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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Pengertian Judul 

Pengertian judul : “PONDOK PESANTREN INTERNASIONAL DI SURAKARTA” 
sebagai berikut :

Pondok Pesantren  : sebagai tempat atau komplek para santri untuk belajar atau 
mengaji ilmu pengetahuan agama kepada kiai atau guru ngaji, 
biasanya komplek itu berbentuk asrama atau kamar-kamar 
kecil dengan bangunan apa adanya yang menunjukkan 
kesederhanaannya.

Internasional : Terkenal di dunia internasional, di seluruh dunia

Surakarta : sering disebut juga solo atau sala adal;ah kota yang terletak di 
provinsi Jawah Tengah .Kota dengan luas 44 km2 ini 
berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 
Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan 
Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan 
Kabupaten Sukoharjo disebelah selatan 

Jadi pengertian dari “Pondok Pesantren Internasional Di Surakarta berarti 
: Sebuah bentuk pendidikan pondok pesantren yang memiliki kurikulum pendidikan 
pesantren dipadukan dengan standar Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) serta 
memiliki fasilitas yang sesuai dengan standar SBI, yang ada di Surakarta sebagai 
perwujudan atas berkembangnya pendidikan di Surakarta. Bangunan pondok 
pesantren ini memiliki pola massa yang identik dengan pola kegiatan utama sebuah 
pondok pesantren, yaitu terdapat bangunan asrama, kelas, dan masjid,rumah kyai dan 
ustad.

1.2. Latar Belakang
1.2.1. Issu statemen negatif tentang Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah sebuah bentuk wadah kegiatan pendidikan 
Islam yang seharusnya memiliki nilai nilai keagungan dan menjadi sebuah icon 
untuk perkembangan agama Islam. Namun banyak kejadian kejadian yang 
muncul seiring dengan perkembangan agama islam itu sendiri serta berkaitan 
dengan sebuah pondo k pesantren, seperti pemberontakan DI/TII, kasus bom 
Bali I, bom Bali II, dan kejadian kejadian lain yang mengakibatkan 
berkembangnya opini negatif pada masyarakat terhadap sistem pendidikan 
pondok pesantren islam. Sehingga banyak orang berfikir bahwa kehidupan dan 
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pendidikan di dalam pondok pesantren tidak lepas dari kagiatan terorisme seperti 
yang disebutkan di atas. Sekarang sudah banyak berkembang pondok pesantren 
yang juga memasukkan pendidikan pendidikan ilmu umum pada kurikulumnya, 
pondok pesantren seperti ini disebut sebagai pondok pesantren modern. Pondok 
pesantren modern telah sedikit banyak mengubah paradigma dan opini negatif 
masyarakat tentang pondok pesantren, karena masyarakat banyak yang 
menginginkan pendidikan yang dapat memenuhi ilmu keagamaan tapi juga tidak 
ketinggalan dalam pendidikan ilmu umum.

1.2.2. Kebutuhan manusia terhadap pendidikan agama dan pendidikan umum

Pendidikan agama memang merupakan pendidikan yang sangat 
penting, bahkan pendidikan agama adalah hal yang wajib bagi setiap umat 
beragama terutama Agama Islam. Namun dalam kehidupan manusia 
membutuhkan ilmu dan pengetahuan umum untuk kehidupannya, sehingga 
korelasi antra kebutuhan ilmu agama dan kebutuhan ilmu pendidikan umum 
sangat kuat.

Hal ini yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu mereka bisa 
memenuhi pengetahuan mereka tentang ilmu agama dan juga tetap mendapatkan 
ilmu pengetahuan umum yang layak untuk mereka. 

Pondok pesantren modern merupakan wadah yang tepat untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut. Selain ilmu keagamaan pondok pesantren juga 
memasukkan pendidikan pendidikan ilmu umum pada kurikulumnya.

1.2.3. UU no.20 tahun 2003 Bab. IV Pasal 5

”setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak”

Warga negara Indonesia adalah warga negara yang memiliki kehidupan 
beragama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang layak, setiap 
warga negara menginginkan terpenuhi kebutuhan akan pendidikan agama dan 
pendidkan umumnya.

Pondok pesantren modern merupakan wadah yang tepat untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut. Selain ilmu keagamaan pondok pesantren modern juga 
memasukkan pendidikan-pendidikan ilmu umum pada kurikulumnya. Sehingga 
waktu belajar para santri lebih banyak dihabiskan di dalam kelas sebagaimana 
siswa sekolah umum, sedangkan untuk ilmu-ilmu kepondokan di sampaikan di 
dalam kelas dan di luar kelas dalam format yang lain.

