
BAB"IV 

P E MB A HAS A N 

Pondok pesantren aebagsi salah satu perangkat soslal 

yang melembaga.m~rupakanlembaga pendidikan yang ideal • 

khusuanya bagi umat'Isl~.Pesantrenmengalami perkembang
. . . .." ::: 

an aesuai perkembangan jaman.Tetapi tidak semua pesantren. - "". 

mengalami perkembangan sesuai jaman yang dilalui.tergan 

tung padakJainy~~Pesantrendi Mlangi rata-rata tidak meD& 

alami perubahan yang berarti selain tasilitas fisik pondok 

santri yang dibuat permanen dan diperluas seauai peningkat 
~.. -

an jumlah aantri.Sistem pendidikannya masih bertanan de 

ngan sistem pendidikan tradisional yang hanyamengajarkan 

kitab klasik. 

Dalam peta lokasi Kampung Mlangi dan Desa Nogotirto • 

dapat dilihat distribusi pesantren yang ada di Mlangi.Di 

antara pesantren tersebut tidak ada kerja s~a. tetapi 

juga tidak bersaing.Hal ini karena corak mas'ng-masing 

peaantren yang berbeda.Pesantren tersebut menyebar di anta~a 
. .' 

rumah penduduk di Mlangi.terutama di sekitar Maajid Patok . . 

Negoro.Berdekatan dengan ruman-rumah tempat usaha industr1 

pembuatan pakaian jadi. ( peta ekaisting Kampung Mlangi ) 

Pesantren belum menyatu dengan kehidupan penduduknya keeuali 

pada aera tahunan.misalnya mauludan dan khau1.Pesantren ma

sih bertQhan dengan type salati hanya mengajarkan kitab 

klaslk.Hal in1 tidak aesuai dengan tuntutan perkembangan 

peadidikan tuntutan pesantren sebagai media alih teknologi 

dipedesaan.PadQhal pesantren merupakan lembaga pendidikan 

J
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...~ yang ideal khususnya bagi umat Islam,apabila di 

. kembangkan. 

Dd pesant~en s8nt~1 tldak hanya dldidik pada 

jam belaja~ saja ,tetapl mengalami p~oses pendidik

. :andi..lua~ jam belaja~.Di pondok pesantren pend!' 

dikan'sekolah dan lua~ sekolah bena~-bena~ menyatu. 

Hal in! yang membedakan pesant~en dengan sistempen 
. . -

didikan lain.Aga~bentuk ideal ini tetap kebe~adaa~ 

nya ha~s mensela~askan metoda-metodanya yang be~

dasa~kan keisleman,dengan perubahan yang ada pada ma

sya~akat sehingga dapat menjawab tuntutan pe~kembanr_"

.'. an, tanpa meninggalkan unsu~ yang khas pe sant~en. '. ! 

Pesant~en hams slap dengan langkahbaru yang 

~eallstlk,k~eatir dan antisipati~ dalam upaya pening

katan sumbe~ daya manusia.Menurut ~of".DR.Ing.Wa~di-··
 

man Djojonego~o, PP sebagai salah satu lembaga pen


dld!kan yang be~ada pada jalu~ lua~ sekolah,punya
 

pe~an penting ka~ena sif"atnya yang populis,sehingga'
 

meiekatdi hat! mas,a~akat,dan tak te~goyabk8n.
 

Pesant~en selalu mengalam! perubahan sesuai 

jaman yang dilaluinya.'l'etapitidak meninggalkan 

unsu~ yang khas da~i pe8ant~en.Masjid sebagai pusat 

o~ientasi kegiatan,adanya kyai yang memimpin pondok 

yang e~at hubungannya dengan 8antTi,8e~ta pengaja~an 

kitab-kitab klasik. 
21) D303onegoro,Waraiman,P1:'or.DR~Ing,Mendikbud , 

Sambutan Dalgm Kunjungan ke Pondok Besant~en di 
Jawa Ba~at, TVRI ,Be~ita Malam,Februa~i 1994 
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Mlangi merupakan bagian dan wilayah Kecamatan 

Gamping.Menurut RtJTRK Kabupate~Dati II Sleman· tahun 

1987-2007,Gamping merupakan kota kecamatan dengan 

perkembangan tinggi,tingkatI.Daerah ini dikembangkan 

sebaga1 daerah urban dan pertan1an.Antara keduanya di

batasioleh jalan arteri.( lihat lamp1ran ).Daerah 

Mlangi berada~4km dari kota kecamatan,termasuk daerah 

yang d1kembangkan untuk pertan1an. 

