasi relasi sosial yang kurang s::suai dengan ajaran agama.

e. Differunsiasi organisasi organisasi keagai:1aan, pcr.1nJ.n remaja mesjed, majlis ta' lim dan

se:naca;~mya.

f. :'enelitian tcnt:mg inter role r.10biliti da!l p0n·;;pru!1ny,:, t:l·

hadJ.p ko.1g.lffio.a:1 :;cseorang/raasyJ.rakat.
g. Peneliti.Jn tcrh.:ldap periL1ku ocnyi:. 1pang . ~ .ri ·1ilai niLti
keag.:lmaan sepcrti )elacur<J.n, mor)inisr:le, dll.
h. Proses

in:~enal is.:.tsi

d2.n sosialisasi nHai :1il:J:7. kea::;

,n:}.<.t1

pa.:a anak anak dan remaja.

4•

Study dan penr]em.bang;:m keJ.gamaan an bra lJ.in ditujui~.:n 1.::-:i... ;:
mempcroleh konsepsi-konsepsi yang 1 cbih te:rp":du 0i dal.:n1 ha2.:
a. Bimbingan keagamaan b.:1gi r.:c.tsy::r:lk.Jt d:b.r.1 ..uu::; )e:-:Ji'::::r... '~
akibat l':emaju.1n 1 11:!U dan tehnologi.

(10)

b. Sistim da'Hah di dalam berbagai kelompok masyarak;1t.
c. Bentuk-!:>entuk da'wah yang lebih relevan dengan perr:·:)l,llHngan masyarak.at.
d. Sistiro penugunaan

m~dia-media

da'wah y . .m~J

~n11mpu

mQn';)an -

tark.·Ul risal.1h Isbm untuk m·~niJangun man·.lsia d<.~n
rakat.

li1·15Y<:.-

·:Jabillahi t Taufiq wal Hidayah.
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.lNlJONiflll11

prasaran calam seminar 'Ar~itektur t•la!'.jLi Indork··i< •'
3 l'1operr.bt•r

pada 2 -

1981, dalam rangka Sayt:mLdra lhs..:d.r, i-:;,:.;jid

di UjuncJ Panl'im·q

------ ------ ------ ----"Sesu11gg ulmya Na.sjid ~·<.mg cidirikan diatas dasar taq~o1a se_jak
har i pertama cU rli 1·ikannya acJalah lelJil: patut· kamu bersembah yang
(Q.S. At Taubah : 108)
didalamny a"

1. Pendahulu an
Ada yang d.il,arapkc m
'l

1

leldll 1 pudc.'l ~.eorang pc:rcncana Hasjid, ketimbang

.

seoJ:clll.g perencar. a Hotel rr.isalnya .
Ya.."1g

1

lebih' nya inilah penulis rasa yang ~narD~ untuk dibicarak an

dalam seminar ini, sehingga kehadiran para alim dan tok.oh budaya\'lan
Islam dapat men!fCrkaya kandungan rencana masjidnya nanti dan sekaligus
mernantap kan sikap aan pemaharnan siperenca na il-u scndiri tentang masjid
secara khusus dan Islam secara umumnya.
2. Islam : Wahyu Ilahi yang abadi
Sekurang -kurangny a harus clipahami apa i tu Islan1.
Dalam suatu rangkuman yang padat seorang budayawan Islam E.S. 1\nshari dalam thesis I·1aster of Arts-Ins titute of Islamic

Studies, ! 1c Gill Univer-

sity, Montreal Canada, 1976, merumusk an : 1 Islam 1.alah dan hanyalah nilainilai dasar dan nonua-non na asasi serta pengetahu an atau rJE!llLeritahuan
Ilahiyah yang terkandun g dalarn Kitab Suci Al-c_:>uran, yang diperjela s oleL
Sunnatu 1 r Rasul' . Sunna.tu 1 r Rasul ialah dan hanyalah perkataan , perbuatan
a tau persetuju an yang betul•l::)e tul sah
<1a.n

:iari .Huh.arrmad s. a. vJ • •sebagai..Nabi

Hasul. *) Dalarn makna yang tennaksu<..l. diatas i tu, bagi setiap Huslj.m,

Islam itu nilai kebenaran nya rnutlak, universa l dan eternal tidak terikat

*)

kc1.11.::1at· terlfi<-•i:tu.T• diSengaja di taml•ahkan kata 1 Ilanyalah 1 dalatr dua
tt.!rpdktut• t idak dah'tentuan
keclua
diluar
bahwa
n
atas untuk menekanka
Rasul.
r
pat dikatakan I~lam dan Sunnatu'

")
-0

oleh !1..lqng dan ...laktu.

