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REDESAIN PONDOK PUTRI PESANTREN ISLAM AL MUKMIN 

NGRUKI SUKOHARJO ( Dengan Pendekatan EkologiArsitektur)  
 

ABSTRAK 

Pondok Putri Pesantren Islam Al-Mukmin adalah sebuah lembaga pendidikan Islam, yang 

memadukan system pendidikan dan pengajaran antara system pendidikan pesantren 

tradisional dengan pendidikan modern yang berkembang saat ini. Sistem yang digunakan 

adalah formal dan non formal. Sebelumnya pernah diadakan penelitian di pesantren 

tersebut yang kemudian ditemukan banyak permasalahan dari segi arsitektur terutama 

mengenai kenyamanan huni pada kamar  tidur santriwati yang diakibatkan bukaan yang 

tidak maksimal serta tatanan masa bangunan yang terlalu berhimpit, yang kemudian 

permasalahan ini dapat diselesaikan dengan konsep ekologi arsitektur. Tujuan 

dilaksanakannya perancangan ini adalah untuk mendapatkan landasan konseptual dalam 

perencanaan dan perancangan redesain pondok pesantren dengan kebutuhan tempat tinggal 

dan pendidikan yang layak dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya dengan 

pendekatan ekologi arsitektur sebagai jalan keluar dari permasalahan yang sudah ada.  

 

Kata Kunci : Redesain, Pesantren, Ekologi.  

ABSTRACT 

PondokPesantrenPutri Al-believer of Islam is an Islamic institution, which combines 

education and teaching systems between traditional pesantren education system with 

modern education developed at this time. The system used is formal and non-formal. He 

has previously held research at the school that was later found many problems in terms of 

architecture, especially regarding the occupancy comfort in the bedroom santriwati 

resulting openings are not optimal, and the old system of the building is too coincide, then 

this problem can be solved with the concept of ecological architecture. The objective of this 

scheme is to get a conceptual basis in planning and designing redesigning boarding school 

with housing needs and is equipped with the proper education and other supporting 

facilities with ecological approach to architecture as a way out of the problems that 

already exist. 

 

Keywords: Redesign, Pesantren, Ecology. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pondok Putri Pesantren Islam Al-Mukmin adalah sebuah lembaga pendidikan 

Islam,  yang  memadukan system pendidikan dan pengajaran antara system 

pendidikan pesantren tradisional dengan pendidikan modern  yang berkembang 

saat ini. Sistem yang digunakan adalah formal dan non formal. Pendidikan formal 

sama seperti sekolah pada umumnya, yaitu santri juga harus mengikuti Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) di kelas. Adapun untuk pendidikan non formal adalah 

pendidikan yang diselenggarakan di luar jam formal atau di luar kelas., Hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara aspek keilmuan dan amaliyah 

atau praktek yang menjadi cirri khas pesantren (Gambaran Umum Pondok 

Pesantren Islam Al Mukmin, 2008). Pondok pesantren ini tidak hanya sebagai 
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sarana menuntut ilmu akan tetapi juga sebagai rumah atau tempat tinggal bagi 

santriwan maupun santriwati. Pondok pesantren ini menyediakan fasilitas tempat 

tinggal berasrama, seperti kamar tidur, ruang makan, mandi cuci kakus, dan juga 

fasilitas ibadah dan berolahraga. Kebutuhan masyarakan akan pendidikan Islam 

semakin bertambah. Apalagi saat ini pesantren dengan sistem pendidikan 

campuran antara tradisional dan modern hanya 18,3% dari jumlah seluruh pondok 

pesantren di Indonesia yaitu sejumlah27.230 pesantren. Redesain Pondok 

Pesantren Putri Islam Al Mukmin Ngrukiini diusulkan sebagai solusi utama 

dengan mengupayakan perencanaan dan perancangan yang beriorientasikan pada 

perbaikan tata masa bangunan dan tata ruang yang ada dengan mempertahankan 

gagasan awal tentang berdirinya pondok pesantren tersebut. Sebelumnya pernah 

diadakan penelitian di pesantren tersebut yang kemudian ditemukan banyak 

permasalahan dari segi arsitektur terutama mengenai kenyamanan huni pada 

kamar tidur santriwati yang diakibatkan bukaan yang tidak maksimal serta tatanan 

masa bangunan yang terlalu berhimpit, yang kemudian permasalahan ini dapat 

diselesaikan dengan konsep ekologi arsitektur. 