Agar pesantren d1 Mlang1 dapat menjad1 tempatpen . 
. -

didikan yang ideal,maka perlu dikembangkan mendekati 

pesantren modern,tetapi tidak meninggalkan oiri khas

nya.D1 Mlangi ada pesantren yang mengalami perkembang, 

an tetapi Masin bertahan dengan type R1bat1.yaitu pe

santren As Salaf1yah yang saat ini mem1liki 146 santr1 

putt'a dan 82 santr1 putri. 

Dalam tul1san in1 dibahas pondok pesantren ·seba

gailembaga pendidikan Islam di Mlangi,dit1njau dar1 

sisi Arsitektur yang diharapkan dapat meningkatkan 

ukhuveh IslamiYah,ked1sipl1nan dan ketaqwaan.Memenuh1 

tuntutan perkembangan masyarakatnya.Pesantren ini di

kembangkan,diharapkan dapat menampung ± 400 santri 

pada tahap akh1r pengembangan,pada tahun 2004.Pengem 

bangan d1lakukan bertahap,untuk tahap aval diperk1ra

kan dengan kapasitas 250 santri.Pesantren d1kembangkan 

mendekatl pesantren modern. 

~ogram-program yang ada adalah pend1d1kan khas 

pesantren,mengajarkan k1tab klas1k,pengajaran agama 

d1 luar sekolah,pend1d1kan formal madrasah atau seko
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lab umam~serta pensemb~gan pendidikan ketrampilan 

dan latihan kerja. Pesantren dikembangkan dengan me

lihat potensi daerah Mlangi sehingga dapat melibat

kan masyarakat dalam kehidupan pesantren. 

4.1. PONDOK PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 

DITINJAU DARI-SISI-ARSlTEKTUR 

Pendidikan Islam dimaksudkan untuk membentuk ma

nusia yang bertaqwa kepada Allah SliT,memiliki ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan~mampumengembangkan po

tensi diri,bermasyarakat serta bertingkah laku sesuai 

ajaran Islam.Pendidikan adalah manifestasi aspirasi 

bangsa Indonesia untuk memperbaiki kondisi kehidupan

--nya	 yang berkembang sesuai rising demand ( peningkat

an tuntutan-). 

Sebagai lembaga pendidikan Islam,pesantren d~a

dapkankepada-dua hal: 

- Perluasan kemAmpuan untuk-menguasai ilmu~baik. 

ilmu agama maupun ilmu wnum,memiliki wawasan 

dan teknik baru yang datang dari luar. 

- Pengembangan diri secara kelembagaan maupun 

programnya agar relevan tanpa kehilangan 

kakakteristik dan identitas yang dimilikinya. 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam me 

merlukan wadah kegiatan.Maka pondok pesantren dapat 

merupakan produk Arsitektur.Sebagai produk Arsitek 

tur,pesantren ada bermacam-macam sesuai bentukdan 

jenisnya.Jenis pesantren mempengaruhi kurikulum pen

didikan,kemudian mempengaruhi kegiatan di Pesantren. 
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Mac~ kegiatanmenentukan kebutuhan mange
 

Pondok pesantren jenis "A" yang paling 8ed~r


. hana hanya terdiri .dari masjid dan rwnahkyai.Keg! 

atan utamanya adalah pengajaran agamaIslam.khusu~ 

ny.a kitab klasik. 

Pesantren ini hanya dikelola oleh kyai •. 

IMasjid I<. ~ IRumab KYa! I 
Pondok pesantren jenis "B" mulai ada pondok 

stell 9sraMa santri.Kegiatan utamanya adalan keg1

atan pendidikan dan hunian.Pondok santri sekaligus 

merupakan tempat pendidikan.diberikan ruang-ruang 

belajar.Pesantren ini dikelola kyai atau yayasan. 