Dal~

arti te:rmaksud

diata!~ I

bagai hubungan raanusia : Uaik dengan Tuhannya,
ataupun dengan alam lingkungannya; Tujuan

I~:;lar.·

n'k."lUf•\JL

asasiny~t

P.~~l1(j'-Jtur

itu

rel-

dengan sc-sumanya

: secara vcrtikal ialah

keridhaan hllah Ta 1·ala dan secara horisontal ialah kebahagiacm <::an kesejahraan manusia, baik didur,ia sini maupun diakhirat nanti dan. dalan· waktu

yang sama rnenjadi rahrnat bagi manusia la:innya scrta alarn sckelilingnya.
Pada garis besarnya sebagai satu sistem, Islam terdiri atas ka:q:onen-karrponen : Aqidah (tata keimanan) , Syari 1 ah (tata kaidah

huk\m~)

c~an

l\khlaq

(tata kaidah m::>ral), yang satu berkaitan erat dencJan yang lainnya. Sebagai

agCJrr.... yung rrengatur pelbagai kehidupan dan penghic!upan rnanusia, nilai-·
nilai dasar dan norma-no:rr.1a asasi Islam rnernberi patak.un-patokan {Xlkok

~

ngenai pelbagai h.egiatan SL-sio-kultural manusia. Dengan dem.ikinn, maJ.m sistan-

sistcr.1
( 1

sosial-oudaya Islarr:.i ialah sistem-sistar. y.:mc; terdasark<.m Syari 1 ah

Ibadah dan l·lu 1 arnalnh) Islam dan l.khlaq Islan:, Lcrakarr.nn

1

l\qidch !slum

tennaksud cliatas.
3. Is:lam dan Indonesia

Selanjut."1ya nisbah/hubun<Jc:tl1 antara Islam dan Indc•r•' ,~;i<~, diruJ~ u:,r.<tnnya pula
sebagai berikut :
Islam telah ma.suk ke Indonesia Lukan pada ubad 13 i·!asclli (scp:J:t.i J~pat

lama yang ·dikernuka._ru! ole.:. i~.H. Krcan clan van den Uerc:_;), I!clai.nkii.n pada
C'll··.ad ke 6/7 Hasehi (ITY2nurut pendapat baru yang dikemukak<m ole·!~ T. \·1. junold,

liaji Agus Salim, II. i'.ainctJ. Tlrifin Abbas, Sayc..-c1 lJ.\li bin 'l'ahir /d-Hadad,

B.l-1. Zr.inuddin, Djuncxl Pc:u:-indur) dan liarnka) .

3

Penduduk Indonesiu

•

tahun

1953

kira-kira

78.389.000 jiv1a

tahun

1964

mencapai

102.000.294 ji\kl

tahun

1970 an

l:ira-kira

120. 000 .. 000 ji\li:l dc:m

tahun .

J.<j~;(l

mendekati

150.000.000 j i\Ja

ill1

Pada tanggal 28 OktoiJer 192U, para

~1uda

Indonesiu ncnyut<:-tkan

jj~rar

:

berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertcmuh air satu, tanah air Indonesia,

.

dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

t~asion

Indonesia terdi-

ri atas banyak seka1i suku bangsa Indonesia yang diikat dalam satu nasionalitas Indonesia, clan Islam adalah agarna yang tl!1ah mcngik<tt perlabui suh.-ubangsa Indonesia yang amat banyak itu c.1a1am

il~.at.c.1n

Indonesia yang satu.

