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BAB VII 
KONSEP PERENCANAAN 

7.1. Penetapan Konsep Perencanaan 
a. Perencanaan pertanian dengan sistem pertanian organik dan konvensional pada 

green house dan kebun percobaan 

b. Perencanaan berimbang antara bangunan dan penghijauan pada tapak 

c. Desain ruang dalam sesuai dengan standar persyaratan ruang 

d. Pemakaian material eksterior maupun interior menggunakan bahan alami seperti 

bebatuan, bambu maupun kayu 

e. Bentuk bangunan sesuai dengan lingkungan sekitar 

(Sumber : Analisis Pribadi)  

7.2. Konsep Ruang dan Tata Ruang  
Sekolah Menengah kejuruan Pertanian merupakan kompleks bangunan dengan 

fungsi sebagai pendidikan. Ruang – ruang dengan fasilitas  kelas teori, ruang pengelola 

maupun laboratorium. maka penataan ruang menggunakan organisasi linier. Organisasi 

linier terdiri dari ruang yang berulang dan serupa dalam hal ukuran, bentuk dan fungsi 

(Sumber : D.K. Ching, Francis, 2000. ARSITEKTUR : Bentuk, Ruang dan Tatanan / Edisi Kedua. Alih 

bahasa : Nurahma Tresani Harwadi. Penerbit Erlangga. Jakarta.) 

 

 

 

 

 

Gambar 68. organisasi linier 
Sumber : D.K. Ching,Francis, 2000. Arsitektur : Bentuk, Ruang dan Tatanan, Edisi Kedua 
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Untuk  lahan praktek penataan ruang menggunakan organisasi grid. Organisasi 

grid terdiri dari bentuk – bentuk dan ruang di mana posisinya dalam  ruang dan 

hubungan antar ruang diatur oleh pola atau bidang grid (Sumber : D.K. Ching, Francis, 2000. 

ARSITEKTUR : Bentuk, Ruang dan Tatanan / Edisi Kedua. Alih bahasa : Nurahma Tresani Harwadi. 

Penerbit Erlangga. Jakarta.) 

 

 

 

 

 

Gambar 69 organisasi grid 
Sumber : D.K. Ching,Francis, 2000. Arsitektur : Bentuk, Ruang dan Tatanan, Edisi Kedua 

 

Untuk green house penataan ruang menggunakan organisasi radial, organisasi 

radial memadukan unsur – unsur baik organisasi terpusat maupun linier. Organisasi ini 

terdiri dari ruang pusat yang dominan di mana sejumlah organisasi linier berkembang 

menurut arah jari – jarinya. (Sumber : D.K. Ching, Francis, 2000. ARSITEKTUR : Bentuk, Ruang 

dan Tatanan / Edisi Kedua. Alih bahasa : Nurahma Tresani Harwadi. Penerbit Erlangga. Jakarta.) 

 

 

 

 

 

Gambar 70 organisasi radial  
Sumber : D.K. Ching,Francis, 2000. Arsitektur : Bentuk, Ruang dan Tatanan, Edisi Kedua 
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7.3. Konsep Keruangan 

Ruang pada green house di buat air terjun buatan dimana air mengalir akan di 

tampung pada kolam kemudian di alirkan pada tanaman pembuatan ini bertujuan untuk 

meredam panas dan menambah nilai estetika pada green house. Agar tidak terkena 

langsung dengan siswa air terjun nanti di batasi oleh batu alam. Sehingga para siswa 

tidak merasa jenuh dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selain melihat tanaman 

peserta didik dapat menikmati sensasi air terjun dengan penambahan ini memberikan 

kesan alami pada green house . 

 

Gambar 71. cooled conservatories at gardens by the bay  
Sumber : Archdaily.com 

Pada fungsi ruang kelas, gazebo, kantin dibuat secara alami dan penuh bukaan 

dan menimbulkan rasa senang terhadap pelaku kesan alami dengan penambahan 

vegetasi pada dinding dan terdapat sistem hidoponik di setiap dinding dan penambahan 

bukaan untuk cahaya dan udara agar dapat masuk keruangan dengan sistem cross 

ventilasi. 

 

Gambar 72 Green School  
Sumber :https://www.greenschool.org/ 
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7.4. Konsep Bentuk 
Secara Psikologis manusia secara naluriah menyederhanakan lingkungan 

visualnya untuk memudahkan pemahamannya. Semakin sederhana dan teraturnya 

suatu wujud, semakin mudah untuk diterima dan dimengerti. Dari hal tersebut wujud 

yang mudah dipahami manusia adalah wujud – wujud dasar seperti lingkaran, segitiga 

dan bujur sangkar. 

