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BAB VII 

KONSEP PERANCANGAN 
 

 

7.1. Konsep Perancangan 

Berikut merupakan beberapa konsep perencanaan yang 

akan diterapkan sebagai landasan dalam proses perancangan 

arsitektur. 

7.1.1. Konsep Tata Ruang 

Sekolah susteran ini memiliki beberapa fungsi bangunan 

diantaranya adalah bangunan sekolah, asrama, kapel, susteran 

dan berbagai fasilitas lain yang disediakan oleh sekolah. Tata ruang 

yang digunakan pada sekolah dengan berbagai fungsi bangunan ini 

adalah dengan menggunakan organisasi cluster. Organisasi cluster 

digunakan agar seluruh fungsi bangunan dapat memiliki sifat ruang 

yang jelas sehinggga pembagian antara sifat dan fungsi ruang 

dapat tertata dengan baik.  

Tata ruang pada sekolah ini akan diklasifikasikan sesuai 

dengan sifat ruangnya. Terdapat pembagian atau penyusunan tata 

ruang privat, semi privat, semi publik dan publik untuk menjaga 

kondisifitas dan menunjang fungsi bangunan, selain itu 

pengklasifikasian ini akan menunjukan hirarki yang ada pada 

sekolah ini. Ruang dengan sifat – sifat tertentu akan dibatasi oleh 

berbagai pendekatan baik menggunakan batas – batas 



96 
 

menggunakan vegetasi, area publik seperti plasa maupun fungsi 

bangunan yang dapat menjadi perantara seperti bangunan kapel 

7.1.2. Konsep keruangan 

Konsep keruangan yang diterapkan pada sekolah susteran 

ini tentu berbeda – beda antara bangunan satu dengan bangunan 

lainnya sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. Dengan tema 

kesederhanaan, untuk semua bangunan di sekolah susteran ini 

sebisa mungkin tidak menggunakan pencahayaan buatan pada 

siang hari. Dengan kondisi udara Kota Batu yang sejuk maka 

sekolah susteran ini juga meminimalisir penggunaan penghawaan 

buatan.  

Bangunan sekolah khususnya ruang kelas tentu 

membutuhkan suasana yang kondusif sehingga siswi dapat 

menerima materi pembelajaran dengan baik. Untuk menciptakan 

ruang kelas yang kondusif, maka penggunaan material yang tidak 

bervariasi dapat membuat siswi lebih tenang dan fokus. Penentuan 

bukaan yang fleksibel perlu direncanakan dengan baik sehingga 

kualitas ruang yang dihasilkan dapat diatur serta dapat membuat 

suasana yang berbeda – beda sesuai dengan kebutuhan saat 

proses pembelajaran di dalam kelas.  

Bangunan kapel sebagai pusat kegiatan rohani tentu 

membutuhkan suasana religi. Pemberian simbol – simbol dari nilai 
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kerohanian dan spiritualitas hidup biarawati serta pengolahan 

cahaya alami yang akan melambangkan kasih Allah pada ruang 

kapel akan membentuk suasana religi pada ruang kapel. 

Sedangkan pada asrama dan susteran dibutuhkan sebuah 

ketenangan sebagai fungsi hunian dan untuk beristirahat. 

Penggunaan material serta bukaan yang dapat merespon keadaan 

alam Kota Batu yang sejuk serta dapat menahan kebisingan 

dengan baik akan memberikan ketenangan pada asrama.  

Secara garis besar sekolah susteran ini membutuhkan 

suasana religi dan kondusif sesuai dengan fungsi ruang yang ada. 

Seluruh bangunan yang ada harus memiliki kualitas ruang yang 

sesuai dengan fungsinya baik dalam pemilihan material, 

pencahayaan, penghawaan dan akustiknya. Mengkomunikasikan 

nilai – nilai rohani melalui simbol, kualitas ruang, material dan 

bentuk dapat dilakukan untuk menunjang panggilan pada siswi. 

7.1.3. Konsep Bentuk 

Penggunaan pendekatan tektonika arsitektur tentu akan 

berdampak pada bentuk bangunan yang akan dihasilkan. 