Dari ciata tennaksud diatas, jelaslah bahv1a umrnat IslaJcl llldonesia adalah.
urrrna.t yang 90% rranbentuk. nasion Indonesia. Jadi, tak ada na.sion Indonesia

tanpa urrrnat Islam Indonesia.
Nasionalisr re atau patriotisme Indonesia yang l.JcruanCJ 1inCJkup nasional yang
mula pertama adalah berwatak Is1arni.
Islam Lerupakan bagian integral dan dcr.U.nan (lJaik kualit.c.>.tif rnaupun kuanti-tatif) kekayaan rohani bangsa Indonesiu, dan t.et.c.l.p hidup dalaJn keinsafan
ni1ai dan kesadaran nonna bangsa Indonesia sepanjang r.taSa.
Islam telah memberi warna atau sibghah

(harfiah oorarti : celupan) pada

kebudayaan Indonesia, yang sebagian terlx!sar nerupakan kcbuda~ I-tuslirn
Indonesia.
Indonesia adalah necJcri Islam atau negara Huslim yang terbcsar didunia.
se.bagai negeri dan ncgara tennaksud, mct.ka :
- Indonesia menjadi tumpuan harapun lllclP.at Isl&l di segenap
pelosok dunia (yang jumlalmya sudal1 rnelcbihi $utu milyar
jivm) untuk r.-enli.mpin dunia Isla1:1 :
-. Indonesiu. r.tenjadi bagian into:; ret L l :ouni~.

T~;.L~:

, :;'clll1] l'K!rupa·-

kan ke: _uatan dunia ketiga dal~1 i)·:at~m TsL:1.11
4. . ..

4.

- Indonesia diharapkan terperamm

ioi._~r.entul·:an

1.bl.:tn abad

yang diharapkan dan diusahal:an seLagai JIL:ld

}0/

Kc~Langkitan

Hijri,
Kernbali

Dunia I:; lar.1.
4.

l<onsep l·1asjid dalam Is4-an
Islam menyurUh uan r.engatur dua sistem hubungan, l1ulJungan manusia dengan
Allah dan hubungan rnanusia dengan rnanusia, apabila sistcm ini tidak dipatuhi manusia

l.tu akan m:mdapat kehinaan dan kekuasaannya akan hilang.

"Mereka diliputi

kehinaan dimana saja mereka J,erada, kecuali

jika mereka menjaga hubungan denyan ,UlalJ dan menjaga hubungan
denga.n manusia"
(Q.S. ll.li Imran 112)

Kehidupan Islam itu berpusat pada lembaga pertama dan utarnanya : 1\11\SJID.
Masjid dibangun diujung pembinaan Ibooah dm1 dimval IX!!1Dinaan Nu' amalah
(hubungan manusia dengan manusia).
Dengan demikian ia adalah p.15at Ibadah dan pusat Uu' amalah.
Orang-orang yang m?JWina dirinya dengan Ibadah kepada Allah dan mu' amalah
kepada manusia, rrembentuk Unmat Islam. Haka t-1asjid adc.tlah Pusat Kebudayaan dan Pembinaan Urmlat Islam.
Keputusan Musycrv1arah J.tasjid yang diadakan di jakarta pada 3 - 4 Agustus

1974 merumuskan sbb.:
"Disamping tempat ibadah, Masjid juga bcrfunysj membina dan
me11didik manusia menjadi insan yang l•er iman, ln:)rtaqt.Ja, berilmu, heramal slwleh, beraJ:I!laJ:

<idJI

l!!unj.~c.J_i

:.i.lrganegarcl yang

baik serta bertanggung jawab selaku makhluk ltllah dimuka bumi".

,-·

0

5.

