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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Deskripsi Judul 

       Untuk lebih memahami pengertian dari judul ”Pondok Pesantren Islamic 

Centre At-Tajdid di Blora perlu diuraikan terlebih dahulu kata penyusun dari 

kalimat tersebut, antara lain: 

       Pondok Pesantren At-Tajdid adalah salah satu pondok pesantren yang 

berada di kabupaten Blora. Mulai berdiri pada tahun 2013 dibawah naungan 

ormas Muhammadiyah di Kabupaten Blora yang kini sedang melakukan 

pegembangan pondok pesantren khusus  laki-laki di Kecamatan 

Kedungtuban(Dokumentasi Penulis, 2018). 

       Islamic Centre adalah  wadah  keagamaan yang mempunyai fungsi sebagai 

pusat edukasi, pengembangan kegiatan agama Islam dan dakwah dalam upaya 

pembangunan umat Islam menghadapi perkembangan zaman (Yuliharti, 2014) 

Blora adalah adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah 

Blora, memiliki posisi  kurang lebih 127 km sebelah timur kota Semarang. Berada 

di bagian timur Jawa Tengah. Kabupaten Blora sendiri berbatasan langsung 

dengan Provinsi Jawa Timur (Wikipedia, 2017). 

       Jadi pengertian secara keseluruhan dari judul ” Pondok Pesantren Islamic 

Centre At-Tajdid di Blora” adalah pondok pesatren At-Tajdid yang ada di 

Kabupaten Blora yang dikembangkan fungsinya  sebagai pusat edukasi, 

pengembangan kegiatan Islam dan dakwah guna pembangunan umat Islam 

setempat dalam menghadapi perkembangan zaman. 

1.2  Latar Belakang 

1.2.1 Umum 

       Indonesia adalah negara yang mempunyai masyarakat  multikultural, hal 

tersebut dapat terlihat dari masyarakatnya yang beranekaragam baik keragaman, 

organisasi, sejarah, budaya, adat istiadat dan sebagainya. Tak terkecuali dalam 

kehidupan beragama. Indonesia mengakui beberapa agama seperti agama Katolik, 

Kristen, Hindu, Budha, Kepercayaan , dan Islam (Fajardin, 2013). 
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Meski demikian, fakta yang begitu nyata adalah Indonesia adalah salah satu 

negara dengan masyarakat muslim terbesar se-Asia Tenggara dan bahkan menurut 

survei Forum Demographic Study tahun 2010 penduduk muslim Indonesia  adalah 

13% dari total populasi muslim di dunia (Mohamad, 2015). Walaupun penduduk 

Islamnya mayoritas, yaitu 88% beragama Islam  tetapi hat tersebut tidak 

menghindarkan umat Islam di Indonesia dari berbagai macam problematika dalam 

beragama. Baik faktor ekstern maupun faktor intern umat Islam di Indonesia 

banyak mengahadapi tantangan, apalagi jika menilik kejadian-kejadian saat ini 

seperti kasus Rohingnya, konflik di Palestina, dan di negeri kita sendiri terjadi 

kasus penistaan agama. Hal tersebut seharusnya secara tidak lagsung membuat 

kita sadar, betapa pentingnya persatuan  umat Islam di Indonesia baik itu dalam 

skala makro (global) dan terlebih dalam skala mikro(masyarakat Indonesia itu 

sendiri).  

       Tak dapat di pungkiri terdapat dinamika sosial di dalam umat Islam 

Indonesia. Sampai saat ini masih saja terjadi pertikain dalam tubuh umat Islam di 

Indonesia, baik mengatas namakan individu maupun golongan. Contoh, dikutip 

dari TEMPO.CO dalam salah satu kasus, dimana terjadi boikot pada pengajian 

ustad Felix Xiauw di Bangil (Wibowo, 2017) dan masih banyak kasus serupa. Hal 

tersebut seharusnya tidak terjadi  karena Islam adalah agama yang menyerukan 

persatuan antar umatnya. Seperti yang penulis kutip dari Syaikh Ali bin Hasan al-

Halabi Al-Atsari tentang pentingnya persatuan dalam Islam:” Persatuan Islam 

termasuk dari maqoshid syar’iyyah (tujuan syariat) yang paling penting yang 

terkandung dalam agama ini. Al-Qur`an dan Rasulullah senantiasa 

menyerukannya. Persatuan dalam  masalah aqidah,  ibadah, dan akhlak, semuanya 

diperhatikan dan diserukan oleh Islam . Diharapkan akan terbentuk persatuan di 

atas petunjuk dan kebenaran . Bukan persatuan  semu, yang tidak ada kenyataan, 

karena tidak ada faidahnya” (almanhaj, 2006). 

