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A. PELAKSANAAN SIDANG 

1. Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 

dengan judul Pondok Pesantren Al-Ishlah di Kabupaten Lamongan  dengan penekanan 

Desain Arsitektur Islam dimulai pukul 12.00 WIB dan dibuka oleh Ibu Dr. Ir. R. Siti 

Rukayah, MT 

2. Presentasi dilakukan oleh peserta dalam waktu   25 menit dengan pokok-pokok materi 

sebagai berikut: 

 Latar belakang judul 

 Studi banding 

 Perhitungan kapasitas pengunjung 

 Besaran ruang dan program ruang 

 Pendekatan program perencanaan dan perancangan 

 Tinjauan Lokasi 

 Penekanan desain arsitektur 

 

 

 

 

 



Hasil sidang kelayakan mencakup tanya jawab dan saran dari masing-masing dosen penguji 

dan pembimbing untuk bahan perbaikan (revisi) LP3A sebagai berikut: 

 

1. Ibu Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA 

a. Pertanyaan: 

Berapakan jumlah keseluruhan santri yang tinggal di pondok pesantren tersebut? 

Jawaban: 

Jumlah santri yang tinggal di Pondok Pesantren Al-Ishlah keseluruhanya adalah 1140 

Santri yang terbagi atas 2 santri yaitu santri MTs 540 dan santri MA 600. 

b. Pertanyaan: 

Apakah seleruruhan santri tersebut bertempat tinggal di pondok pesantren? 

Jawaban: 

Untuk keseluruhan santri mereka bertempat tinggal di pondok dari mereka tidak ada 

yang kalong (santri yang pulang pergi/ tidak menetap dipondok). Jadi, mereka rata-rata 

berkegiatan di pondok dari mulai bangun pukul 04:00 smapai pukul 22:00. 

c. Pertanyaan : 

Apakah lahan yang anda gunakan benar milik yayasan? 
Jawaban: 
Untuk masalah lahan benar milik yayasan yang letaknya tidak jauh dari lokasi pondok 
yang berada ± 600 meter dari lokasi berdirinya pondok pesantren yang lama. 
Menginggat tapak ini adalah tapak dimana akan dibangun pondok pesantren jika lokasi 
yang lama sudah penuh kapasitas kegitannya. 

d.  Pertanyaan : 
 Apakah gambaran dari konsep arsitektural anda yang akan desainke depannnya untuk 

Tugas Akhir dengan judul Pondok Pesantren Al-Ishlah di Kabupaten Lamongan? 
 Jawaban : 
 Untuk hal konsep arsitektural disini saya menggunakan konsep arsitektur islam dimana 

tiap-tiap bangunannya kebanyakan dari segi bentuk segi empat ataupun segi panjang 
namun ditiap-tiap bangunan ditonjolkan dengan ornamen-ornamen yang berhubungan 
segi keislaman.  

e.  Masukan : 
 Untuk masalah aspek arsitektural perlu diperbaiki lagi, karena dari jawaban anda 

belum pas untuk masalah konsep Arsitektural. 
 

  

2. Ibu Dr. Ir. R. Siti Rukayah 

a. Masukan: 

Dari data yang anda buat masih datar dari segi kegiatan pondok itu sendiri. Masalah 

keberadaan masjid tidak hanya untuk kegiatan sholat, mengaji dan memberi ceramah 

saja. Namun, manfaat masjid ini sangatlah banyak diantaranya : untuk kegiatan haul, 

kegiatan hari Idul Fitri, Kegiatan Idul Adha. Jadi dalam hal ini masih memerlukan 

tempat yang lainnya untuk menampung jam’ah dari dalam dan juga perlu di pikir 

masalah menampung dari jam’ah luar juga. Jadi dalam hal ini ada harus memerlukan 

tempat lagi untuk jam’ah tersebut. Untuk itu masalah besaran ruang anda perlu 

diperbaiki lagi untuk memasuki Tahap Eksplorasi jika anda dinyatakan lolos. 

 

 



B. POKOK REVISI LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 131/53 

Berdasarkan pertanyaan dan masukan dari tim pembimbing pada sidang kelayakan LP3A 

yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka 

penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap Desain Grafis Arsitektur. Pokok-

pokok revisi tersebut antara lain: 

 Melihat bagaiaman bentuk konsep Arsitektural untuk bangunan Pondok Pesantren  

 Meneliti dan menghitung kembali bagaimana jumlah kapasitas kegiatan Masjid untuk     

halayak umum. 



 



 

 

 

 

 



 