Sidi

Gazalbc.~

dalam

bukun~Ta

'Nasjid Pusat Ibadclh clctfl ¥ciliuclayaclf• Islam'

r.arq:>erinci fungsi Hasjid dizaman Nabi yang dianggap sc:-l:k1gai pusat ke

t

budayaan i tu yang dianiJil dari Surmatu •r H.:a.•ml slJ.i . :

- tenpat

bel~jar

- tempat nengajar
- tempat mengurus barang wakaf/zakat
- b:aitul rnaal
- menrutuskan perselisihan
- dewan penasehatan

- a.droinistrasi

- penerimaan clelegasi asing·
- pawai senjata
- nenyusun takt:i.k dan strate<Ji pcrang
- kemah (1"-'llaman lw1asjid) bagi prajurit lul-:C1
- penginapan bagi musafir
- deklamasi sajak
- kegiatan .ihadah bagi kaum wanita

- tempat membicarakan soal-soal budaya
Dan nenang sudah serrestinyalah Masjid itu dididkan dan dii.ICUlCJU11 sebagai
pusat-pusat peribadatan dan aktivitas-akti vitas lain yang diperintahkan
oleh Islam.
r-1asjid adalah baitullah (runlah Allah)

I

karcro itu ia bukan m;i.li.k golong-

an ini, partai itu atau partai ini. Tapi Ul111at Islarnlah akan m:mdirikan,
meramaikan (rrernak:Ir.urkan) dan naneliharanya.
"

.••••• Sesungguhnya Masjid yang didir i kan

c;'

,·a Ld:i J •• ,;c..J

1 .~ .. ,,.~, :;;~::j<iJ· ha1· i

pertama di dir ikannya adalar lebih patut k.;;mu h""l st•wh:t!w.u,~ · :1 i d.d amnya."
(Q.S. At-Taubah 108)
(I •

• •

e

e

•

•

6.

" Jlanyalah mereka yany memak1:wrkan .'-tasj id-!~ci.··.; i J .-•J j
orang

yan~

.1.'1

: .• :;

u1

<..ll"ul!'.i-

berir.:c:w !~cpada Allah da!i perc~ll.i.-.. ~>acl.:t h.u i kf"!l'lllclian serta

tetap mcndirikan

slkJ.Ic~t,

mf•nunaikan za/:,tl; <i<w tiJ:.l: t.·:J:ut

kecuali kepada 111 ~!·. Mal: a merekalah or.wy--or.·;ny
orang-orang yang mendc1pat petunjuk".

'!·iii~:

({}.8. t1t .'l'ilul aii :

t.l.i

:~=·'Jdch:

''-H a!:J·.-w

[:iapapun)
t:•"?L·masu.k

18,1.

5 • Z.Jas j id Lingkung-an
Walaupun kon..c;ep dasarnya sana seperti yans di uraikun cliatas, akan tetapi

tentu saja ada J?E!rl:ec1aan-perbE..>daan penekan.:m l'adct funqs:i.-ftl!KJSinya sesuai
dengan lingkun<.Jan d.imana r:laSjid itu bera<.la.
Ki ta rnengenal :
a) Hasjid Karnpus (Salman, ITB, Arief Rahmcm Hakim, UI)
b) Z.Jasjid Negara (Istiqlal, H.I.)

c) l•Jasjid Agung dc.u-i setiap kota besar (Al-P.zhar 1 Kebayoran

Jal-:-·Scl,

B;mdung, Ujung"Pandang, Banjannasin dsb.nyi"t)
.:: • r.1dsjid Wilayah, bagian dari kota bescu· (StU•c1a helar.a ,Jak-Pu;,, Is-ti.,...
qamah -

Bancun~; 1

dsi..·. nya)

e) !~jid Kanplex (i"iasjid Panglima Sudi.roanl cijantung ~.nya) , lluso-·
lla Rrjm'J, Langgar Karrq:>ung dst.nya

f) Husolla Ail:port., Pelabuhan La.ut, Stasiun K.J\pi <lslJ.nl'i:t)

6.

~'1tuk

Fisik

r-1as j id

Bcntuk tentu saja

m::~ngikuti

fwtgsi. Dengan ncn<_.:ing-at fur.g!:ii-fW1gsi Masjid

yang diuraikan diatas dan lingkungan cakupan f·!asjid, nlilka kebutuhan & ketentuan di.ba\.:ah ini adalah kebutl.htan-kebutuhan pakak bagi suatU: t·lasjid
a) • Tamcll"! & Kolar.!

,; .: :Lll' :::.ni mudcJ1

7.

7.