Pendekatan tektonika yang memberi penekanan pada inovasi dan 

keativitas struktur dan konstruksi, kebijakan pemilihan dan 

pemanfaatan material sehingga bentuk yang merupakan bentuk 

yang kaya makna, ide, gagasan dan nilai. Dengan tema 

kesederhanaan penggunaan pendekatan desain tektonika 
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merupakan langkah tepat untuk menghasilkan bentuk bangunan 

yang dapat menampung aktifitas dan membentuk ruang yang 

sesuai dengan fungsinya. Sederhana bukan berarti tidak bagus 

ataupun jelek, sederhana yang dimaksud adalah kesederhanaan 

yang muncul karena kebenaran fungsi baik struktur dan material 

sehingga menciptakan sebuah keindahan tersendiri pada 

bangunan. 

Secara keseluruhan konsep yang diangkat pada bentuk 

bangunan sekolah suseran ini adalah keindahan yang hadir melalui 

kebenaran, kewajaran dan kejujuran struktur maupun konstruksi 

serta kebijaksanaan pemanfaatan material sesuai dengan fungsi 

dan citranya. Kreaifitas serta inovasi struktur dan kebijaksanaan 

penggunaan material menjadi fokus untuk mencapai keindahan 

bentuk pada sekolah ini. Bentuk bangunan menyesuaikan kondisi 

tapak yang ada dengan meminimalisirkan kerusakan pada kondisi 

tanah pada tapak. Bentuk bangunan yang menyesuaikan kondisi 

kontur pada tapak sebagai gambaran bahwa seorang biarawati 

harus mampu menyesuaikan diri dan siap dengan kondisi apapun 

dalam karyanya. 

Mangunwijaya dalam bukunya Wastu Citra (1992) 

berpendapat bahwa gereja ziarah Ronchamp di Prancis yang 

merupakan karya Le Corbusier mengungkapkan bahwa garis serta 
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bidang lengkung yang feminin merupakan penggambaran dari 

kewanitaan desa yang kuat teguh, pekerja ulung dan pengemban 

derita yang tangguh, bukan kewanitaan kota kerempeng. Hal ini 

menjadi citra guwa, Rahim, guwa pembenihan pertama semesta 

kehidupan dari sosok Bunda Maria.  

Berdasarkan pemaparan Mangunwijaya mengenai 

gambaran dan citra yang dihasilkan dari garis dan bidang lengkung, 

maka penggunaan bidang maupun garis lengkung adalah hal yang 

tepat untuk diaplikasikan pada sekolah susteran ini. Sebagai 

sekolah yang mempersiapkan siswinya untuk menjadi seorang 

biarawati maka perlu adanya citra feminin kewanitaan yang teguh, 

pekerja ulung dan pengemban derita yang tanguh sebagai 

gambaran hidup biarawati. 

7.1.4. Konsep Struktur 

Stuktur pada bangunan sekolah ini tidak hanya akan 

berfungsi sebagai penopang maupun penyalur beban, melainkan 

juga sebagai komponen penting dalam menghadirkan bentuk dan 

estetika pada banunan. Dengan pendekatan tektonika maka 

inovasi dan kreativitas mengenai struktur menjadi hal yang perlu 

direncanakan dengan baik. Tektonika memiliki perhatian khusus 

mengenai pemanfaatan material yang akan berhubungan pada 

lokalitas dan sosial budaya sehingga pendekatan struktur baik 

bentuk maupun material akan memperhatikan lokalitas yang 
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terdapat di lokasi tapak. Stuktur bangunan yang diaplikasikan harus 

mampu merespon kondisi tanah berkontur sehingga 

meminimalisitkan penimbunan tanah berlebih atau merusak kondisi 

eksisting tanah pada tapak. 

Struktur dibagi menjadi tiga bagian diantaranya adalah 

strukur bawah (Sub Structure), Struktur tengah (Middle Structure) 

dan struktur bawah (Upper Structure). Struktur bawah (Sub 

Structure) merupakan struktur yang menopang beban dari 

bangunan itu sendiri menuju ke dalam tanah secara horizontal dan 

secara vertikal. 

Tabel 25 . Sistem Struktur Bawah Bangunan 
Sumber : Analisa Pribadi 

Struktur Bawah (Sub Sturcture) 

Pondasi Footplate 

 
Gambar 17. Pondasi Footplate 

Sumber : danikamalia.blogspot.com 

 Merupakan pondasi 
dangkal untuk 
membangun bangunan 
bertingkat rendah. 

 Perbandingan 1 pc : 3/2 
ps. 

Dikaitkan Dengan Projek 

Projek sekolah susteran ini memiliki ketinggian bangunan 1 hingga 2 

lantai dengan beban yang tidak begitu berat. Dengan kualitas tanah yang 

baik, pengaplikasian pondasi footplate merupakan salah satu alternatif 

yang sesuai untuk menahan beban bangunan rendah.  