Untuk pesantren jenis ini yang memiliki santri pu

tra dan putri.pondok santri putra dan putri serins 

kali dipisahkan oleh masjid atau rumah kyai. 

Bagan pengelompokan mangnya sebagai berilmt : 

Pondok Santri'~ tlRumah Kyai 

t t\Maojid \1 j
 
Atau pemisahan untuk santri putra dan putrl
 

B 
Pondok Putril r Pondok Putro l 

IRumsh kyo! I 

-------1
 

sumber : Pemikiran 
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Pesantren jenis "on memiliki madrasah,kegiat8!!.--,~,

nya meliputi pendidikan formal'di madrasah,kegiatan 

ibadah keagamaan,kegiatan hunian.Pesantren ini dike

lolayayasan.Selain.kyaiada bebel"apa ustadz/gut"U. 

Pengelompokan l"Uang kegiatan sebagai berikut : 

,Rumah-·Kyai 

IRumsh ustadz I 
IHASJID 

.1 Madrassh I 

Pondok santl"i 
putri 

Ruang pelayanan/ 
pengelolaan 

Pondok santri 

putra 

Pesantren jenis "D" merupakan perluasan dari pe-
..	 ·sant-ren jen-i.e "C". Pessntren ini memiliki ruang-ruang 

tempat kegiatan berupa : maljid,rumah leyai dan ustsdz 

nganlaboratorium,perpustakaan dan kAntor,tempat 

kursus ketrampilan dan latihan kerja.Kursus ketram

pilan dan latihan kerja ini berorientasi pada ling 

kungan sekitar pondok,sehingga dapat melibatkan ma

syarakat sekitarnya. 

Pesantren ini dikelola oleh yayasan.Kyai berpe

ran sebagai sesepuh pondok. 

_Pengelompokan ruang-ruang untuk wadah kegiatan di 

peeantren ini, dapat dilfhat pada halaman berikut. 
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IRUJIIsh U.tadzI IRumsh Kyd I 
Pondok santri 

putl'i 

.1 Madl'asah I IMASJID I 
TempBt kul'SUS
 
ketl'ampilan &:
 

latihan kel'ja
 

Ruang pelayanan umum 
pengelolasn 

Pondok ssntl'i 
p~tra 

lKopel'asi/toko 
santri 

Sumbel' : pemikil'an 

Pesantren jenis "D" ini hampil' mendekati pesantren modern. 

Melihat kondisi dan potensi dael'ah Mlangi,peaantren jenis 

ini dapat d1tel'apkan di Mlangi.TYpe yang dikembangkan type 

gabungan,memadukan pendidikan umum,keagamaan dan ketr~pi! 

an secara se!mbang.Saat ini pesantl'en yang banyak te~dapat 

di Mlangi adalah jenis "A" dan jenis "B" dengan type sala

fi,henya menekankan pelajaran kitab klasik agama Islam. 

Pesantl'en jenis "E" sebagai pesantren modern,memiliki 

kegiatan yang lebib kompleks dibandingkan jenis peaantl'en 

lain.Selain memiliki madl'asah,tempat kul'sUS ketrampilan 

dan latihan kerja,memiliki sekolih umum dari tingkat dasar 

bingga pel'guruan tinggi.Pendidikan berol'ientaai lingkung~ 

pe&antren aebagai pemrakarsa,mengol'ganisir bentuk swadaya, 
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Pondok pesantren jenis "E" 

IRumah ustadz l Iftumsh Kya il 
Ipondok santri putril 

Huang pe1a:ranan UlI1um/ 

penge101aan

1MASJID l 
1Madrasah I 

I 

Seko1ah 1lnum 
I 

] Pondok santri putt'a I_ 

Sn. - SMA~ PT -.... 

Tempat kursus, 

letlhan kerja 

IKo-perasi/toko santril 

Ruang "Informasi, 

ruang tamu 

Bahan : Berbagai sumber 

Pesantren jenis "E" seringkall menjgdi pusat dari 

pesantren-pesantren keel1 yang didirikan oleh para 

a1umninya. Pesantren-pesantren keel1 tersebut berorien

tasl pade pesantren induknya. 22) 

Maeam kegiatan menentukan kebutuhan ruang~mempengaruhi 

bangunan yang ekan dlwujudkan. 