Bertentangan aza::i kalau sebuah fo\asjid r.GI'l.(.:r.ik<m }~l!!:;C:1~ yersans dan rrengga-

b)

ucnah

lliadah Shalat

dilaJ.~sanai\.an

bershaf-·shaf 1 jenlcl<lh h.xacL d.i

yang lurus •. Shaf tid.ak bisa terus ner.cu1jung kc:u·em. :-;uc::u·a

\~datr: ~::hu.f-shaf

!r~:un

aJ:ur! tidak

terdeng·ar, kareno. itu shaf harus berjajar kci.><.: ~ i:-t}·:.:.u:.~J.

Diclalaru bangunan Hasjid diperlukan sebucd1

Hihrc~

ct.:.

der:.:.sn sekali, ilimana

terclapat sebuah mi.nbar yang kira-kira terletrtf. clitcn.Jal;-tcn')a l: 1 u.gar dari

sana dapat dij;>wlcarkan suara yang secara se.imJ..:·tl1<j c.kll;.:Jt

t:lC~r.cu.p.::t.i

seluruh

tc.npat. r-tihrab sebai.knya nu.!i.l:iJd sebuah piflt.l: 1 ur. tuk digl.U1akan oleh IrParr:
keluar seanc1ainya i.a batal, agar tidak terlalu tret1<Jganggu j(•.maaJ:.
Pintu ini:p.l:.l digunakan unt.uk rnasuk.nya khatib F"tila

se~vt. jc..:~·a.:1L

sudah }.X:!nuh du-

duk rerbari.s 1 karena Nc\bi rnelarang rrelOn['ati plil1'JC:JUl1<J jc:r.uuh yang telah dud\.!k

secara tertib. Bi.asar.ya dikanar: kiri. I-tiJu·ab teH1c.1pat ruangan bagi q:erator tmtuk sotmd system dan sckcc1ar ruangan tmtuk klwL iJJ nnqe1~siapknn Y.J-.otbalmya.

-

L.:.o<..!ntuk yang palin<-J laJis ac1alah segi empc:lt dar. i.de;1.l l>.i.la t<:mpa ti<mg-tiang
rx;nshalang parx:lang.
c)

'l'arpit WU<Jhu

Perlu d.i.i.n:Jat pentisahan antara pria dan wanitc1. dan usahakan ti.dak ada arus

cli.Jnarl.a keduanya
d)

bertanujbersilarY":~an.

'l'cn:i:at Shalat Wanj..~
Rasulullah nenganjutkan agar •..:anit.a dalar:-: sh«f shalat

kang. Perlu per.ecahan arsitektural masal.ah ini,
tapi hCUUS

terhOIJ\"I..::tt

dan dapat li'Clihat

jCJ~taah l.lt::->nK~a

penc1~·patc1.11

dibela-·

dibelakang te-

CUU~ l'4"!!'\Llf:I\<JiH. ).(,fi'.J::UJ."J l.i:~l!:: t'.im

........

8.

khatib.

PerJell1?Cltan pacla mezanine adalah salah satu jalan kelum·.

Menara rang serrula digtll'..akan untuk tenpat. muaclzinjmuazin berdiri menyampaikan

adz'm I penanggilan shalat 1 agar clapat n-encapai sasaran yang

lebih jauh kini. fungsinya telah bend.'ah rr.tmjadi sernilcam landrrark 1 dengan
berkenbangnya sis tan pengeras suara sekarang

~.ni.

f). Kut-ah
Rasul tidak

lileiY:lharu~kan

manusia yang baru

adanya kubab di ma::;jic.1.

~.ngenal

P~ia

tingkat peroclaban

batu alam dan Ltatu buatan se.bclgai bahan ba-

ngtman utamanya 1 ruangan-ruangan besM tanpa tiang hanya bisa dicapai

dengan bentuk kubah.
Gereja 1 Masjid dan SynagCXJ pada tingkat pcrade·llan
nenggur~

mam~:ia

pada waktu i tu

teknik kubah sebagai. sat.u-satunya teknol<Xji yang

~t.immt

pa-

da 'tiaktu itu.

