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Bab I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Projek 

Pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi penerus bangsa terutama generasi milenial pada zaman sekarang. Generasi 

saat ini tidak hanya membutuhkan pendidikan formal disekolah saja,akan tetapi pendidikan nonformal untuk pembentukan karakter 

juga sangat dibutuhkan. Wadah pendidikan tersebut di Indonesia ini dinilai masih kurang penyebarannya dan masih kurangnya 

fasilitas yang mampu merespon perkembangan zaman. Fasilitas pendidikan yang memuat sistem pendidikan formal maupun 

nonformal dengan mengimbangi pendidikan tentang keagamaan di Indonesia adalah Pondok Pesantren Modern. Akan tetapi Pondok 

Pesantren Modern yang memiliki kualitas yang diakui oleh masyarakat Indonesia maupun mancanegara hanya Pondok Pesantren 

Modern Gontor di Ponorogo Jawa Timur. Sehingga masih dibutuhkan untuk sebuah sarana pendidikan yang memiliki kualitas sistem 

pendidikan yang baik serta mampu merespon perkembangan zaman. 

Maka tujuan dari penulisan ini adalah membangun fasilitas pendidikan Pondok Pesantren Modern yang berada di Kota 

Pekalongan di Jawa Tengah dimana Kota Pekalongan ini merupakan kota yang dikenal salah satu kota dengan tingkat religiusitas 

yang cukup tinggi serta memiliki julukan Kota Santri dan julukan Kota Batik yang mana industri  batik sebagai mata pencaharian 
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terbanyak masyarakat Pekalongan. Kota Pekalongan sudah memiliki banyak Pondok Pesantren yakni 44 buah akan tetapi 

penyebarannya kurang merata di dalam Kota Pekalongan sendiri berdasarkan RTRW Kota Pekalongan. Serta didukung program 

pemerintah yaitu “Pekalongan Bersekolah”1 yang dimana program ini dibuat berdasarkan data RLS dan HLS Kota Pekalongan pada 

tahun 2015 adalah sebesar 8,22 tahun dan 12,58 tahun yang mana belum memenuhi standart.  

Pemilihan lokasi bangunan Pondok Pesantren Modern yang berada di Kota Pekalongan,sesuai dengan peruntukan tapaknya 

menurut peraturan RUTRK Kota Pekalongan dimana diperuntukan untuk pengembangan sarana Pendidikan. Serta Kota Pekalongan 

memiliki iklim tropis dengan tipe B atau merupakan wilayah lembab, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah 

dikalikan 100%) bernilai antara 14,3-33,3%. 

Pembangunan Pondok Pesantren Modern ini akan berbeda dengan Pondok Pesantren Modern yang sudah ada di Indonesia 

walaupun akan memiliki fungsi yang sama seperti pada umumnya dengan adanya asrama bagi santri,masjid utama serta ruang kelas 

untuk kegiatan belajar mengajar adalah adanya fasilitas  pendukung untuk para santri yaitu laboratorium dan perpustakaan untuk 

umum,serta adanya fasilitas keahlian khusus seperti jurusan industri kreatif batik di Pekalongan. Kelengkapan fasilitas yang kompleks 

di bangunan ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan pendidikan para santri serta masyarakat di sekitar Pondok 

                                                           
1 Puji Astuti, ST., M.Eng.,Tri, 2016 Rencana Proyek Perubahan"PEKALONGAN BERSEKOLAH" , NIS : 26/DIKPIM IV/LXXV/2016 , Diklat Kepemimpinan 

Tingkat IV Angkatan LXXV. Kota Pekalongan. 
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Pesantren Modern tersebut serta menjadikan bangunan Pondok Pesantren Modern di Kota Pekalongan ini menjadi bangunan modern 

yang mampu diterima masyarakat Kota Pekalongan dan mampu merespon iklim tropis lembab serta tidak meninggalkan kaidah – 

kaidah Islam. 

1.2 Masalah Desain 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,dapat diambil beberapa masalah desain,yaitu : 

1. Bagaimana bentuk,pola tata letak massa dan sirkulasi ruang Pondok Pesantren yang nyaman dengan kegiatan yang 

kompleks? 