Kelebihan Kekurangan 
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 Biaya yang ekonomis 

 Meminimalisir penggalian tanah 

 Dapat digunakan pada lahan 

berkontur 

 Tidak dapat digunakan 

untuk bangunan yang 

lebih dari 3 lantai.  

 Proses pengejaan cukup 

memakan waktu yang 

lama. 

Pondasi Batu Kali 

Gambar 18. Pondasi Batu kali 
        Sumber : http://www.arsindo.com 

 Merupakan pondasi 
dangkal untuk 
membangun bangunan 
bertingkat rendah. 

 Biasanya memiliki tinggi 
60 – 80 cm dan lebar 
sama dengan tingginya. 

 

Dikaitkan Dengan Projek 

Projek Sekolah susteran ini memiliki jumlah lantai yang tidak banyak, 

berkisar antara 1 hingga 2 lantai. Penggunaan pondasi batu kali 

merupakan alternatif yang relevan untuk digunakan dengan kondisi tapak 

dan tanah pada tapak, empertimbangkan bahwa lokasi projek berada 

pada tapak yang berkontur. 

Kelebihan Kekurangan 

 Pelaksanaan pondasi mudah 

 Waktu pengerjaan pondasi relatif 

cepat. 

 Batu belah mudah didapat, 

khususnya pulau jawa. 

 Pembuatan relatif murah, jika 

menggunakan batu kali 

 Batu belah di daerah 

tertentu sulit dicari. 

 Pondasi ini memerlukan 

biaya lebih mahal jika 

untuk rumah bertingkat 

 

 

Stuktur tengah (Middle Structure) merupakan struktur badan 

bangunan dengan penyusunnya diantaranya ialah kolom, balok dan 

plat lantai. Pada sekolah ini struktur kayu diaplikasikan tetapi bukan 
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untuk struktur utama bangunan mempertimbangkan banyaknya 

pelaku dan aktivitas serta prabot yang terdapat di dalam bangunan 

sehingga menimbulkan beban yang besar pada bangunan. Adapun 

beberapa bagian struktur tengah yang menjadi alternatif pada 

sekolah susteran ini yaitu: 

Tabel 26. Sistem Struktur Tengah Bangunan 
Sumber : Analisa Pribadi 

Struktur Tengah (Middle Sturcture) 

Kolom Beton Bertulang 

Gambar 19. Kolom Beton Bertulang 
Sumber : http://sci-

geoteknik.blogspot.com 

Jenis struktur yang digunakan 

pada projek ini adalah struktur 

rangka. Selain pengaplikasianya 

yang sederhana, dengan struktur 

rangka, pengeksplorasian 

bentuk dapat dilakukan dengan 

lebih maksimal. Kolom yang 

digunakan sebagai struktur 

utama pada bangunan adalah 

kolom beton dimana kolom berisi 

tulangan besi yang selanjutnya 

dicor dengan beton. Untuk 

struktur dengan beban yang 

kecil dapat digunakan kolom 

dengan material kayu. Simbol –

simbol yang akan 

menggambarkan semangat 

spiritual biarawati dapat 

diletakkan pada kolom atau pada 

bentuk kolom yang ada. Kolom 

dapat diartikan sebagai pengaku 

dan penopang yang kokoh yang 

menggambarkan semangat 

biarawati yang kokoh dan tidak 

mudah patah pada panggilan, 

karya dan pelayanannya 

terhadap Tuhan, gereja dan 

masyarakat dimanapun iya 

berkarya. 

 



103 
 

Kelebihan Kekurangan 

 Cukup tahan terhadap api dan 

air 

 Tahan terhadap tekanan yang 

cukup tinggi. 

 Pembiayaan tidak terlalu 

mahal. 

 Bentuk yang dihasilkan dapat 

diatur sesuai keinginan karena 

beton yang fleksibel. 

 Pengerjaan cukup lama. 

 Pengaplikasianya 

memerlukan bekisting. 

Balok Beton 

Gambar 20. Balok Beton Bertulang 

Sumber : griyadesain-
alamsutera.blogspot.com 

Balok yang digunakan adalah 

balok beton bertulang sebagai 

rangka pengaku antar kolom 

pada bangunan bangunan. 

Penggunaan beton dilakukan 

agar bentuk yang dihasilkan 

dapat lebih fleksibel karena 

beton yang memiliki sifat 

fleksibel. 

Kelebihan   Kekurangan 

 Cukup tahan terhadap api dan 

air.  