Laranganpun tentu saja tidak ada kectk,li kendala 0Jo:anani (Hubadzir adalah saudaranya se.t.an 1 ayat) , clan kendala kcmampuan prc·fessional struktur
dan arsi tektur.

Hasjid Agung Banc1ung sebclum diperLaiki dalro!• keat!a.;ru1ya yan<; sckaran<J

ini 1 nenpunyai kul:lah dari seng (masya 1\llah) yang tcrus IOC'..OOrus booor
pula.
Entah dari mana asalnya 'keha.rusan' kuLah ir1i kadang-kadang s<::buah

~

cahan atap yang sudah senpnna, tidak ganpanq booor, ventilasi silang yang
sudah bai.k 1cliatasnya ll'l.asih ditani:Jah denjan kubah seng atau altlltin.illt\.

yang dipasang terbalikpllt jadilah: l .

9.

Kewajiban arsiteklah untuk nendidi.k masyarak.at asar l::erpandangan proporsional ! Penulis serxliri tidak cmti kubah akan tetapi r.-cnganggap
kubah sebagai. scsuatu yang \olajib tentu herlebil1an. Yang harus ada pa-

<ia sebuah masjicl uclalah : tempat adzan, tcnqx1t shalat, J!tihrub dan miin-

bar.
g) • ~::-ruang

serua ~

Memenuhi f\D'lgsi tempat belajar dan t:en{.lat

n~~gajar

(masyarakat)

1

sebliah

masjid sebaiknya/sekurang-ku rangnyu rrcrriliki ruang-ruung serba guna
yang dapat digunakan sebagai. roang-ruang unt.uk belajar ngaji1 kursus,
diskusi 1 juga ruangan untuk rrenden<;arkan

~rar!lah

atau ;.aninar kecil.

Pesantren Islam Al-Azhur 1 yang memiliki scrrenjak TI< s/cl fJt-1.Z\ manfaatnya
sangat dirasakan oleh ma.c:yarakat ibuk.ota, k.etcnarar.nya hampir n;mg.inr
bangi khotbah Jurn' at ataupun kuliah subul1nya.
h) • P~takaan

Ruang perpustakaan adalah k.onsekwen~i lcx:jis dari kcgiat.:m-kegiatan

masjid sebagai tert;;at rujuknya masyarakat untuk hal-hal yang ingin diketahuinya. Uarap diingat ayat pertama 1'.1-·(Ur 1 an yang turun disarnpaikan kepada Nabi adalah

1

Iqra 1 ! yang berar.ti : Uacalah ! Perpustakaan

di masjid adalah keharusan.
i). Poliklinik
Sebuah ruangan yang rremberikan pelayanan ala kadamya bagi je!T'aah mas-

jid adalah hal yarq relevan dengan fungsi masjid.
Untuk sebuah masjid karrp1s 1 d.imaha para mahasiswa jauh dari keluarga,
sebuah poliklin.i.k adalah substitusi dari ibu yang selalu a'las rrenjaga

kesehatan anak-anaknya. Poliklin.i.k Hasjid I<anp.ls Salman ITB ramai

10 ••••••.
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dikunjungi mahasiS\·/a \-Talaupun

tidal~ ser~.u·lu..i. ! '!ll_:!U!:~taJ.·..:lo:'.n

atauptm kan-

tinnya.
Poliklinik Masjid 1 i\l-l\zhar' Kebayoran disunq:>incJ mclayani
Pesantren Islam (TK s/d S<V\) juga

diraf;a}~arl

:;i~Ma··sisHa

manfa<ttnya oleh ruasyurak<1t

sekitarnya.
j) •. EU.aza yang

:t~SL_~an_J.ang

luas

Telah nenjadi suatu kenyataan hampir setiap masjid yang direncanakan
untuk menampung suatu jum.lah jemaah tertentu, pada saat rnasjid selesai
dibangun, jemaah sudah melirnpah keluar tak tertampung. Jalan keluar
dari kcsulitan ini adalah plaza yang rindcmg yang