22)Zlemek~M~ed~DH~ Pesantren Dalam Perubahan 80sia1 ~ 

P3H ~ Jakarta ~1986 ~ hal 104 - 226 
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4.2. PONDOK PESANTHEN DI MLANGI YOLTYAKAR'I'A 

Pondok pesantren di ~~angi Yogyakarta,jumlahnya 

12 buah l catatan potensi desa Nogotirto,1992 ),teta

pi yang eksis hanya 7.Dilihat dari bentuk dan jenis

nya pesantren di i:vIlangi ad2.1eJ"1 jenis I!_~" dan "B". 

Pesantren jenis "A" ada due. buah sedangkan yang lai!! 

nya jenis "B".flda pula yang jenis "B" tetapi telah 

mengalami perkembangan.Pesantren yang seperti ini j~ 

ga ada dua buah.Dilihat dari materi pelajaran dan C8 

ra pengelolaannya,pesantren ini termasuk pesantren 

"Salefi".Pelajarannya sernata-mata tentang kitab-kitab 

klasik. 

Pondok pesantren di Mlangi ditinjau berdasarkan 

kepada : 

a • .Tenis kegiatan yang ada di pondok pesantren Nlangi 

b.	 Kebutuhan ruang berda sa.rke.n tuntutan dan mecamnya 

kegiatan. 

4.2.1. .Tenis Kegietan 

(1)	 Kegiatan Ibadah 

a.	 Sholat jama'ah lima waktu,sholat jum'at 

b.	 Pengaji~n kitab suci ftl Qur'an,setiap hari se 

habis maghrib hingga lsye'. 

c.	 Ceramah keagamaan. 

(21	 Kegiatan Hunian ( 'C"ntuk santri dan Pengelola ) me

liputi : 

a.	 Kegiatan pribadi m8ndi,mencuci,m~kart,minum, 

dan sebagainya ) 
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b. Kegiatan rekreasi ( olah raga,kesenian,bertamu 

atau menerima tamu ) 

c. Kegiatan istirahat,tidur. 

(3,) Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 

a.	 Ceramah keagamaan yang melibatkan penduduk se 

kitarnya
 

b.	 Perayaan hari besar agama Islam 

c.	 Ikut serta dala.m tradi si "Mauludan" dan "Khe.ul" 

d.	 Pengl=lc1.~an 'J.mrsus ketrarnpilan untuk me sYl1reket l; 

desa. 

(4)	 Kegiatgn Penunjang 

a.	 Kegiatan Pengelolaan
 

Kegi~tan administrasi pondok pesantren,menerima
 

tamu,rapat untuk staf;pengelola pondok.
 

b.	 Kegiatan kerumahtanggaan
 

Kegiatan pelayanan untuk santri,meliputi pela

an	 bangunan pondok. 

Kegiatan tersebut sudah ada pada pondok pesantren di 

Mlangi yang rata-rata termasuk jenis "E". Tetapi di r-Tla 

ngi belum ada kegiatan untuk pendidikan formal di pondek 

pesantren, baik berbentuk ma.drasah atau sekolah umU.TT1. 

Santri yang ingin mendapatkan pendidikan formal harus be 

lajar en luar lingkungan pesantren. Para santri yang bel~ 

jar rata-rata adalah reme.ja dan dewasa. Sebagian kecil b~ 

l~jar di SMP,sebagian besar di SMTA dan perguruan tinggi. 
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Di mangi ada 7 pe santren yang eksis dan· meml 

likilembaga tetap.Masing-masing pesantren tersebut 

berdir! sendiri-sendiri karena mem1l1ki corak pe 

ngajaran yang berbeda~baik materinya maupun cara 

pengajarannya.Di antara mereka belum ada kerja sama. 

