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BAB IV 

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

 
4.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumya terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. 

Kesimpulan tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dan 

perancangan bangunan Pondok Pesantren Nurul Asyhar Kab. Ngawi. Berikut merupakan 

beberapa kesimpulan yang didapatkan: 

1. Pondok Pesantren Nurul Asyhar Kab. Ngawi merupakan jenis pesantren tradisional. 

2. Rencana Pondok Pesantren Nurul Asyhar Kab. Ngawi disesuaikan dengan kebutuhan 

Pondok Pesantren di saat ini.  

 

4.2 Batasan 

Dalam perencanaan Pondok Pesantren Nurul Asyhar Kab. Ngawi terdapat  hal – hal diluar 

wewenang perencanaan, maka untuk mengatasi hal tersebut dan agar mendapatkan hasil yang 

baik diperlukan beberapa batasan dalam perencanaan dan perancangan, antara lain : 

1. Perencanaan dan perancangan hanya menitikberatkan pada aspek – aspek arsitektural, 

untuk masalah pendanaan, investasi, dan perawatan bangunan tidak termasuk dalam 

lingkup pembahasan. 

2. Sasaran pengembangan Pondok Pesantren Nurul Asyhar Kab. Ngawi mencakup seluruh 

fasilitas Pondok Pesantren Nurul Asyhar Kab. Ngawi dan Madrasah Aliyah.  

3. Besaran kebutuhan ruang hasil studi kasus dan wawancara dapat digunakan sebagai 

acuan perancangan, selain mengacu pada standart ruang hunian yang telah ditetapkan. 

4. Permasalahan diluar aspek arsitektural, seperti struktur tanah dan daya dukung tanah, 

tidak dibahas secara detail. 

5. Ketentuan dan peraturan pemerintah mengenai bangunan, mengacu pada peraturan 

daerah setempat yang tercantum dalam RPJPD Kab. Ngawi tahun 2010-2030. 

 

4.3 Anggapan 

Pada penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 

diperlukan adanya suatu anggapan, yaitu: 

1. Tapak untuk Pondok pesantren ini dianggap sudah memenuhi kriteria 

dalam IMB.  

2. Dana untuk pembangunan Pemangunan pesantren yang direncanakan telah dianggap 

telah tersedia dan sesuai dengan program perencanaan dan perancangan.  

3. Jaringan-jaringan utilitas serta sarana infrastruktur kota dianggap telah memadai 

dan dalam kondisi yang baik dan siap untuk menampung pembangunan sebuah 

pondok pesantren  

4. Keadaan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang mungkin berpengaruh secara 

langsung maupun tidak langsung dianggap telah diatasi dengan baik. 
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