 Pembiayaan tidak terlalu 

mahal. 

 Bentuk yang dihasilkan dapat 

diatur sesuai keinginan karena 

beton yang fleksibel. 

 Pengerjaan cukup lama. 

 Pengaplikasianya 

memerlukan bekisting. 

Plat Lantai  
 

Gambar 21. Plat Lantai Beton 
Bertulang 

Sumber : proyeksipil.blogspot.com 

Plat lantai yang digunakan 

adalah plat lantai dengan bahan 

beton. Plat lantai merupakan 

permukaan horizontal yang 

menumpu beban horizontal yang 

menumpu beban tidak hanya 

beban mati berupa struktur 

namun juga beban manusia dan 

perabot. Plat lantai ini menumpu 

pada struktur balok dan 

didukung oleh kolom bangunan. 

Ketebalan dari plat lantai sendiri 

http://griyadesain-alamsutera.blogspot.com/2011/11/struktur-bangunan.html
http://griyadesain-alamsutera.blogspot.com/2011/11/struktur-bangunan.html
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dipengaruhi oleh lebar bentar 

setiap balok dan memperhatikan 

kelendutan yang akan terjadi. 

Kelebihan Kekurangan 

 Mampu menopang beban yang 

cukup besar 

 Merupakan bahan yang dapat 

menahan suara dengan baik. 

 Cukup tahan terhadap api dan 

dapat dilapisi lapisan kedap air. 

 Dapat difinishing dengan 

berbagai bahan untuk 

kebutuhan estetika. 

 Bahan yang kuat dan awet 

serta tidak memerlukan 

perawatan yang khusus.  

 Pengerjaan cukup lama. 

 Pengaplikasianya 

memerlukan bekisting. 

 

Stuktur atas (Upper Structure) merupakan strktur yang 

menopang penutup atap. Stuktur atas (Upper Structure) pada 

sekolah susteran ini menjadi sebuah estetika tersendiri pada 

bangunan. Bahan yang digunakan akan merespon kebutuhan yang 

pada bangunan. Adapun struktur atas yang diaplikasikan pada 

sekolah susteran ini diantaranya yaitu: 

Tabel 27. Sistem Struktur Atas Bangunan 
Sumber : Analisa Pribadi 

Struktur Atas (Upper Sturcture) 

Struktur Atap Kayu 

Gambar 22. Struktur Atap Kayu 

Sumber : https://steemit.com 

Dengan tema kesederhanaan 

dan pendekatan tektonika maka 

stuktur kayu menjadi struktur 

yang relevan untuk diaplikasikan 

pada sekolah susteran ini.  

Selain pengaplikasiannya yang 

tidak sulit, pemakaian kayu 

sebagai bentuk penghormatan 

terhadap alam yang merupakan 

salah satu karunia Allah bagi 

manusia. Hal ini merupakan 
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salah satu gambaran 

kesederhaaan pada bangunan.  

Penggunaan kayu dengan 

inovasi dan kreativitas sesuai 

dengan fungsi serta tidak 

menghilangkan citranya maka 

strutur kayu dapat menghasilkan 

bentuk – bentuk yang tidak 

hanya menjawab masalah dan 

fungsi bangunan tetapi juga 

sebagai implementasi nilai dan 

memberi makna yang mendalam 

terhadap sekolah susteran. 

Kelebihan Kekurangan 

 Mudah dalam 

pengaplikasiannya. 

 Mudah ditemukan. 

 Tahan terhadap gaya Tarik. 

 Memiliki tekstur sebagai nilai 

estetika. 

 Struktur yang cukup tahan 

gempa. 

 Perawatannya cukup mudah. 

 Tidak tahan api 

 Dimensi kayu terbatas. 

 Bahan kayu mudah terkena 

rayap atau serangga lainnya. 

 Sensitif terhadap 

kelembaban. 

Struktur Atap Baja Konvensional 

Gambar 23. Struktur Atap Baja 
Konvensional 

Sumber : https://steemit.com  

Struktur atap baja konvensional 

merupakan struktur bentang 

lebar yang dapat mencapai 20 

meter sehingga menjadi pilihan 

bagi perencanaan untuk 

bangunan yang membutuhkan 

ruang bebas kolom. Sekolah 

susteran ini terdapat bangunan 

seperti kapel utama dan aula 

yang harus dapat menampung 

banyak orang dan sebisa 

mungkin ruangannya bebas 

kolom, maka penggunaan 

struktur ini menjadi struktur yang 

relevan untuk diaplikasikan pada 

kapel sekolah. 