Ira!lal19

discdiakan

untuk menampung jelilc.:&alt pada sholat Jum 1 at. i\cbnya rohon-pd1on yang
rirrlang pada pwa sebuah ma:;jid selalu dirasak<m sehagai suatu rahmat bagi para jer.laah yang tidak mendapat teMJ.xl.t di d'tlam masjid pada
suatu shalat Jum' at.
1-tasjid Sunda Kelapa telah neniliki plaza

yo.m~J

baik akan tetapi bclum

berhasil merindangkM plazanya.
Disampi 119" kegiatan-kegiatan berkala se-Jum 1 at sekali, r.:aku. setahun 2 x
lapangan Hasjid selalu digunakan untuk shalat Iedul Fi tri clan Iedul
Adha. Beruntung Hasjid Agung Al-Azhar yang mc.miliki 1ap.:mgan yang luas
aiseki tarnya.
Lapangan yang luas ini bukanlah rrerupakan lallC.U1gan y.:ut<J ml.li.Ja.zir yang
hanya digunakan 2 x setahun, akan tetapi paru. ranaja hampir sctiap
sore dan .Minggu pagi rrenggunakan untuk kecJiatan-kcsiatannya.
Hasil Sensus t1asjic:i seluruh DKI, 1977 J:Kmunjttl&..an bahHa b:Y;iat<m para
remaja mencapai jumlah 39,69%.
Kegiatan para

rernaja/p:~muda

ini adalah

pr.JJ':uk.a, olah rclt.Ja, bela diri,

drurrband dsb. nvu
.... .
Pasukan drurnband

putc~r:.

Al-i\zhar adalah kd.·d.::·Ji.J<:t-.Ul !i &.·

t:<.

ll. . ...

11.