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 

Permasalahan yang ditemukan dalam latar belakang tersebut adalah bagaimana 

meredesain Pondok Pesantren Putri Islam Al Mukmin Ngruki yang menjawab 

permasalahan-permasalahan bangunan serta untuk memenuhi kebutuhan fasilitas 

pendidikan di masasekarang dan yang akan datang dengan konsep ekologi 

arsitektur? 

2. METODE PENELITIAN 

Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

deduktif yaitu metode yang menerangkan data yang ada dengan landasan teori 

yang terkait, baik arsitektural maupun non arsitektural. Untuk menyusun konsep 

ini maka akan dilakukan pengumpulan dan pengolahan data yang faktual. 

2.1. PENGUMPULAN DATA 

Observasi Langsung. Mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengamati 

langsung terhadap pondok pesantren Al MukminNgrukiStudi Literatur. 

Mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur maupun sumber internet 
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yang menerangkan landasan teori tentang prinsip dan aplikasi pada ekologi 

arsitektur.Wawancara. Mengumpulkan data dan informasi dengan teknik 

wawancarai dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber 

terpecaya dan terkait. 

2.2. PENGOLAHAN DATA 

a. Mengidentifikasi data 

b. Menyusun data dengan sistematis 

c. Menganalisa hasil yang didapat melalui studi literatur dan wawancara dari 

berbagai sumber 

d. Hasil akhir merupakan konsep perancangan dan perencanaan serta desain 

bangunan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. GAGASAN PERANCANGAN 

Pondok Putri Pesantren Islam Al Mukmin Ngruki ini berfungsi sebagai wadah 

untuk menuntut ilmu,  dengan memadukan antara ilmu agama dengan pengajaran 

tradisional dan juga ilmu sekolah pada umumnya yang diharapkan dapat 

melahirkan ulama dan cendikiawan yang amilin fi sabilillah yang siap menerima 

dan mengamalkan Islam secara kaffah. Sasaran Pondok Putri Pesantren Islam Al 

Mukmin Ngruki adalah terbentuknya generasi muslim yang bertauhid, mampu 

beribadah dengan benar, berakhlaq mulia, berwawasan luas, kuat jasmani, 

mandiri, bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, dan juga sanggup mengerahkan 

potensi untuk agamanya.Kepemimpinan Pondok Putri Pesantren Islam Al 

Mukmin tidak disentralkan pada figur kyai. Pucuk kepemimpinan dikendalikan 

oleh seorang Pimpinan Pesantren. Adapun untuk pertimbangan pengambilan 

keputusan, pimpinan pesantren mengadakan musyawarah dengan dewan kyai, 

kepala yayasan dan pihak terkait. Pimpinan pesantren dalam melaksanakan tugas 

harian berada dalam lingkup pesantren dibantu bagian humas, kesejahteraan dan 

kerumahtanggan, Sumber Daya Manusia, dan staf TU. Adapun hubungannya 

dengan kegiatan para santri secara operasional dibantu oleh kepala PPIM bersama 

staf dibawahnya (Admin, 2008).Secara garis besar pelaku kegiatan di Pondok 

Putri Pesantren Islam Al Mukmin dapat dikelompokan menjadi pengelola, 
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santriwati, Ustad dan Ustadzah, Maintenance gedung, tamu 

danpengunjung.Arsitektur ekologi adalah pembangunan berwawasan lingkungan 

dengan memanfaatkan potensi alam semaksimal mungkin. Kualitas bangunan 

biasanya hanya memperhatikan bentuk bangunan dan konstruksinya tanpa 

memperhatikan bagaimana yang akan dirasakan oleh penghuni dan kualitas 

hidupnya. Konsep ini diterapkan sebagai landasan perencanaan dan perancangan 

pada Pondok Putri Pesantren Islam Al Mukmin Ngruki.  

3.2.  KONSEP PERANCANGAN. 

3.2.1. KONSEP BANGUNAN 

Pondok Putri Pesantren Islam Al Mukmin Ngruki memiliki konsep massa jamak 

atau massa banyak. Berikut konsep gubahan massanya: 

1. Bangunan dikelompokkan menjadi beberapa massa sesuai dengan aktifitas 

dan fungsi dari bangunan yaitu kelompok asrama, sekolah, penunjang 

kegiatan, dan service. 