Kelebihan   Kekurangan 

 Dengan struktur yang 

sederhana, pemasangan 

 .Tidak fleksibel dalam 

pembentukan profil. 
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material fabrikasi ini dapat 

dengan mudah dilaksanakan. 

 Memiliki daktilitas dan 

elastisitas yang tinggi. 

 Berpotensi terjadi karat pada 

baja yang tidak di finishing 

dengan baik. 

7.1.5. Konsep Pelingkup 

Pelingkup bangunan pada bangunan ini memiliki fungsi yang 

tidak hanya sebagai material yang melingkupi dan memberi batas – 

batas pada ruang tetapi juga dapat menjadi gambaran dan simbol 

terhadap nilai – nilai yang akan diangkat atau disampaikan oleh 

sekolah terhadap penggunanya. Selain menjadi pembatas ruang 

dan menjadi gambaran atau simbol terhadap nilai dan kaya akan 

makna, pelingkup bangunan juga berpengaruh pada kualitas ruang 

yang dihasilkan terutama mendukung untuk dapat suasana religi 

pada sekolah susteran serta menjadi nilai estetika terhadap ruang.  

Tabel 28 . Sistem Pelingkup Bangunan 
Sumber : Analisa Pribadi 
Penutup Lantai 

Kramik 

Gambar 24. Lantai Kramik 
Sumber : http://www.grahapatria.co.id 

Bahan penutup kramik digunakan 
untuk memenuhi beberpa fungsi 
bangunan yang membutuhkan 
perawatan dan proses 
pembersihan yang cepat. 
Penggunaan kramik akan 
diaplikasikan pada ruang – ruang 
yang membutuhkan tingkat 
kebersihan yang tinggi seperti 
laboratorium, kamar, dan 
beberapa ruang di bangunan 
sekolah. 
 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Bahan mudah ditemukan 

 Memiliki banak pilihan corak 

 Bahannya yang licin bila 
terkena cairan 
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 Haryanya yang terjangkau 

 Perawatannya mudah 

 Tidak mudah kotor dan 
mudah dibersihkan 

 Tidak mudah tergores 

 Tidak mudah menyerap 
cairan 

 Pemasanganya cukup mudah 

 Tidak mudah berlumut 

 Bahannya yang rapuh 
terhadap benturan. 

 

Ubin Teraso 

Gambar 25. Ubin Teraso 
Sumber : ubinku.wordpress.com 

Karakter ubin teraso adalah 
memiliki rongga yang tidak padat 
sehinnga masih dimungkinkan 
udara bergerak di dalam ubin 
teraso. Dampak yang diberikan 
adalah ruangan menjadi lebih 
sejuk. Hal ini dilakukan sebagai 
upaya peminimalisiran 
penggunaan penghawaan buatan 
pada bangunan. Sebagai bentuk 
kesederhanaan yang dihasilkan 
karena warna ubin teraso yang 
tidak mencolok sehingga tidak 
terjadi sesuatu gambaran bahwa 
ada satu hal yang ingin 
diprioritaskan. Pengaplikasiannya 
dapat dilakukan pada selasar dan 
ruang – ruang tertentu seperti 
dapur yang membutuhkan hawa 
sejuk untuk merespon kegiatan 
didalamnya. 

Kelebihan Kekurangan 

 Memiliki harga yang 
ekonomis tetapi tetap 
memiliki nilai estetika 

 Pemasangannya mudah. 

 Membuat ruangan menjadi 
lebih sejuk karena bahan 
masih memiliki ronga 
sehingga udara masih dapat 
bergerak pada ubin. 

 Perawatan ubin teraso tidak 
sulit 

 Gampang untuk dibersihkan 
apabila kotor ataupun basah. 
 
 
 

 

 Bila sering terkana zat cair 
maka ubin juga mudah 
berlumut. 
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Perpaduan Semen dan Batu 

Gambar 26. Perpaduan Semen dan 
Batu 

Sumber : http://tektan.tumblr.com 

Perpaduan semen dan batu 
merupakan inovasi sebagai 
bentuk dari kehidupan biarawati 
yang kuat, teguh, setia pada 
panggilan Allah walaupun banyak 
penderitaan yang harus dilaluinya. 
Perpaduan antara semen dan 
batu tentunya akan memberi 
suasana ruang yang berbeda 
pada rkualita ruang yang 
dihasilkan. Secara fungsi 
perpaduan antara semen dan batu 
akan menghasilkan ruangan yang 
cukup sejuk karena lantai semen 
yang bermaterialkan semen dan 
pasir maka terdapat rongga – 
rongga di dalam lantai sehingga 
udara dapat bergerak di dalam 
lantai. 