Materi pelajaran yang berbeda bukan mater!-secara ke

selut'Uhan, tetapi penekanannya.Secara garis besar , 

matel"1 semua pesantren d1 Mlangi sa.ma ya1m1 mempela

jari kitab-kitab klasik sepertl umumn~a pesantren 

Ralatl.·Pesantren Sala!'i dihara-pkan me11ghasilkan ulama. 

Berdasarkan kondisi dan potensi daerah Mlangi,se~ 

ta melihat pesantrennya,maka dikembangkan pesantren j~ 

nis "D" ,memiliki Madrasah,tempat kursus ketrampilan, 

latihan kel"ja yang berorientasi masyal"akat sekitarnya. 

T~e yang dipIlrh type gabungan,menseimbangan penga 

jeran agama,ilmu umum dan ketrampil.an.Agar tidak kehi

lengan Identitasnya,pengajaran sepert1 halnya pads. pe

santren Salafi tidak dihilangkan s~a sekali.Pesantren 

yang dikembangkan adalah pesantren yang dapat mening

katkan kerja sarna di antara pesantren,mewujudkan ukhu-
wah Islarniyah,kedisiplinan dan ketaqwaan.Menyesualkan 

dengan kondiai dan potensi llngkungan sekita~ya. 

4.2.2.	 Kebutuhan Ruang Untuk Pess.ntren Jenis "D" di Mlangi 

Kebutuhan ruang ditentukan oleh banyak dan macam .	 . 
nya keglatan.Sebagal pesantren jenis "D" memilikike

g1atan yang secara garis besar dapat dikelompokkan : 

a. Kegiatan Ibadah 

b.	 Kegiatan pendidikan formal di madrasah
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· c. Kegiatan pendidikan khas_pesantren ( pendidikankeis

1aman,pengaja~an kitab-kitab agama )
 

d.' Kegiatanhunian
 

e.'Kegiatsn sosia1 kemasyarakatan
 

f. Kegiatanpenunjang,pengelolsan dan kerumahtanggaan. 

': Kebutuhan ruang disesuaikan macam dan 'tuntutanke

glatan yang telsh dikelompokkan di atas. 

Ruang-ruang yang dibutuhkan pesantren jenis nn" : 

1. Masjid 

Ruang utama 

Minaret 

Khazanah 

:	 Seroua kegiatan ibadah,sholat jamaah,ce

ramfth agama,musyawarAh.Selain diikuti 

santri~dapat juga melibatkan masya~akat 

sekitar.ni ruang ini terdapat mih~ab 

tempat imam memimpin sholat. 

~uangan harus mendukung konsentrasi 

untuk mencapai kekhusukan. 

: Tempat mengumandangkan adaan 

: Tempat menylmpan kitab suci,buku ag~a 

•	 badan sebelum sholat.~A_nft~ -A"~'cikan 

Tem~at wudlu harus mudah ditemukan,se~ 

ta selalu tersedia air. 

Masjid juga digunakan untuk pengaja~an kitab klasik 

( ki tab kuning ). 

2. Madt'ssah
 

Kelas : Untuk menysmpaikan pendidikan klasikal,
 

diskusi santri,konsultasi dengan guruJ 

ustadz. 
Ii 
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Ruang kelas dibedakan,kelas umum 

dan kelas konsultatif. 

Tuntutan kegi~tan,konsentrasi ter

hadap pelajaran,nyaman,santri putri 

dan putar terpisah untuk kelasko~ 

sultas! dan menyatu untuk kelas 

umum. 

Ruang Guru Tempat guru atau ustadz istirahat J 

menyusun materi pelajaran. 

Tuntutan ruang,nyaman dan dekat de

ngan ruang keles. 

Perpustakaan Ada ruang bUku,ruang katalog,ruang 

baea. 

Tuntutan kegiatan,konsentrasi ter -

hadap obyek baeaan.Ruang baea ter -

piaah antara santri putra dan putri. 

Untuk ruang buku,tid9k terkena pa -

nas matahari langsung. 

Kantor	 Untuk kegiatan administrat~f,penye-

lenggaraan madrasah. 

Ruang Santri	 Untuk kegietan organisasi intern san

tri,koperasi santri,UKS dan PPPK. 

Tuntutan kegiatan,ruang dapat digu

naken untuk multi fungsi. 