7.

~~~

t'JaSjid Ioocne:sia

1\dakah arsi tektur l•lasjid Indonesia ·?

Pertanyaan yang serura juga bisa diajul<..:m a:lak<lh

<:u::~i tektur

rumah

Indonesia ?
Kita mengenal rurr:ah Batak, rumah 'bagonjong' HinanCJ, pendqx> & joglo
JC~Ma,

pura Bali, l:Ullah Toraja dsb.nya.

i-.dakah rumah atau arsitektur rumah Indonesia ? Ferlukah ada ·!

Pertanyaan-pcrtanyaan ·ini terpulang kep•.lda Ikatan l'u-si tek I.ndonesia
untuk menjawabnya !
Larr.bang ki ta : hhineka Tur.oggal Ika, bukanlah muksudnya untuk rrencam-

pur adukan l.JCl_;erapa ciri-9iri tsb. llEn.jadi suatu

r~nuan

yang Indcnesia.

Kekuatan Indonesia justeru keraga.mannya hukan .'<ese1:ayamannya. · \"lalauplU"l

ki ta ini beragam-ragan tapi satu juga :
Penulis rrasih belum tega melihat Uuta Besar kita roonyerahkan surat kepercayaannya dengan kar.binasi blangkon dan teluk bcl.:m9a

~

Entah anak

cucu kita nanti.
•
Akan tetapi Prof. Ahmad Sadali~

guru besar l"'l'B i tu, ada

scorancJ budaya.-1an Huslim,scni.man dan

nerrbedakan dua nacam 'gaya' yang rr.ewarnai Mas-

jid-Hasjid yang ada di Irrlonesia ini :
Pertama yang rnengambil dasar dari gaya-gaya pra-Islam asli pribumi

yang bercirikan atap yang bersusun-susun, contchnya l1asjid Banten dan
f•iasjid RacrHao yang berdasarkan rumah adat tradisional.
Kedua adalah yang roongambil sebagai clasar un5ur dari luar Indonesia
sc:bcnarnya :yaitu gaya kubah dan menara.
hal ini rnung; ... in sek.ali merupakan saran dari para ulama dan penguasa
yang telah

~relakukan

perjalanan haji ke:fk""lda para arsitck d.izaman itu,

yang telah· dilihatnya dan mungkin dikac_;uminl1 a dc::.ri :...:l.;jid-masjid yans
dijurnpainya daliun perjalanan hajiny.:l itu. Contoh-·conto.l:

adalah :

Hasjid Raya Acc.h, t·lasjic.i Sultan l~.J.an (1~~ ... ny~• yi:!t~J r~-..·r·.iJ .i..b ku!Jah-ku12. . ....

12.

bah dan lengkung-lengkung.
o

I

(Tentu saja tidak bisa d.i.hindari gaya ko•d.Jin.-.si yanc; U1ur,;

1ndom~ia,

bersusun dan diakhiri pad.:l punc!illt.ny.:t dcngan kubah, pen) •

.·lan:.J tidak termasuk dalam kedua kelanr..JOk diatas adalah yang r.v::mgarn.

bil

1

gaya kontenporer 1 cont.dl. yang palin9 rrenoojol dari <Ja a ini ada-·

lah l.fas]id l<CDrq?US Salman I'l1J3.
Menarik sekali untuk dicatat ungkapan dar i Achn1c.'ld r loo 'r.laP. arsi tek f.·tasjid I<anpls Salman ITB tsb. yang pe.rlu kita catat :
'To desigri a mosque is not just a lJlind folloto~itl!J of
architectural conceptual princi[1le:·. It is r:!c.•re than that.
One mw;t listen and open his

l~oJart

to ti1e ,:.:111 of Allah the

Almighty and scrutinize the l'ootstt'J• of ;Us

Mt.~ssenger

f'.luhammad'

H. Pen~~

Prof. Ahmad f.adali dalarn prasarannya pada ser.ril"lar

Architectural
1

fonnation

Approadlc:s .. for the future 1 sli>. :

In an effort to dntermine an

arpropl'i<~te o~ttit·udo

tor t11e fndonesian

mosque builder particularly in light of t•,e search i"o.r ident:i ty,

1"e have "examined existing regional forms.
From this survey, three alternative appL'OiiCiles emargr•.
Firs~

we can start with local· traditional architecturt.'.

Second, we can orient ourselves to Islar.ric building traditions
outside Indonesia. And third, we can look For tWh' i(/oas.
Those designi11q.;, contemporary mosque baso.Hl cr1 local trad.itioncd
architecture derive support from the cont.ir;uous i11terac.:tion of the
design and its environment. Accustomed featurc•s arc

I'!Ort·

mlickly

i] •

......

13.

acknowledge• thiln an alil:m image. Uowcv .... ,, tr.rJiti(.'JI.tl dCChitecture
has been ccndi tioned L·y rules valid for .,

.<.:;;,~ci

Given these constraints i t is lrnpo.!:s.ild· · for

t"ic t: ir•e .md place.

u, ..

applicable for all regions. Each .cc•gior: i:as it..:.

si.llic·

o~-o·r,

nllos to be

,·•nvironment and

tradition.
Those choosins· tlw second approach

ma~,

J '·' .J.•;s is ted Vr; p.c·eaxisting

symbols sucll a:; t:he dane:. This is .:J.ln..>ac/11 •tcc:ept:ecl throuqhout the ....·orld,
and in Indonesi" i t finds admirer.•: l:'h€.•th'l' r~!<H:ie of .·;h i.ninq stainless
steel or merel11 an upsid(:·down
be a1-1are ttwt

'~'•'tter ialf>

uarthen

dl'<.!

jar. f;ut: .H·chitt.. c:ts should

and teclm i quf~s h.tv•.o umlun.Jol:•.·

cor:side.cable

change. Adherents of the third alternat1ve mau !tc.rvv tu 1..-ait patiently
before their w z:k is accepted and uppreciatt:rl. '!'hey r.u.c;t attune tlwmselves to their surroundings whether this be> a met.COflOl is or a farstretching dune. Most of all, they must l•v certain to k1'ep the machine
under theirpower. They ought to use technology and not J.1e used by

it.

The growth of Islamic education luis gi vt:n bi1·th to nm:· i.nte.rpretations
of the universe. Architects and desigflt:.c:; must J.:cl~/.1 t..ace tdth the
futut"e being prepared l>y today's Islam.

Penulis setuju akan pendekatan ini . -

Jak.:u:-ta, 21 Okt.aber 1901
llajelis Ulama Indonesia
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