1.2.4. Tantangan dan persaingan pendidikan di era Globalisasi

Dunia berkembang amat cepat akibat adanya globalisasi yang berdampak 
pada semua aspek kehidupan seperti ekonomi, budaya, politik hankam, ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ini mensyaratkan suatu kemampuan 
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menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap 
profesional yang amat diperlukan untuk meningkatkan kualitas output suatu kerja 
dan kompetensi yaitu keandalan individu dalam profesi yang digelutinya. Semua 
itu diperlukan untuk bersaing dalam era globalisasi sekarang ini.

Sistem pendidikan dan kurikulum Sekolah Internasional berbasis Pondok 
Pesantren Islam dipercaya dapat menjawab tantangan global bagi generasi muda 
Indonesia karena menggunakan materi agama Islam sebagai dasar pendidikan dan 
juga mengadopsi kurikulum internasional yang dikolaborasikan dengan 
kurikulum nasional sehingga nilai nasionalisme dapat dipertahankan.

Sekolah Internasional berbasis Pondok Pesantren Islam direncanakan 
memiliki konsep pendidikan yang menyeimbangkan dan mengembangkan semua 
kecerdasan baik IQ, EQ dan SQ sehingga menciptakan generasi muda Indonesia 
yang unggul dan cerdas proporsional

1.2.5.Kebijakan Pemerintah tentang Sekolah bertaraf Internasional (SBI)

Dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, pemerintah telah 
mengeluarkan kebijakan baru yang dapat mendorong majunya kualitas 
pendidikan dan dapat mengikuti persaingan dalam kemajuan pendidikan secara 
internasional. Kebijakan pemerintah tersebut adalah dengan menerapkan sebuah 
standar pendidikan baru untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia yaitu 
Sekolah Bertaraf Internasional, adapun landasan hukum Sekolah Bertaraf 
Internasional adalah sebagai berikut :

a. UU Sisdiknas Pasal 50 Ayat 3.

“Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan
sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang
pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang
bertaraf internasional”

2. Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional dalam Rencana Strategis 
Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009 :
v Pemerataan dan Perluasan Akses.
v Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing. Salah satunya 

pembangunan sekolah bertaraf internasional untuk meningkatkan daya 
saing bangsa. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengembangkan SBI pada 
tingkat kabupaten/kota melalui kerja sama yang konsisten antara 
Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk 
mengembangkan SD, SMP, SMA, dan SMK yang bertaraf internasional 
sebanyak 112 unit di seluruh Indonesia.

v Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik.
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1.2.6.Kurikulum Pondok Pesantren Modern yang sudah ada, belum mampu 
untuk dikembangkan menjadi kurikulum bertaraf Internasional.

Pondok pesantren modern adalah perpaduan antara pondok pesantren 
dengan kurikulum pendidikan nasional, sehingga walaupun formatnya adalah 
sebuah pondok pesantren, namun selain pendidikan kepondokan, santri juga 
memperoleh ilmu dan standar kelulusan sebagaimana pelajar yang sekolah di 
sekolah umum. Dengan demikian maka jam pelajaran pada sebuah pondok 
pesantren modern lebih padat dari pada sekolah umum. Dengan 
berkembangnya sistem pendidikan di Indonesia, yang kemudian muncul 
standar pendidikan baru yang bernama Sekolah Bertaraf Internasional, maka 
pondodk pesantren yang juga merupakan salah satu bentuk wadah pendidikan 
di Indonesia pun sebaiknya memiliki standar kelulusan yang juga mengikuti 
perkembangan pendidikan.

Tetapi permasalahannya adalah jam pelajaran yang sudah padat, serta 
sistem pendidikan di dalam pondok pesantren yang sudah merupakan karakter 
sebuah Pondok pesanten sulit untuk diubah. Sehingga diperlukan sebuah 
format pondok pesantren baru yang merupakan perkembangan dari sebuah 
pondok pesantren modern. Yaitu sebuah pondok pesantren modern yang 
kurikulum pendidikan nasionalnya telah berkembang menjadi kurikulum 
Sekolah Bertaraf Internasional beserta dengan fasilitas yang mendukung 
kurikulum tersebut.

1.2.7. Surakarta

Surakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang juga 
mengalami perkembangan di bidang pendidikan. Sebagai buktinya, sekarang 
banyak didirikan sekolah sekolah yang memiliki standar pendidikan 
internasional dan banyak juga sekolah sekolah yang telah memiliki Standar 
Sekolah Nasional atau SSN ingin mengembangkan standar pendidikannya 
menjadi SBI atau Sekolah Bertaraf Internasional. Seperti contohnya SMK 
Negeri 2 Surakarta, setelah berhasil meraih status sebagai Sekolah Standar 
Nasional, SMK Negeri2 Surakarta sekarang mengembangkan standar 
pendidikannya dengan menambahkan beberapa fasilitas dan mengembangkan 
bangunan fungsionalnya untuk mendukung target SMK Negeri 2 mendapatkan 
status sebagai SBI.