Lavatories
 

Gudang perelatan
 

3. Pondok ( Asrama Santri )
 

Ruang tidur : Tuntutan kegiatan nyaman,tenang
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Ruang Belajar 

.Huang Makan 

RUI=.mg Tamu 

Unit service 

4. Rumah Kyai 

f·--~l 

Untuk belajar di luar jam sekolah,
 

digunakan secara massal,terpisah ants
 

antara santri putra dan putri.
 

Tuntutan kegiatan tenang,konsentra

si pada pelajaran.
 

Digunakan secara massal oleh santri
 

Tuntutan kegiatan tertib •.
 

Huang mencukupi untuk tempat perala!
 

an penunjang kegiatan.
 

Untuk menerima tamu pribadisantri
 

Tuntutan kegiatan,ruang nyaman.
 

Lavatories,dapur ,tempat cuci,gudang.
 

dan Ustadz 

Terdiri dari ruang tamu,ruang tidur,ruang makan,ruang ke

luarga dapur dan lavatory. 

5. Ruang Untuk Kegiatan Soslal Kemasyarakatan 

Huang Latihan Kerja:Huang latihan kerja dan kursus ke 

dan kursus ketram - trampilan terdiri ruan ilan 

pilan 

Toko koperasi 

Huang Serbaguna 

untuk membuat pakaian jadi,serta 

ketrampilan pertanian • 

.Uhtuk ketrampilan mebuat pakaian 

jadi ada ruang desain ( pola ),ada 

ruang mesin dan ruang simpan. 

Tempat memenuhi kebutuhan santri se

hari-hari serta tempat untuk merna 

sarkan hasil produksi santri. 

Ruang ini dapat digunakan untuk ke

giatan bersama masyarakat. 
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6. Kantor Pengelola Pondok 

Kantor pengelola pondok,untuk.· menyelenggarakan 

administrasi pondok pesantren seeara keseluruhan. 

Ruang-ruangnya terdiri dari : 

.Ruang Administrasi :	 Tuntutan kegiatan mudah dieapai 

.Ruang Rapa t :	 Tempat untuk pengurus pondok me

nyelenggarakan rapat,membahas 

persoalan yang menyangkut pondok. 

Tuntutan kegiatan,tenang,konsen

trasi dan formal. 

Ruang Pimp inan : Tuntutan kegiatan nyaman 

Ruan~ staf : Tuntutan kegiatan nyaman 

tavatory : Sesuai dengan jumlah pemakai 

4.2.3. Konsep Kegiatan 

Kegiatan di pesentren didasari nilai-nilei keislam 

an.Sebagai ungkapan nynta,masjid menjadi pusat orienta

si kegiatan.Nilai-nilai keislaman yang ditekankan di pe

santren ini adalah nilai-nilai ukhuwah Islamiyah ( kerja 

sema,pers8udaraan,persatuan ),nilai kedisiplinan dan ke

taqwaan. 

Konsep kegietan dan niIei-nilai tersebut di etas, 

mendasari sistem peraneangan pondok pesantren. 

Seeara singket orientasi kegiatan dapat digambarken 

delam skema berikut : 

.!~. ------- 
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4.2.4. Estimasi Kapasl~as Huang 

lJ'ntlik menentukan kapasitas -ruang ads. standa-r

nya.Tetapi tidak semua ruang dapat dihitung dengan 

tepat.Selain fakto-r-faktor yang menyangkut dimensi 

atau besa-ran,ada faktor psikologis yang sulit diu

kur.Untuk hal-hal demikian dipakai asumsi • 

. 1.	 Masjid 

Kapasitas masjid diasumsikan50 %dari jumlah 

santri pada tQhun 2004 yang diperkirakan ae 

jumlah 400 o-rang.Kapasitas m~s3id_untuk 200 

orang.20 ~ jama'ah dipe~kirakan setelQh wudlu, 

di tempat lain.Berarti yang harus ditampung tea 

pat.wudlu ada 160 orang.Waktu wudlu .:t 2' •Jamaah 

diperkirakan datang 30 ' sebelum waktu sholat. 

