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Pasuruan merupakan salah satu kota yang dijuluki sebagai kota santri diantara 

kota santri lain seperti kota Jombang dan Lamongan. Setiap tahunnya, perkembangan 

penerimaan santri baru di Pasuruan semakin meningkat, hal tersebut terbukti dari 

banyaknya jumlah murid yang daftar di Pondok Pesantren kota Pasuruan. di Pasuruan 

juga banyak berbgai jenis tipe atau sistem pengajaran yang diterapkan, seperti : 

Pesantren Modern, Salaf dan Terpadu. Namun hal  tersebut tidak membuat halangan 

atau perdebatan dalam kepesantrenan, karena tujuannya sama dan pengajarannya 

hampir sama. 

Berbagai pesantren di Pasuruan di atas tentunya merupakan suatu pertanda 

bahwa keberadaan sebuah sarana/fasilitas untuk memadahi semua pemuda-pemuda 

yang berada di Pasuruan. Komplek Pesantren Modern Di Bugul Kidul Pasuruan 

diharapkan mampu membantu tercapainya suatu wadah untuk menampung semua 

pemuda pasuruan guna menimalisir pengangguran yang ada di pasuruan. 

Fungsi pesantren modern sendiri nantinya tidak hanya digunakan sebagai 

kegiatan belajar saja, namun juga sebagai ruang terbuka hijau atau ruang publik. 

Tentunya dengan didukung pemilihan lokasi tapak yang sesuai dengan ketentuan agar 

taman olahraga ini dapat digunakan sesuai fungsinya. Dalam pemilihan tapak ini perlu 

diketahui beberapa kriteria yang mendukung, misalnya seperti kemudahan pencapaian, 

letaknya berdekatan dengan terminal Pasuruan, terletak berdekatan dengan jalan raya, 

berada dekat dengan permukiman atau masyarakat umum dan tidak jauh dari tempat 

berobat seperti puskesmas atau rumah sakit. Maka dari itu, perancangan pesantren 

modern ini diharapkan dapat menjadi salah satu usaha untuk mewadahi kegiatan 

belajar mengajar dan memberikan ruang terbuka bagi masyarakat Kota Pasuruan. 

Tema yang digunakan dalam perancangan taman pesantren modern ini adalah tema 

Geometri Islami dengan menekankan nilai-nilai keislaman yaitu Keteraturan, 

kemanfaatan, penghindar kemudharatan, kesederhanaan. Nilai keteraturan di terapkan 

pada perletakan massa dan perletakan susunan kamar tidur, kemanfaatan diterapkan 

dengan memanfaatkan arah angin dan matahri pagi sehingga bangunan yang terkena 

arah angin dan matahari pagi sedikit diberi bukaan guna mendapatkan pencahayaan 

dan penghawaan alami. Sedangkan nilai penghindaran kemudharatan yaitu 

menghindari ruang-ruang yang negatif dengan menyediakan ruang yang proporsi, nilai 

kesederhanaan diterapkan pada penggunaan material yang mudah didapat. 

 

 

 

 

 

 

 