Wujud dasar dapat dikembangkan atau diputar untuk menghasilkan bentuk ruang 

atau bentuk pejal yang berbeda , teratur dan mudah dikenali. Lingkaran membentuk 

bola dan silinder, segitiga membentuk kerucut dan piramida, bujur sangkar membentuk 

kubus. Dalam konteks ini, pejal bukan berarti suatu benda yang padat dan keras tetapi 

lebih pada suatu bentuk atau gambar geometrik tiga dimensi (Sumber : D.K. Ching, Francis, 

2000. ARSITEKTUR : Bentuk, Ruang dan Tatanan / Edisi Kedua. Alih bahasa : Nurahma Tresani 

Harwadi. Penerbit Erlangga. Jakarta.) 

 

 

 

 

Gambar 73. Green house 

Sumber :https://www.rimolgreenhouses.com/greenhouse-series/noreaster 

 
 
7.5. Konsep Pelingkup  

1. Dinding  

Anyaman bambu yang digunakan pada dinding dapat memberi kesan alami pada 

interior maupun eksterior bangunan. Penggunaan dinding bambu juga memperhatikan 

tingkat kenyamanan privasi penghuni ruang. Untuk merespon hal tersebut dinding  
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bambu dapat dimodifikasi dengan bahan lain dengan dinding bambu semen. Teknologi 

ini mengkombinasi bambu dengan material berupa semen (Sumber : Primastiwi, Monika 

Sekandiva (2017) LTP Pusat Pengembangan Bambu di Kabupeten Sleman, Yogyakarta Tema Desain : 

Arsitektur ekologis.  Diakses dari http://repository.unika.ac.id/15412/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 74. Dinding bambu 

Sumber : http://lensa-foto.blogspot.com/2016/02/rumah-dinding-bambu.html 

2. Atap  

Penggunaan  material bambu pada  atap bangunan berkaitan dengan penerapan 

material penutup atap  dan struktur rangka atap pada bangunan, selain penggunaan 

material bambu tersebut juga berkaitan dengan pengaplikasian sambungan pada 

rangka atap bangunan. Berikut beberapa pengaplikasian dari penggunaan material 

bambu pada atap. (Sumber : Primastiwi, Monika Sekandiva (2017) LTP Pusat Pengembangan 

Bambu di Kabupeten Sleman, Yogyakarta Tema Desain : Arsitektur ekologis.  Diakses dari 

http://repository.unika.ac.id/15412/) 

 

http://repository.unika.ac.id/15412/
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3. Lantai  

Penggunaan material bambu pada lantai berkaitan dengan pengaplikasian 

material bambu pada penutup lantai dan pengaplikasian struktur pada lantai selain itu 

juga menggunakan beton komposit dan bambu. Hal ini berkaitan dengan kegiatan yang 

dilakukan pada bangunan yang memiliki tingkat kegiatan yang cukup berat di bagian 

workshop, sehingga pada area ini pengaplikasian lantai bambu tidak diperlukan karena 

dapat merusak material tersebut. Pengaplikasian lantai bambu sendiri diaplikasikan 

pada area yang memiliki tingkat kegiatan yang cukup rendah untuk menghindari 

terjadinya kerusakan pada material bambu yang diaplikasikan.(Sumber : Primastiwi, Monika 

Sekandiva (2017) LTP Pusat Pengembangan Bambu di Kabupeten Sleman, Yogyakarta Tema Desain : 

Arsitektur ekologis.  Diakses dari http://repository.unika.ac.id/15412/) 

7.6. Konsep Struktur  
 

Struktur  bangunan yang dipilih merupakan struktur rangka, struktur ini 

mempermudah proses penataan kolom yang menahan beban atas. Tersedianya bambu 

yang cukup melimpah di sebagian besar belahan bumi dan sifat mekanisnya yang 

sangat baik (terutama kuat tariknya), membuat bambu cukup menarik dijadikan sebagai 

bahan alternatif yang murah untuk material bangunan, baik untuk rangka struktur 

utamanya, rangka atap, dinding.  

Kelebihan bambu adalah dapat diperbaharui, mudah tumbuh, relatif lebih murah 

dari pada baja, dan memiliki kuat tarik yang mendekati kuat tarik baja (200 – 400 Mpa). 

Salah satu kelemahan bambu adalah tidak meratanya kekuatan bambu di ruas bawah 

dengan ruas atas (tergantung juga pada umur bambu), diameter bambu yang bervariasi 

(tergantung jenis bambu) dan sifat bambu yang mudah lapuk dan kembang-susutnya 

yang tinggi sehingga daya lekatnya dengan beton dapat berkurang. Jadi teknik 
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pengawetan bambu perlu mendapat perhatian lebih jika ingin menggunakan bambu 

sebagai bahan bangunan. 

a. Struktur bawah  

Struktur ini merupakan bagian bangunan yang bersentuhan langsung dengan tanah 

yang memikul fungsi bangunan di atasnya.  Jenis pondasi yang dipilih menyesuaikan 

dengan jumlah lantai bangunan dan karakteristik tanah pada tapak terpilih yaitu lunak. 

