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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Pengembangan       : Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan  

dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah 

dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti 

kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, 

dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 

Pengembangan secara umum berarti pola 

pertumbuhan, perubahan secara perlahan 

(evolution) dan perubahan secara bertahap (UU RI 

No. 18 tahun 2002). 

Pesantren    : Lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan  

dan pengajaran serta mengembangkan dan 

menyebarkan ilmu agama Islam (Nasir 2005:80). 

Generator   : ge·ne·ra·tor/generator/ ialah pembangkit tenaga  

  (listrik, uap dan sebagainya) (KBBI). 

Creative      : Berasal dari bahasa inggris yang berarti kreatif  

Pengertian kreatif adalah kemampuan untuk 

membuat kombinasi baru, berdasarkan data, 

informasi atau unsur-unsur yang ada (Utami 

Munandar 1992:47). 

Halal      : Kata halal, berasal dari bahasa Arab berakar dari  

kata halla yang artinya “lepas” atau “tidak terikat”. 

Secara Etimologi, kata halal berarti hal-hal yang 

boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak 

terikat dengan ketentuan yang melarangnya, atau 

bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang 

bebas dari bahaya dunia dan akhirat 

(www.ilmusaudara.com). 
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Tourism      : Diambil dari bahasa inggris yang berarti pariwisata.  

Pariwisata merupakan kegiatan-kegiatan atau 

orang-orang yang melakukan perjalanan dan tinggal 

di luar lingkungan mereka selama tidak lebih dari 

satu tahun beruturut-turut untuk bersantai, bisnis 

dan tujuan lainnya (Richardson dan Fluker 2004). 

Desa    : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang  

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan kepemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(UU No. 6 Tahun 2014). 

Rejosari   : Rejosari merupakan salah satu nama desa di  

  Kecamatan Polokarto. 

Polokarto      : Polokarto merupakan sebuah nama kecamatan di  

Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari “Pengembangan Pesantren 

Darul Hijroh sebagai Generator Creative Halal Tourism di Desa Rejosari, 

Polokarto” ialah menjadikan pesantren sebagai pusat pembangkit kawasan di 

sekitarnya menjadi sebuah kawasan pariwisata kreatif halal yang sesuai 

dengan syariat Islam. 

1.2 Latar Belakang 

Halal Tourism atau dikenal juga dengan wisata syariah merupakan 

suatu program yang dibuat bagi muslim ketika melakukan kunjungan ke suatu 

wilayah yang dipermudah dengan segala kegiatan yang dapat terjamin 

kehalalannya, baik itu dari segi makanan dan minuman maupun sarana dan 

prasarana yang ramah bagi para muslim (pemahaman penulis). Dalam 

cakupan yang lebih luas, wisata halal ialah segala objek dan tindakan yang 

dilakukan pengunjung atau pengelola yang diperbolehkan dalam ajaran Islam 
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dengan tidak melakukan aktivitas yang tidak sesuai syariat Islam salah 

satunya seperti merusak ataupun mencemari lingkungan. Sektor pariwisata 

tidak diragukan lagi merupakan sumber pemasukan devisa negara dan dapat 

menunjang perekonomian warga. Berbagai kota maupun daerah pun akhirnya 

saling berlomba untuk menonjolkan wisata-wisata yang terdapat di daerah 

mereka. Dengan berkembangnya pariwisata diharapkan dapat juga 

mengembangkan wisata halal di dalamnya, karena mayoritas wisatawan di 

Indonesia merupakan muslim yang tentunya memerlukan destinasi wisata 

yang segala kegiatannya merujuk pada aturan-aturan Islam. 

Polokarto merupakan salah satu kecamatan yang ada di Sukoharjo, 

dengan jumlah penduduk mencapai 84.183 jiwa (2015). Ditinjau dari rencana 

struktur ruang kabupaten Sukoharjo, Polokarto termasuk kedalam Pusat 

Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

kecamatan atau beberapa desa dengan pengembangan pendidikan menengah, 

pelayanan kesehatan skala kawasan, perdagangan dan jasa, industri, pertanian 

dan permukiman perkotaan. Pada beberapa desa di Polokarto, terdapat 

potensi-potensi yang bisa dikembangkan menjadi desa wisata. Mayoritas 

masyarakat merupakan petani yang mengolah persawahan, perkebunan dan 

peternakan yang menjadi sumber perekonomian warga. Di dalam Kecamatan 

Polokarto juga terdapat pendidikan-pendidikan Islam yang berupa sekolah 

formal hingga pesantren. Terdapatnya berbagai macam instansi ini, tentu bisa 

dimanfaatkan sebagai bentuk pengembangan dari kawasan dengan masjid 

dan pesantren sebagai generator penggerak yang akan menjadikan kawasan 

sekitarnya menjadi kawasan bernuansa islami yang mengedepankan unsur-

unsur halal didalam desa. 