2. Pola organisasi massa terpusat pada masjid sebagai tempat aktivitas utama 

yaitu ibadah dan belajar agama. Bangunan-bangunan disekitarnya 

mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda disesuaikan dengan 

kebutuhan dan fungsi ruang.  

3. Bangunan sekolah dibuat dengan bentuk yang sederhana dengan 

memanfaatkan bukaan ventilasi secara maksimal karena pembelajaran 

membutuhkan pencahayaan yang lebih.  

4. Konsep kenyamanan huni digunakan pada bangunan asrama menyesuaikan 

permasalahan yang ditemukan pada penelitian terdahulu yaitu berhubungan 

dengan kenyamanan termal, kenyamanan visual, dan kebisingan. Karena 

asrama atau tempat tinggal yang nyaman akan meningkatkan produktivitas 

santriwati dalam belajar dan beraktivitas. 

5. Bentuk asrama dibuat sederhana menyesuaikan lokasi site yang berada di 

perkampungan akan tetapi tetap estetik. 

6. Pemisahan antara zona publik, semi publik dan privat ke dalam bentuk 

penzoningan horizontal dan vertikal. Zona private merupakan area dengan 

kegiatan pendidikan dan asrama. Zona semi publik digunakan untuk area 
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perkantoran. Zona publik di area bawah untuk parkir dan open space. Zona 

service adalah area dengan kegiatan pelayanan maupun perawatan bangunan. 

Penzoningan sangat diperhatikan dengan pertimbangan hijab. 

 

Masjid sebagai pusat yang dikelilingi oleh bangunan lainnya 

Sumber : Dokumen Penulis, 2016 

 

3.2.2. KONSEP EKOLOGI 

Pendekataan ekologi pada rancangan arsitektur atau eko arsitektur merupakan 

konsep rancangan bangunan yang menekankan pada suatu kesadaran dan 

keberanian sikap untuk mendesain dengan menghargai pentingnya 

keberlangsungan ekosistem alami bukan tentang rancangan bangunan hi-tech  

yang spesifik. Pendekatan dan konsep rancangan arsitektur seperti ini diharapkan 

mampu melindungi alam ekosistem didalamnya dari kerusakan  yang lebih parah, 

dan juga dapat menciptakan kenyamanan bagi penghuninya secara fisik, social 

dan ekonomi. Eko-arsitektur tidak menentukan apa yang seharusnya terjadi dalam 

arsitektur, karena tidak ada sifat khas yang mengikat sebagai standar atau ukuran 

baku. Namun mencakup keselarasan antara manusia dengan alam. Konsep ekologi 

arsitektur digunakan dalam redesain Pondok Putri Pesantren Islam Al Mukmin 

dengan pertimbangan kenyaman huni dan beraktivitas bagi penghuninya  yang 

sangat ditekankan pada santriwati sebagai penghuni tetap dan juga dapat 

menciptakan suasana yang dekat dengan alam. 
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Tabel 1. Konsep Ekologi yang digunakan 
Prinsip-Prinsip Perancangan Penerapan 

Hemat Energi a. Tidak menggunakan air conditioner sebagai 

pendingin ruangan. 

b. Memanfaatkan udara sebagai penghawaan alami 

dan matahari sebagai pencahayaan alami pada 

siang hari. 

c. Menggunakan solar cell sebagai pembangkit listrik 

pada penerangan. Penggunaan solar cell harus 

ditempatkan pada posisi tidak terhalang benda 

apapun pada pagi hari hingga sore hari.  

 

Utilitas Untuk menghindari pencemaran air, maka air kotor 

yang berasal dari limbah dapur, kamar mandi ataupun 

wastafel dapat di manfaatkan kembali dengan cara 

sebagai berikut: 

 

Vegetasi Tanaman peneduh bersifat sebagai peneduh dari panas 

matahari dan sebagai penyaring matahari agar 

bangunan tidak terlalu panas. 

Tanaman hias sebagai estetika pada area taman. 