Dengan pertimbangan tersebut pondasi yang digunakan adalah pondasi cerucuk 

bambu. Pondasi ini dapat mencengkeram tanah dan sebagai akar yangakan mengikat 

dan mempertahankan kepadatan tanah dasar terhadap beban konstruksi di atasnya.  

b. Struktur tengah 

Struktur ini menyalurkan beban dari atap sampai ke pondasi bangunan. Kolom 

merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu 

bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat 

menyebabkan runtuhnya (collapse) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total (total 

collapse) seluruh struktur (Sudarmoko, 1996). Bambu di gunakan sebagai penopang 

beban atas dan menambah estetika pada bangunan, untuk plat lantai menggunakan 

sistem plat dan balok dengan pemasangan konvensional karena projek ini merupakan 

bangunan satu – dua lantai dengan beban yang sederhana 

 

c. Struktur Atas 

Penggunaan rangka atap bambu ini dilakukan untuk memberi nilai estetika pada 

bangunan serta memberikan kesan alami pada bangunan. Penggunaan atap sirap 

bambu memanfaatkan material bambu dan memberikan respon ekologis terhadap 
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bangunan dan lingkungan sekitar tapak. Penggunaan atap genteng tanah liat ini 

merupakan respon terhadap lingkungan sekitar tapak karena merupakan area 

pedesaan. 

7.7. Konsep Teknologi 

 7.7.1. Rain Water Harvesting 

Air hujan yang jatuh ke atap bangunan di kumpulkan melalui talang kemudian 

masuk ke ground tank untuk menampung air hujan dan menyediakan kolam yang dapat 

di manfaatkan untuk penampungan air hujan 

Tabel 48 Rain Water Harvesting 

Sumber Analisis Pribadi  

Kelebihan Kekurangan 

Kemungkinan air relatif baik 

dibandingkan dengan air sumur 

Biaya mahal 

Perawatan dapat diawasi langsung 

oleh pemilik 

Suplay air terbatas 

 

Sistem yang sederhana Perawatan harus intensif 

dilakukan  

Air hujan yang ditampung untuk penyiraman pada green house dan lahan praktik 

siswa di salurkan dengan sistem fertigasi alat distribusi penyiraman dan pemupukan 

baik secara organik maupun anorganik sistem penyiraman dengan sistem berikut ini. 

Mengalirkan larutan nutrisi dalam bentuk tetesan kemudian diarahkan pada daerah 

perakaran tanaman agar tanaman dapat langsung menyerap air dan nutrisi yang di 

berikan. Sistem ini pada prinsipnya sama saja dengan menyiram tanaman secara 

otomatis yang dipompa lalu di filter di alirkan ke tempat dengan percampuran nutrisi ke 
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tanaman menuju pipa utama disalurkan ke pipa sekunder setelah itu air dialirkan ke 

masing – masing tanaman melalui pipa lateral 

 

 

 

 

 

 

Gambar 75. Rain water harvesting 

Sumber : indiaMART.com 

 

 

 

 

 

Gambar 76 Drip Irigasi 

Sumber : indiaMART.com 

7.7.2. Indirect Evaporative Cooling 

Untuk membuat kesan air terjun menggunakan sistem indirect evaporative 

cooling. Sistem ini menyemprotkan air atau embun ke dalam kumparan pipa yang 

sudah disirkulasikan. Penempatan AHU ditempatkan pada setiap lantai. Peralatan yang 

di butuhkan untuk menunjang sistem ini yaitu :  

- Mesin pengolah udara/air handling unit (AHU)  

- Kumparan pipa (coil) 
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- blower  

- filter udara.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 77.Indirect Evaporative Cooling 

Sumber :https://www.munters.com/en/solutions/cooling/ 

7.7.3. Sistem Utilitas Air Bersih 

Suplai air bersih memakai Up-Feed Sistem karena bangunan yang ada di 

rancang memiliki 2 lantai. Alasan pemilihan Up-Feed Sistem lebih efektif di bandingkan 

dengan yang lainnya. Up-Feed Sistem merupakan ruang reservoir atas akan tetap 

dipakai hanya sebagai cadangan air saja. Berikut pola distribusi air bersih: 

 

 

 

 

Diagram 13 sistem air bersih 

Sumber : Analisis Pribadi 

 

 

PDAM  Pompa air  
dan meteran 

air 

R. Reservoir Atas 

R. Reservoir bwah  

Pipa 
Pompa 

air  

Ruangan  
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7.7.4. Sistem Utilitas Limbah  

- Limbah Cair 

Limbah cair dialirkan ke bak penampungan kemudian diolah ke dalam filter, air hasil 

filter dipakai untuk penyiraman tanaman 

- Limbah padat 

Limbah padat dialirkan ke dalam septictank secara otomatis terurai dan masuk 

kedalam resapan tanah.  