2. Bagaimana menciptakan pelingkup ruang yang dapat merespon area beriklim tropis pada bangunan Pondok Pesantren  ? 

3. Bagaimana menciptakan bangunan modern yang mampu diterima masyarakat Pekalongan tanpa menghilangkan kaidah 

keislaman? 

1.3 Tujuan Pembahasan 

Perancangan Pondok Pesantren Modern di Pekalongan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah yaitu optimalisasi 

penyelengaraan sarana pendidikan di Kota Pekalongan serta memberikan wadah pendidikan baru yang berbasis kurikulum modern 

serta pelatihan dini tentang industri kreatif batik di Pekalongan. 



45 
 

1.4 Manfaat Pembahasan 

A. Manfaat Akademis ( Bidang Arsitektural ) 

Manfaat akademik dari perencanaan projek ini dikhususkan pada bidang arsitektur yaitu menjadi refrensi mengenai cara 

pengaplikasian konsep bangunan arsitektur modern yang merespon iklim dan alam sekitarnya. 

B. Manfaat Praktisi 

Manfaat praktisi bagi masyarakat kota pekalongan maupun sekitarnya adalah mewadahi kebutuhan ruang kelas serta 

pengembangan sarana pendidikan bagi masyarakat sekitar,sehingga diharapkan dapat menguragi angka putus sekolah bagi 

masyarakat pekalongan sendiri dan dapat menjadi sarana pendidikan agama,umum dan menciptakan lulusan yang mandiri 

dan siap menghadapi perkembangan zaman. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I : Pendahuluan  

Bab ini berisi uraian – uraian yang bersifat mengantar dan mengenalkan judul proyek. Uraian yang bertujuan memperkenalkan ide 

dan gagasan awal projek ini dijabarkan dalam sub-bab yang meliputi : Latar Belakang Projek,Maslaah Desain,Tujuan 

Pembahasan,Manfaat Pembahasan dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II :  Gambaran Umum  
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Bab ini berisi tentang gambaran umum, dimana isi dari pembahasan di dalamnya berisi gambaran projek secara umum, atau belum 

mengarah pada projek secara detail. Dijabarkan dalam sub-bab yang meliputi : Fungsi Bangunan, Lokasi dan Tapak, Lingkungan 

Tapak, dan Lingkungan Sosial – Budaya. 

BAB III : Pemrograman Arsitektur 

Bab ini menguraikan kebutuhan ruang yang lebih detail, dan spesifik dengan syarat – syarat ruang, dan pengelompokan ruang 

sesuai zona. Bab ini juga berisi tentang analisa preseden projek sejenis dan spasial struktur. 

BAB IV : Penelusuran Masalah Desain  

Bab ini menguraikan kajian komprehensif ( analisa situasi potensi dan kendala ) antara manusia, bangunan dan lingkungan dengan 

kondisi faktual. Membahas tentang permasalahan desain sebagai dasar dalam menganalisa, menganalisa secara komprehensif 

antara aspek ruang terhadap tapak dan lingkungan buatan maupun alami. Bab ini juga berisi tentang pernyataan spesifik terhadap 

aspek – aspek yang harus dipecahakan berdasarkan pada potensi dan kendala. 

BAB V : Kajian Teoritik  

Bab ini memuat beberapa teori yang digunakan untuk dasar di dalam pemecahan masalah desain berdasarkan pada pernyataan 

masalah desain yang sudah dianalisa. 

BAB VI : Pendekatan Desain  

Bab ini berisi tentang pendekatan desain sebagai entry point dalam memecahkan masalah yang sudah dianalisa. 
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BAB VII : Konsep Perencanaan  

Bab ini memuat tentang penetapan konsep perencanaan sebagai landasan dalam proses perancangan arsitektur. Konsep berupa 

ruang dan tata ruang, keruangan, bentuk , pelingkup, struktur dan teknologi. 

Daftar Pustaka 

Berisi sumber-sumber yang diperoleh dari buku, literature dan website sebagai acuan untuk membantu dan mendukung 

perancangan Pondok Pesantren Modern. 

Lampiran 

 