Kelebihan Kekurangan 

 Biaya yang diperlukan tidak 
terlalu banyak 

 Memiliki nilai estetika 
tersendiri 

 Membuat ruangan menjadi 
lebih sejuk karena bahan 
masih memiliki ronga 
sehingga udara masih dapat 
bergerak pada lantai. 

 Pemasangannya cukup rumit 
dan membutuhkan 
ketelatenan kesabaran dan 
kerapian. 

 Mudah kotor. 

 Bila sering terkana zat cair 
maka lantai juga mudah 
berlumut. 

 

Dinding 

Batu Bata Ekspos 

Gambar 27. Dinding Batu bata 
Ekspos 

Batu bata ekspos digunakan 
sebagai dinding yang akan 
mendominasi bangunan baik itu 
sekolah dan asrama. Bahan batu 
bata ekspos dipilih karena 
memiliki tekstur dan warna yang 
menarik sehingga tidak diperlukan 
lagi finishing pada dinding. Batu 
bata ekspos juga dapat 
mempengaruhi suasana ruang 
yang diciptakannya baik itu 
melalui pencahayaan, 
penghawaandengan dan lain –lain 
melalui kreatifitas susunan batu – 
bata. Dengan penerapan 
penyusunan batu bata maka 
menjadi bentuk pengharaan 
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Sumber : blog.bluprin.com terhadap karya, ketelatenan, dan 
seni pekerja. 

Kelebihan Kekurangan 

 Mampu mengurangi biaya 
material untuk plesteran 
dinding seperti semen dan 
pasir. 

 Tidak memerlukan biaya 
perawatan yang lebih karena 
tidak membutuhkan cat 
dinding. 

 Memiliki nilai estetika pada 
karakter dan teksturnya 

 Waktu pengerjaan yang lama 
dan detail 

 Harus diberi pelapis anti bocor 
 Mudah berjamur 

 

Batu Kali 

 

Gambar 28. Dinding Batu Kali 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 
 
 

Bahan batu kali menjadi pilihan 
karena batu kali memiliki karakter 
bahan yang kuat dan keras. 
Sehingga batu kali dapat 
menggambarkan sosok biarawati 
yang tangguh dan mampu 
menerima serta menjalani karya – 
karya pelayanannya dimanapun ia 
berada. Bahan batu kali juga 
memberi dampak pada kualitas 
ruang pada bangunan. Dengan 
karakter batu kali yang padat, 
maka dapat merespon kondisi 
suhu kota batu yang sejuk. Selain 
itu dengan ketebalan tertentu, 
maka cahaya yang masuk 
kedalam bangunan melalui 
bukaan pada dinding batu kali 
akan memberi gambaran cinta 
kasih Allah pada manusia. Nilai 
kesederhanaan juga hadir melalui 
citra batu kali serta bahan yang 
tidak memerlukan perawatan 
berlebih akan tetapi dapat 
berfungsi dan memiliki nilai guna 
pada bangunan.  

Kelebihan Kekurangan 

 Dapat menahan suhu panas 
dan dingin yang berlebih 

 Bahan mudah ditemukan 

 Pemasangan cukup mudah 

 Mudah berjamur 

 

Plafon 

Anyaman Bambu  
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Gambar 29. Plafon Anyaman Bambu  
Sumber : http://jagobangunan.com 

 

Anyaman bambu diaplikasikan 
untuk plafond bangunan sebagai 
bentuk penghargaan terhadap 
kemampuan, ketelatenan, 
kreatifitas dan nilai seni yang 
dimiliki oleh tenaga kerja ataupun 
masyarakat. Selain itu anyaman 
bambu dapat memberi suasana 
yang menarik dan sebagai nilai 
pada ruang yang dihasilkan. 

Kelebihan Kekurangan 

 Bahan bambu mudah 
ditemukan 

 Dapat menahan paparan 
panas matahari 

 Bentuk yang dihasilkan 
menarik danmemiliki nilai 
estetika. 

 Bahan yang tidak mahal. 

 

 Perawatannya yang cukup 
sulit. 