Pesantren Darul Hijroh merupakan pondok pesantren yang terletak di 

Dukuh Canden Desa Rejosari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo 

yang berdiri pada tanggal 12 Juli 2010 di bawah Yayasan Bina Ummat 

Polokarto. Pendidikan utama di Ponpes Darul Hijroh adalah Madrasah 

Tsanawiyah (MTS). Kegiatan dakwah di pondok ini tidak tertutup sebatas 

lingkungan para santri melainkan terdapat juga pengajian masyarakat atau 
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remaja lokal maupun luar daerah. Pondok pesantren ini memiliki visi 

mewujudkan generasi yang sholih, berkarakter Islami, unggul dalam ilmu dan 

amal ibadah diatas manhaj salaful ummah. Lokasi pesantren yang berada 

ditengah permukiman warga membuat akses mencapai pesantren cukup 

mudah. Dengan adanya pondok pesantren ditengah desa diharapkan dapat 

menjadi pembangkit kawasan disekitarnya melalui berbagai kegiatan positif 

yang dapat membantu warga disekitar. Kawasan disekitar pondok pesantren  

berupa persawahan, perkebunan dan peternakan bahkan terdapat hutan 

produksi karet yang apabila dikelola lebih lanjut dapat dijadikan sebagai pusat 

rekreasi warga maupun wisatawan melalui creative halal tourism. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Bagaimana cara menjadikan pesantren Darul Hijroh sebagai pusat 

penggerak kawasan di Desa Rejosari ? 

 Bagaimana desain penataan kawasan creative halal tourism ? 

 Bagaimana desain sarana dan prasarana utama serta penunjang yang 

sesuai dengan konsep wisata kreatif halal ? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Menjadikan pesantren sebagai generator pembangkit creative 

halal tourism dengan penataan kawasan di sekitarnya menjadi wisata 

kreatif yang halal melalui desain kawasan kreatif dengan asas dasar 

syariat islam yang tidak merusak dan mencemari lingkungan serta 

berdampingan dengan tata cara kehidupan lokal agar tidak 

menghilangkan identitas kearifan desa.  

1.4.2 Sasaran 

 Membuat perencanaan dan perancangan Kawasan Pondok 

Pesantren Darul Hijroh dengan pendekatan bangunan yang ramah 

lingkungan atau green architecture. 
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1.5 Lingkup Pembahasan 

Pada pembahasan ini akan ditekankan pada perencanaan dan 

perancangan arsitektur untuk “Pengembangan Pesantren Darul Hijroh 

sebagai Generator Creative Halal Tourism di Desa Rejosari Polokarto” yang 

hanya mengkaji permasalahan terkait dengan aspek fisik dan non fisik yang 

terdapat di dalam maupun sekitar pesantren. 

1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

 Studi Literature 

Mencari sumber-sumber informasi berupa buku, jurnal, essay 

ataupun artikel yang terkait dengan “Pengembangan Pesantren 

Darul Hijroh sebagai Generator Creative Halal Tourism di Desa 

Rejosari Polokarto” 

 Observasi Lapangan 

Melakukan survei secara langsung ke lokasi untuk mengetahui 

kondisi situasi di dalam Pesantren dan kawasan sekitarnya 

kemudian memetakan potensi apa saja yang terdapat disekitar 

pesantren. 

 Wawancara 

Melakukan wawancara dengan salah satu tokoh atau warga desa 

guna memperoleh data konkrit yang terkait dengan situasi desa. 

1.6.2 Analisis Data 

Setelah data terkumpul, data dianalisis dan dikaji permasalahan 

yang ada dan perkembangan yang saat ini berlangsung baik berupa 

elemen fisik maupun non fisik. Analisis akan menghasilkan luaran 

berupa solusi penyelesaian masalah yang menjadi dasar penyusunan 

konsep wisata kreatif halal. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini terbagi menjadi 4 tahap yang saling 

berkaitan, yaitu : 
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BAB I  : Pendahuluan 

 Berisi tentang gambaran umum dari objek yang 

ingin dibahas dan kemudian dirumuskan 

permasalahannya dengan tujuan serta sasaran yang 

dibatasi lingkup pembahasan dan kemudian diteliti 

dengan menggunakan metode-metode tertentu yang 

akan di analisis.  

BAB II   : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang 

menjadi landasan dalam proses analisa agar 

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.   

BAB III  : Gambaran Umum Wilayah Perencanaan 

 Berisikan tentang tinjauan lokasi perencanaan yang 

dilihat dari aspek fisik dan non fisik yang berupa 

kondisi geografis, situasi kawasan, kebijakan 

pemerintah maupun budaya masyarakat lokal. 

BAB IV  : Analisa Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Berisi tentang gagasan perencanaan dan 

perancangan yang mencakup kawasan makro, meso 

dan mikro. 

 

 

 

 

 

 

 

 