7.7.5. Sistem pemadam kebakaran dan keamanan bangunan 

      Menggunakan beberapa sistem pemadam kebakaran yaitu : sprinkler, portable fire 

exhausting, hydrant pillar, dan hydrant box. Menggunakan CCTV dan petugas 

keamanan  sebagai sistem keamanan bangunan. Sistem pencegahan kebakaran 

memakai sistem sprinkler dan smoke detector, sistem APAR dan hydrant diletakkan 

pada tiap sudut ruangan minimal tiap 30 meter 

(Sumber : Dewanti,Artdinta Septiadita, 2014, Sekolah Tinggi Farmasi, Tema Desain :arsitektur modern, 

Semarang:Unika Soegijapranata ) 

7.7.6. Sistem Transportasi Vertikal 

Menggunakan tangga dan ramp, dengan  ukuran tangga Uptrade = 17 -18 cm, 

Antrede = 30 cm, Tinggi railing = 90 cm, lebar untuk 2 orang = 1,25 m (sumber : Anlisis 

Pribadi) 

7.7.7. Tata Lingkungan 

a. Tidak mengganggu daerah resapan air 

b. Proses pengolahan dan pembuangan limbah tidak mencemari lingkungan di 

sekitarnya 

c. Mempertahankan vegetasi yang ada 
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d. Penyelesaian desain ruang, bangunan, halaman, maupun detail konstruksi 

mencegah bersarangnya binatang kecil seperti burung, tikus dan serangga.   

(sumber : Anlisis Pribadi) 

7.7.8. Sistem jaringan telekomunikasi dan listrik 

 Sumber listrik yang dipakai berasal dari PLN. Genset sebagai cadangan jika 

listrik dari PLN padam. Sistem telekomunikasi menggunakan sistem PABX sebagai 

telekomunikasi yang bersifat internal dan Public Address sebagai telekomunikasi yang 

bersifat eksternal. Wifi dipakai pada ruang yang bersifat publik sebagai penunjang 

komunikasi. (sumber : Anlisis Pribadi) 

7.7.9. Sistem absensi  

Sistem absensi bagi siswa memakai sistem analog manual sedangkan bagi 

pelaksana sekolah memakai sistem scan sidik jari (sumber : Anlisis Pribadi) 

7.7.10. Sistem Pemanfaatan Teknologi 

Double Skin Facade / Secondary Skin Merupakan lapisan kedua pada bangunan 

yang memiliki fungsi utama sebagai shading / penahan sinar matahari langsung dan 

dapat di gunakan sebagai penahan air hujan agar tidak tampias 

- Cocok diterapkan pada bangunan di daerah beriklim tropis 

- Double Skin Facade juga dapat menyatu dengan desain arsitektur. 

- Menambah nilai estetika pada bangunan  

(Sumber : Dewanti,Artdinta Septiadita, 2014, Sekolah Tinggi Farmasi, Tema Desain :arsitektur modern, 

Semarang:Unika Soegijapranata ) 
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7.7.11. Konsep ekologis 

Tabel 49 perhitungan EDGE Building 

Sumber:  Analisis Pribadi 

 

Pada projek ini 

penghematan 

energi mencapai 

46 % sedangkan 

standar 

penghematan 

energi 20% 

 

Emisi karbon 

terbilang cukup 

rendah yaitu 

45,74 

tCO2/tahun 
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Penggunaan air 

dapat di hemat 

sebesar 30.60%. 

penghematan 

terbesar berasal 

dari closets dan 

urinoir 

 

Penghematan 

energi pada 

material sebesar 

27.70 % 
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BAB VIII 
STRATEGI DESAIN 

Tabel 50. Tahapan dalam memecahkan masalah 

Sumber Analisis pribadi 

Masalah Desain  Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Hemat Energi  Menentukan 
bukaan yang cukup 
untuk menangkap 
sinar matahari dan 
udara 

Memilih material 
yang berenergi 
rendah  

Mencari 
pendekatan tema 
desain untuk 
penyelsaian 
permasalahan. 

Tampilan  Menentukan 
material alami yang 
sesuai dengan 
fungsi bangunan  

Mencari sumber 
acuan untuk 
menentukan 
material alami yang 
di gunakan 

Mengambil sikap 
terhadap material 
yang ditentukan 
sesuai dengan 
pendekatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