Di Surakarta terdapat juga pendidikan dengan format pondok 
pesantren, antara lain : Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin, Pondok Pesantren 
Assalaam, Pondok Pesantren Imam Bukhori, Pondok Pesantren Al-Muayyad, 
Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Isy Karima dan lain-lain. Namun belum 
ada sebuah pondok pesantren yang memiliki konsep pendidikan SBI. 
Sehingga, untuk mengikuti perkembangan dan persaingan kurikulum sekolah 
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yang ada di Surakarta, maka di perlukan sebuah pondok pesantren yang telah 
memiliki format SBI sebagai kurikulum pendidikannya.

1.2.8. Arsitektur Islam

Arsitektur Islam bukan merupakan aliran atau langgam dalam dunia 
arsitektur seperti Renaisans, Modern, Postmodern, atau internasional style. 
Akan tetapi Arsitektur Islam merupakan upaya untuk menampilkan dan 
menerapkan asas asas dan dasar ajaran agama Islam dalam sebuah produk 
karya arsitektur baik berupa bentuk fisik maupun dalam bentuk non fisik.

Dalam hal ini, asas dan dasar ajaran Islam adalah dari AlQur’an dan 
Hadits, yaitu dengan menukil beberapa ayat dalam AlQuran dan Hadits-Hadits 
Nabi Muhammad SAW sebagai dasar dalam merancang dan merencanakan 
bangunan pondok pesantren ini. Akan tetapi tidak semua produk hasil karya 
arsitektur disini menggunakan dasar Arsitektur Islam dalam rancangannya, 
karena ada beberapa yang telah memiliki standar sendiri. Al-Qur`an 
merupakan sumber dari segala hukum dan pengetahuan. Kesadaran ilmuwan 
muslim yang bersumber dari Al-Qur`an memicu pencapaian terbesar dalam 
pengetahuan di mana kita telah banyak mendapati kemegahan dan keindahan 
karya-karya ilmuwan muslim. Maha Suci Allah Yang menurunkan Al-Qur`an 
dalam bahasa Arab sehingga untaian ayat-ayat suci yang demikian agungnya 
ditulis dalam huruf-huruf hijayyah yang menghasilkan Kaligrafi Al-Qur`an 
yang demikian indahnya. Hal tersebut menjadi objek ekspresi seni yang 
demikian dominan sehingga praktis hampir semua produk peradaban Islam 
awal (Timur Tengah) yang bersifat materi tidak terlepas dari goresan ayat-ayat 
suci dan hadits yang dipadu dengan seni ornamental berupa bentuk-bentuk 
geometris atau jalinan garis-garis yang indah serta motif dedaunan dan bunga 
yang semakin menambah keindahan seni Islami.

Kesemuanya itu hanyalah merupakan salah satu bagian dari konsep 
keindahan dalam Islam. Namun penerapannya dalam arsitektur terutama dalam 
perkembangan arsitektur sekarang banyak dijumpai banyak bangunan baik 
bangunan yang dikatakan berarsitektur Islami itu sendiri (apalagi yang bukan) 
kerap ditemui perencanaan dan perancangan yang tidak sesuai bahkan 
melanggar syari’at Islam. 

Pondok Pesantren Internasional di Surakarta kami gunakan sebagai 
objek dalam penerapan arsitektur Islami adalah karena kesamaan dalam usaha 
mengembalikan dan menjalankan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek. 
Kegiatan belajar mengajar dalam pondok pesantren merupakan kegiatan 
dakwah dan pendidikan yang bersifat non fisik, sedangkan penerapan 
arsitektur Islami pada Bangunan Pondok Pesantren Internasional di Surakarta 
lebih kepada fisik bangunan yang diharapkan mampu menghasilkan suatu 
bangunan sekaligus wadah dakwah di mana nilai-nilai Islam dapat diterapkan. 
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Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat karena fungsi yang 
ada harus seiring dengan perwujudan bangunannya sehingga mampu 
menunjukan pengamalan syari’at yang pertama-tama divisualisasikan pada 
bentuk dan tata ruang bangunan.

1.3. Rumusan Masalah

1.3.1. Permasalahan

Bagaimana merencanakan dan merancang suatu kawasan Pondok 
Pesantren Internasional sebagai ungkapan pondok pesantren modern dengan 
kurikulum Pendidikan Bertaraf Internasional dan penerapan Arsitektur Islam 
sebagai dasar perencanaan dan perancangan.

1.3.2. Persoalan

Bagaimana rumusan konsep wujud fisik yang mampu  mewadahi 
segala kegiatan pondok pesantren yang memiliki kurikulum pendidikan 
bertaraf Internasional, dengan persoalan berupa :
a. Bangaimana menentukan lokasi yang mudah di jangkau dan mendukung 

untuk kegiatan pendidikan serta tempat tinggal
b. Menentukan jenis kegiatan dan fasilitas pendukung
c. Bangaimana pembagian zona kegiatan dalam pondok pesantren 

internasional?
d. Bangaimana rumusan konsep organisasi ruang dan tata gubahan massa yang 

tepat antara bangunan pondok ,bangunan pendidikan dan fasilitas utama 
serta bangunan pendukung yang lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
arsitektur islam?