 Pengerjaannya cukup lama 
dan detail 

 

Plafon Lambersering 

Gambar 30. Plafon Lambersering 
Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Plafon lambersering merupakan 
plafon berhana kayu yang memiliki 
dimensi cukup tebal sehingga 
mampu menahan panas sinar 
mata hari pada atap. Selain 
mampu menahan panas, suasana 
ruang yang dihasilkan juga 
memiliki nilai estetika tersendiri. 

Kelebihan Kekurangan 

 Tekstur yang menarik. 

 Memiliki kualitas bahan yang 
kuat 

 Pekerjaanya lebih sulit dan 
memakan waktu cukup lama 
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 Harga kurang ekonomis. 

Penutup Atap 

Genteng Tanah Liat 

Gambar 31. Genteng Tanah Liat 
Sumber : www.renovation-toiture.fr 

 
 

 
 

Bangunan ini hanya 
menggunakan satu bahan 
penutup atap yaitu genteng tahan 
liat. Hal ini dilakukan sebagai 
bentuk gambaran hidup biarawati 
yang setia pada panggilan Allah 
dengan tidak menggunakan 
banyak bahan penutup atap. 
Selain itu dengan menggunakan 
satu bahan penutup atap 
menunjukan bahwa tidak ada hal 
yang ingin ditonjolkan atau yang 
ingin diutamakan, sama seperti 
biarawati yang tidak memerlukan 
perlakuan khusus dan 
diutamakan. Tugas biarawati 
adalah berkarya sesuai dengan 
telenta yang dimilikinya dan 
mampu berbaur dan 
menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya dimanapun ia 
berada. Kesederajatan dan 
kesederhanaan menjadi hal yang 
ditekankan.  

Kelebihan Kekurangan 

 Bersifat ramah lingkungan 

 Aman bagi kesehatan 

 Pemasangannya yang cukup 
mudah 

 Meredam panas dengan baik 

 Harnyanya cukup murah 

 Menjaga kelembaban udara 
pada ruang 

 Dapat meredem suara 

 Tidak terlalu kuat 

 Rentan terkena bocor 

 Mudah tertiup angin 

7.1.6. Konsep Sistem Bangunan 

Terdapat beberapa sistem bangunan yang menunjang fungsi 

pada bangunan ini agar sekolah susteran ini dapat berfungsi 

dengan maksimal. Adapun beberapa system bangunan yang 

diterapkan diantaranya yaitu: 
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1.  Sistem Distribusi Air Bersih 

Bangunan sekolah susteran ini menggunakan air sumber 

dari mata air. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan 

terhadap kekayaan alam dan cinta kasih Tuhan kepada 

manusia. Sebelum didistribusikan kepada masyarakat, air dari 

sumber ini telah melewati proses sterilisasi untuk memastikan 

bahwa air ini aman untuk digunakan oleh masyarakat. Adapun 

sistem distribusi air bersih yang terapkan pada bangunan 

sekolah adalah sistem Upfeed dan Downfeed. 

                 Diagram 13. Sistem Up-Feed dan Down-feed 
                       Sumber: Analisa Pribadi 
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            Diagram 15. Sistem Jaringan Listrik 
                       Sumber: Analisa Pribadi 

4. Sistem Transportasi Bangunan 

Sekolah susteran ini menggunakan tangga dan ramp 

sebagai sistem transportasi vertikal bangunan. Dengan 

menggunakan tangga, nilai yang ingin ditanamkan adalah agar 

siswi diharapkan mampu untuk belajar berusaha, bekerja keras, 

tekun dan setia dalam segala kondisi dan tugas yang 

dihadapinya. Tangga yang digunakan adalah tangga dengan 

optrade 15-18 cm dan lebar aantrade 25-30 cm dan dilengkapi 

dengan railing dengan ketinngian 80-90 cm. sedangkan ramp 

yang digunakan akan memiliki perbandingan kemiringan 

maksimal 1:7 dan menngunakan material yang tidak licin. 

5. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada bangunan adalah dengan 

mengunakan CCTV. Pemasangan CCTV digunakan untuk 

meningkatkan keamanan pada suatu area karena tidak semua 

area dapat diawasi secara langsung oleh karyawan keamanan. 
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Penggunaan CCTV diletakan pada lokasi – lokasi yang sangat 

membutuhkan keamanan khusus seperti ruang arsip dan 

lingkungan sekolah.  

6. Sistem Pembuangan dan Pemanfaatan Sampah 

Bangunan sekolah susteran ini berusaha untuk 

memaksimalkan limbah – limbah sehingga limbah dari 

bangunan ini tidak hanya terbuang percuma melainkan dapat 

berfungsi kembali ataupun dapat memiliki nilai guna. 