1.2.2  Khusus 

       Latar belakang khusus penulis memilih tema dengan judul tersebut 

dikarenakan ketertarikan penulis melihat kondisi saat ini khususnya masyarakat di 

lingkungan penulis tinggal yaitu kondisi masyarakat Blora yang memiliki 
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berbagai macam  kelompok termasuk perihal agama, dalam hal ini kelompok-

kelompok atau organisasi-organisasi  Islam di daerah  tempat tinggal penulis. 

       Kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi tersebut memiliki pengaruh 

yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam kehidupan 

beragama masyarkat tempat penulis tinggal. Namun terkadang dalam prosesnya 

untuk berkontribusi  di masyarakat sering terjadi perselisihan antara organisasi-

organisasi tersebut. Misalnya pengkotak-kotakan kelompok golongan pada 

masjid-masjid tertentu di lingkungan dimana penulis tinggal, hal-hal tersebut 

menjadi perhatian penulis karena penulis beranggapan seharusnya hal-hal tersebut 

bukan aspek untuk memecah belah  melainkan   perbedaan-perbedaan kelompok 

tersebut adalah sesuatu yang sunatullah dalam Islam dan masyarakat tempat 

penulis tinggal. 

       Selain faktor tersebut perhatian lain penulis mengajukan judul ini dikarenakan 

keprihatinan penulis dengan kondisi generasi muda tempat penulis tinggal yang 

tengah dilanda dekadensi moral seperti contoh kasus perkelahian remaja, 

perkumpulan remaja yang meresahkan, dan tingkat perzinaan remaja yang kian 

mengkhawatirkan seperti dikutip melalui Tribunnews.com, tahun 2016 terdapat 

496 kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah. Kota Semarang menduduki 

peringkat pertama dengan 199 kasus, peringkat kedua Kabupaten Kendal dengan 

26 kasus. Sedangkan Kabupaten Blora dan Kabupaten Sragen masing-masing 

menduduki peringkat ketiga dan keempat dengan 17 kasus kekerasan seksual 

(Huda, 2017). Atas dasar beberapa uraian diatas penulis beranggapan perlunya 

wadah dimana dapat meminimalisir masalah konflik-konflik umat Islam, 

sekaligus menjadi tempat bagi generasi muda untuk menimba ilmu yang baik 

sekaligus memperbaiki akhlak dan membentuk generasi Islam yang rabbani dan 

tangguh. 

      Bersamaan itu pula terdapat suatu tanda yang cukup besar di Kabupaten Blora, 

yaitu  mulai munculnya kesadaran umat Islam  terutama di daerah tempat penulis 

tinggal. Hal tersebut ditunjukkan dengan mulainya pembangunan Pondok 

Pesantren At-Tajdid, yang mulanya dibangun di daerah Tambakromo Kecamatan 

Cepu (podok pertama), yang pada awalnya tempat belajar antara santri laki-laki 

dan santri wanita masih pada satu tempat, kemudian dikembangkan sehingga di 
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bangun pondok kedua khusus laki-laki yang berada di Kecamatan Kedungtuban. 

Keberadaan pondok pesantren tersebut merupakan potensi besar dalam upaya 

membangun umat Islam  khususnya pondok pesantren  laki-laki  yang  memiliki 

lokasi strategis dekat jalan besar,  meski begitu keberadaan pondok pesantren At-

Tajdid laki-laki tersebut  masih perlu dikembangkan lagi teruama dalam hal 

sarana dan prasanana. 

1.3 Rumusan Masalah 

       Bagaimana mengembangkan  Pondok Pesantren Islamic Centre At-Tajdid di 

Blora, yang dapat membina umat Islam  setempat  sekaligus menjadi wadah bagi 

generasi muda untuk memperbaiki diri dan  memperoleh ilmu, baik itu ilmu 

pengetahuan agama maupun pengetahuan umum? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

       Dengan adanya konsep perencanaan dan perancangan pengembangan Pondok 

Pesantren Islamic Centre At-Tajdid di Blora diharapkan dapat mewujudkan 

tempat atau wadah  pusat bagi umat Islam dan generasi muda di Blora khususnya 

Kecamatan Kedungtuban  dalam  menggali khazanah keilmuan Islam yang dapat 

memperbaiki akhlak sekaligus membina umat sehingga bermanfaat bagi 

lingkungan sekitar . 