1.4. Tujuan dan sasaran

1.4.1. Tujuan

Mewujudkan konsep perencanaan dan perancangan Pondok Pesantren 
Internasional di Surakarta dengan pendekatan Arsitektur Islam

1.4.2. Sasaran

Konsep perencanaan dan perancangan Pondok Pesantren internasional 
mempunyai sasaran sebagai berikut :

a. Konsep pengolahan lokasi dan site
b. Konsep tata ruang, dan aktivitas.
c. Konsep ungkapan fisik ruang dalam dan ruang luar
d. Pengguna santri dan santriwati lokal maupun luar negeri
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1.5. Lingkup Pembahasan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran diatas, pembahasan dibatasi pada 
perencanaan fisik yang mengarah kepada nilai nilai Arsitektur Islam. 
Sedangkan pembahasan teoritik mengenai kurikulum pendidikan internasional 
digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat keputusan konsep 
dalam perancangan dan memberi pengarahan dalam pembahasan.

1.6. Metodologi Pembahasan

1.6.1. Pengumpulan data

a. Studi Literatur

Studi yang bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang 
telah diteliti oleh pihak lain melalui studi kepustakaan maupun studi 
yang telah dilakukan oleh berbagai instansi. Data sekunder tersebut 
antara lain

∑ Teori – teori yang berkaitan dengan pembahasan yaitu : 
keterangan Sisdiknas tentang SBI, teori tentang karakter pondok 
pesantren oleh Nur Cholis Madjid, dan lain-lain

∑ Arsitektur bangunan yang penting dalam kawasan.

∑ Artikel dari media masa yang berkaitan dengan pembahasan.

∑ Media pengambilan data :
1) Gambar digital
2) Soft file dari internet
3) Catatan tertulis

b. Studi Komparasi

Studi komparasi dilakukan untuk menambah
background knowledge dengan membandingkan kawasan pondok 
pesantren yang memiliki latar belakang hampir sama yang sudah 
ada dengan obyek perencanaan dan perancangan. Studi komparasi 
yang dilakukan :

∑ Pondok Pesantren Al-Mukmin Sukoharjo

∑ Pondok Pesantren Modern Imam Bukhori Gondangrejo

∑ Pondok Pesantren Assalaam Pabelan

c. Studi Lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer, 
antara lain :
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∑ Kondisi dan potensi fisik kawasan.

∑ Kondisi tata guna lahan, tata ruang dan masa dalam 
kawasan.

∑ Kondisi fasilitas pendukung yang ada di sekitar kawasan.

∑ Aktivitas dalam kawasan. 

∑ Keinginan masyarakat terhadap perencanaan dan 
perancangan.

∑ Adapun cara pengumpulan data di lapangan antara lain :

∑ Mengadakan pengamatan langsung pada kawasan.

∑ Wawancara dengan pelaku kegiatan di kawasan.

∑ Media pengambilan data :

∑ Gambar digital

∑ Catatan tertulis

d. Survey Instansional

Dilakukan untuk mengumpulkan data-data sekunder 
melalui kunjungan ke instansi yang mampu memberi data tentang 
obyek pembahasan.

Media pengambilan data :

1) Gambar fotocopy
2) Catatan tertulis

1.7. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Mengungkapkan judul, pengertian judul, latar belakang,  
rumusan permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran, 
metodologi dan strategi desain, serta sistematika penulisan.

BAB II          : Tinjauan Pustaka

Mengungkapkan tinjauan teori tentang sekolah dan pondok   
pesantren serta teori Arsitektur Islam sebagai teori dalam 
perancangan dan teori pendidikan internasional sebagai 
preseden empirik suatu pondok pesantren yang memiliki 
standar pendidikan internasional sebagai landasan teori 
dalam perencanaan dan perancangan Pondok Pesantren 
Internasional di Surakarta.



9

BAB III :Gambaran Umum Lokasi

Membahas tentang tinjauan kota Surakarta sebagai lokasi 
perencanaan dan membahas kondisi Pondok Pesantren yang 
sudah ada sebagai kajian serta membahas tentang tinjauan 
potensi Pondok Pesantren yang direncanakan.

.

BAB IV : Analisa Pendekatan dan Konsep Perencanaan dan
Perancangan

Mengungkapkan analisa dan konsep perencanaan dan 
perancangan yang merupakan hasil akhir dari proses analisa 
untuk kemudian ditransformasikan dalam wujud desain 
fisik bangunan.
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