Penerapannya dapat dilakukan dengan mengolah limbah 

organik agar dapat digunakan sebagai pupuk tanaman pada 

sekolah. Sedangkan untuk sampah atau limbah anorganik 

dapat diklasifikasikan lagi sehingga dapat dijual kepada 

komunitas kreatif atau usaha menengah milik masyarakat 

sehingga sampah – sampah ini dapat dijadikan barang yang 

berfungsi dan lebih memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selain 

itu hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya melastarikan alam. 

 

 

 

 

  
Diagram 16. Sistem Pemanfaatan Sampah Organik 
                     Sumber: Analisa Pribadi 
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Diagram 17. Sistem Pemanfaatan Sampah Anorganik 
                Sumber: Analisa Pribadi 

7. Sistem Penanggunalan Bahaya Kebakaran 

Dalam penanggulangan bahaya kebakaan, bangunan 

sekolah susteran ini menggunakan beberapa sistem 

diantaranya yaitu: 

1. Hydrant Pillar 

Berfungsi sebagai output pompa hydrant yang 

disambungkan dengan selang hydrant untuk menyalurkan 

air ke sumber api. Hydrant pilar diletakkan di luar bangunan 

dengan jarak tertentu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 32. Hidrant Pillar 
Sumber: indonesian.alibaba.com 
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2. Hydrant Box 

Hidrant box berfungsi untuk menyimpan peralatan 

pemadaman api yang diletakan didalam bangunan. Hidrant 

box berisi selang, nozzle dan merupakan output pompa air. 

Hidrant box dapat diletakan di daerah dapur karena memiliki 

peluang kebakaran didalam ruang yang cukup besar. 

 
Gambar 33. Hidrant Box 

Sumber: http://orbitcore.co.id 
 

3. Smoke Ditector 

Berfungsi sebagai penangkap asap dan pemberi 

peringatan bila terdeteksi adanya asap dan mengeluarkan 

alarm bunyi pada alarm bell. Smoke ditector dapat diletakan 

di lingkungan sekolah dan asrama. 

 

 

 

 
 

Gambar 34. Smoke Ditector 
Sumber: www.aliexpress.com 
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4. APAR 

Alat pemadam api ringan merupakan alat yang 

menyemburkan zat berupa serbuk atau powder yang 

digunakan untuk memadamkan api kecil saat awal 

kebakaran. APAR dapat diletakan di lingkungan sekolah dan 

asrama. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 35. APAR 
Sumber: http://orbitcore.co.id 

7.1.7. Konsep Teknologi 

Sekolah susteran ini menggunakan beberapa teknologi yang 

diaplikasikan untuk mendukung fungsi bangunan diantaranya 

adalah: 

1. Tubular Daylight System 

Teknologi ini merupakan teknologi yang 

memanfaatkan sinar matahari dan memasukan cahaya 

ke dalam bangunan melalui saluran cerobong berbahan 

reflektif yang dapat meneruskan cahaya matahari 

kedalam bangunan. Dengan pemanfaatan teknologi ini 



119 
 

pencahayaan alami dapat lebih maksimal masuk ke 

dalam bangunan sehingga penggunaan energi lampu 

dapat diminimalisirkan pada siang hari. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Tubular Daylight System 
Sumber: mcsmag.com 

 

2. Rain Water Harvesting 

Teknologi ini merupakan upaya pemanfaatan air 

hujan agar air hujan dapat dimanfaatkan kembali. Sistem 

ini bekerja dengan manampung air hujan dan 

mendistribusikan air tersebut untuk kebutuhan air seperti 

pemadaman kebakaran, toilet, mencuci, dan penyiraman 

tanaman. Dengan memperhatikan kesehatan maka air 

dari hasil sistem ini adalah air yang tidak untuk 

dikonsumsi.  

Terdapat manfaat penggunaan teknologi ini 

diataranya adalah untuk memenuhi kebutuhan air agar 

masyarakat khususnya sekolah susteran ini tidak 
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ketergantungan dengan air tanah tentunya hal ini juga 

mengakibatkan sumber air tanah semakin menurun. Dari 

pemaparan tersebut maka yang terjadi dengan 

diaplikasikannya sistem ini adalah meningkatkan 

kesuburan tanah karena volume dan kualitas air dalam 

tanah yang semakin membaik dan erosi tanah semakin 

berkurang. 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 18. Proses Rain Water Harvesting 

Sumber: Analisa Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