1.4.2  Sasaran 

1. Menentukan pola tata massa kawasan yang memadukan konsep pondok 

pesantren dengan Islamic Centre. 

2. Menentukan tampilan fisik bangunan yang kontekstual lingkungan sekaligus 

kekinian. 

3. Mengembangkan fasilitas penunjang pondok pesantren  sehingga dapat 

menunjang kegiatan  Islamic Centre untuk masyarakat pondok dan lingkungan 

sekitar. 

4. Merancang bangunan yang tepat fungsi yang bermanfaat bagi umat Islam 

terutama untuk masyarakat pondok dan lingkungan di sekitarnya. 

1.5  Lingkup Pembahasan 

       Lingkup pembahasan ini meliputi beberapa hal terkait, antara lain : 
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1. Pembatasan bahasan dalam laporan ini mencakup disiplin ilmu Arsitektur, 

sedangkan disiplin ilmu yang lain berperan sebagai pendukung dalam 

membuat Tugas Akhir ini. 

2. Lokasi atau site dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang sesuai dengan fungsi 

bangunan dan pokok-pokok bahasan dalam laporan. 

3. Pondok pesantren At-Tajdid adalah pondok yang baru di bangun pada tahun 

2013 di Kabupaten Blora yang  lokasi pertamanya berada di Kecamatan Cepu 

kemudian berkembang pembangunannya sehingga dibangun pondok kedua 

khusus laki-laki  di Kecamatan Kedungtuban, dan dalam pengembangan ini 

lebih menitik beratkan  pengembangan pondok yang berada di Kecamatan 

Kedungtuban.  

1.6 Metode Pengumpulan  Data 

       Metode  yang dilakukan  untuk  mendapatkan  data  yang mendukung dalam 

penyusunan laporan ini, yaitu: 

1. Survey Instansional, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari dan 

mengumpulkan arsip dan refrensi yang berhubungan dengan tema. 

2. Survey lapangan, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung 

ke lapangan sehingga dapat diketahui kondisi ekssiting , baik potensi maupun 

permasalahan yang dapat dikembangkan di lokasi tersebut. 

3. Studi literatur, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku, penelitian, 

dan jurnal hasil maupun tugas akhir yang memiliki keterkaitan dalam konsep 

yang akan direncanakan. 

1.7  Sistematika Pembahasan 

       Pada Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur akan dibahas 

mengenai Pondok Pesantren Islamic Centre At-Tajdid di Blora dengan  

sistematika sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

        Berisi tentang uraian judul, latar belakang baik umum maupun khusus yang 

akan dijadikan sebagai dasar pemikiran Pondok Pesantren Islamic Centre At-

Tajdid  di Blora, perumusan masalah, sasaran dan tujuan, lingkup dan batasan 

pembahasan, serta motode dan sistematika yang digunakan dalam pemabahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
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       Berisi tentang dasar-dasar dan teori-teori yang digunakan dalam 

pengembangan Pondok Pesantren Islamic Centre At-Tajdid di Blora termasuk 

didalamnya beberapa teori dasar seperti: pengertian   Islam dan ajaran pokok yang 

disampaikan, tinjauan  Islamic Centre baik umum maupun terbangun, isu-isu 

arsitektur islam, dan standar perancangan bangunan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

       Berisi tentang tinjauan lokasi  perencanaan, kondisi eksisting, aspek fisik dan 

aspek bukan fisik, dan peraturan pemerintah mengenai perencanaan tata ruang 

wilayah di Blora dan gagasan perencanaan dan perancangan Pondok Pesantren 

Islamic Centre At-Tajdid  di Blora dan  keadaan eksisting bangunan saat ini. 

BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP  PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

        Berisikan tentang analisadan konsep dasar perencanaan dan perancangan dari 

pengembangan Pondok Pesantren Islamic Centre At-Tajdid di Blora yaitu 

meliputi:site, ruang-ruang, pola hubungan ruang, tampilan bangunan, struktur 

bangunan, interior ruang,dan utilitas. 