Maka kapasitas tempat wudlu diperhitungkan : 

""'l 160 : 30/2 = 11 orang,dibesarkan 12 orang. 

2.	 Madrasah 

Madrasah yang akan dikembangkan adalah madrasah 

a 

input diperki-rakan 40 santri per tahun dan out 

put dianggap 36 santri/tahun.Daya t~pung ke
23)

las diperkirakan maksimal 50 orang per kelas. 

- 3.	 Pondok Santri 

Diperhitungkan 5-10 ~ sAnt-ri tidak menginap.Maka 

kapasitas pondok adalah = 360 - 380 santri. 

I 

23	 ) Rs.hardjo,M.Dawam, Profil Pesantren ,LP3ES,-
 . 

Jakarta,1976,Pesantren di Jaws. Barat rata-rRta 
memperhatikan perbandingan ustadz : santri 
1	 : 20 dan daya tampung kelas -40-50 orang. 
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Pondok santri dip1sahkan.antara santri putra dan 

sant~i putr1.Pe~bandingan entara santr1 put~a dan 

pu~ri 2 .: 1.Maka kapasitas pondok~~iuk santr1 

putri adalah 120-130,untuk santri putra 240-250 

sentri. 

4.' Rumah KIai dan Ust~dz 

Rasio.'_antri ustadz = 20: 1,jumlah ustadz = 10 

orang,yang tinggal d1 pondok diperkirakan 10 orang, 

belum berkeluarga.Rumeh ustadz dipisahkan,ustadz 

priedan vanita( ustadzah ),sesuai pe-rbendingan 

juml~h santri put~a dan put~i.Rumeh ustadzme-

nampung~ 6-8 orang.rumah ustadzah untuk ± 4-5 o~ang. 

5.	 Tempat Kursus K~trampilan dan Latihan Kerja 

Rueng kursus menampung + 20 peserta untUk tiap ru -

ang,ruang latihan kerja menampung 15-20 pekerja ti 

ep	 ruang.24)Masing-m~singada dua mang. 

6.	 PerPustakaan 

Diperkirakan menampung maksimel 20 % jumlah santri, 

. 7.	 Huang Serbs Guna 

Ruang serba guna diperkirakan menampung 200 orang. 

Asumsi kapasitas mang-mang ter~ebut di atas,da~ 

pat digunakan untuk memperkirskan dimensi besaran ru 

ang yang direneanakan. 

63
 



4 .3. KES IMPULftN 

sistem mukim dapat memungkinkan peningkatan nilai 

nilai ke~laman.Santri mendapat pembinaan selama 24 

j~.Dengan mukim terbentuk rasa ukhuwah Islamiyah ka

rena sentri dituntut untuk saling menolong( ta'awun ) 

dan mempererat persaudaraan.Penerapan jadwal yang ter

atur bagi kegiatan santri untuk kegiatan ibadah,bela 

jar dan hunian,akan membentuk kedisiplinan.nemikian 

pula peraturan ( kewajiban,larangan,anjuran ) yang dl

tetapkan pengasuh pondok.Nilai ketaqwaan tidak dapat 

digembarkan secara nyeta,teta~i santri yeng taqwa se

lalu memelihara kedisiplinan den ukhuwah Islamiyah., 

Pesantren ada bermacam-macam jenis dan typenya. 

Pesantren yang ada di Mlangi saat ini adalah pesantren 

jenis "A" dan jenis "E" ,type Salafi.Melihat kondisi 

dan potensi daerah Mlangi,pesantren yang seeuai untuk 

dik.m~angkAn adalah pesentrAn jenis "0" ,type gabWlgan. 

Dalam mengembangkan peeantren ini,diupayakan pe 

Islamiyah,kedisiplinan dan ketaqwaan. 

Upaya peningkatan nilai keislaman dapat dengan 

cara pengkondisian £asilitas £isik yang mendorong pe

ningkatan nilai keislaman di pesantre.Peningkatan ni 

lai keislaman secara Arsitektural melalui ungkapan ta

ta massa bangunan,macam pengelompokan ruang,organieasi 

ruang dan ~irkulasi yang dapat mewujudkan rasa ukhu 

wah Ielamiyah dan kedisiplinan. 
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