Sumber : Dokumen Penulis, 2016 

4. KUTIPAN DAN ACUAN 

4.1. STUDI LITERATUR 

4.1.1. PONDOK PESANTREN 

Kata pondok berasal dari bahasa arab yaitu funduuq (فندوق) yang artinya tempat 

beristirahat atau ruang tidur.  Sedangkan pesantren berasal dari kata santri yang 

diimbuhi awalan pe- dan akhiran –an yang menunjukkan tempat dan berarti 

tempat bagi para santri. Pesantren juga dikatakan sebagai gabungan dari kata 

santri yang berarti manusia baik, dengan suku kata “tra” yang berarti suka 

menolong, sehingga pesantren dapat dikatakan sebagai tempat pendidikan 

manusia baik-baik (Dhofier, 1994). Istilah untuk pesantren sendiri biasa disebut 

dengan pondok saja atau pondok pesantren. Keduanya memiliki makna yang 

berbeda walau secara esensial hampir sama. Pondok sendiri berarti tempat tinggal 

atau asrama, pondok pesantren adalah asrama atau tempattinggal untuk menuntut 

ilmu agama. Sedangkan untuk istilah pesantren sendiri tidak dilengkapi dengan 

asrama atau pondok, akan tetapi biasanya santrinya berasal dari daerah sekitar 
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yang datang berbondong-bondong untuk belajar ilmu agama pada waktu-waktu 

tertentu (Qomar, 2002).Pondok pesantren juga berarti suatu lembaga pendidikan 

dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran 

tersebut diberikan secara non-formal, yaitu dengan sistem tradisional. Dimana 

kyai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang tertulis dalam bahasa 

Arab oleh ulama besar sejak abad pertengahan, sedangkan para santri biasanya 

tinggal dalam pondok atau asrama dalam pesantren tersebut (Ridwan, 

2005).Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pesantren 

diartikan sebagai asrama, tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji. 

Secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan Islam, dimana para santri 

biasanya tinggal di asrama dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-

kitab umum, bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail serta 

mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Adapula yang mengartikan 

pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bersifat 

tradisional untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai 

pedoman hidup keseharian (Daulay, 2013). 

4.1.2. SEKOLAH DENGAN ASRAMA 

Pondok pesantren adalah sekolah dengan asrama dimana santri dan santriwatinya 

tinggal di area sekolah tersebut dan juga menjalankan kegiatan diluar sekolah atau 

juga disebut kegiatan non formal. 

4.1.3. KENYAMANAN 

Kenyamanan dan perasaan nyaman adalah penilaian komprehensif seseorang 

terhadap lingkungannya. Oleh karena itu kenyamanantidak dapat diwakili oleh 

satu angka tunggal. Kita menilai kondisi lingkungan berdasarkan rangsangan yang 

masuk kediri kita melalui keenam indra kita yang oleh syaraf dibawa ke otak dan 

dinilai. Dalam hal ini yang terlibat tidak hanya masalah fisik biologis, namun juga 

perasaan. Suara, cahaya, bau, suhu, dan lain-lain rangsangan ditangkap sekaligus, 

kemudian diolah oleh otak. Kemudian otak akan memberikan penilaian relatif 

apakah kondisi itu nyaman atau tidak (Satwiko, 2009). Kenyamanan dalam suatu 

ruang tergantung pada kebudayaan dan adat dan istiadat masing-masing manusia, 

terutama iklim dan kelembaban, bau, dan pencemaran udara, radiasu alam dan 
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radiasi buatan, bahan bangunan, bentuk dan struktur bangunan serta warna dan 

pencahayaan (Frick & Mulyani, 2006) Kenyamanan pada bangunan sangat 

tergantung dari penghawaan, pencahayaan, dan kebisingan disekitarnya. Hal-hal 

ini sangat diperhatikan bagi setiap orang karena sangat berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari.  

4.1.4. EKOLOGI ARSITEKTUR 

Ekologi arsitektur dapat didefinisikan sebagai: Ecological design is bioclimatic 

design with the climate of locality, and low energy design. Disini ditekankan pada 

integrasi kondisi ekologi setempat, iklim makro maupun mikro, kondisi tampak, 

program bangunan, konsep design dan sistem yang tanggap pada iklim, 

penggunaan energi rendah, diawali dengan upaya perancangan secara pasif 

dengan mempertimbangkan bentuk, konfigurasi, facade, orientasi bangunan, 

vegetasi, ventilasi alami, dan warna. Intergrasi tersebut dapat diwujudkan melalui 

tiga yaitu (Yeang, 2006): 

1. Intergrasi fisik dengan karakter fisik ekologi setempat, meliputi keadaan 

tanah, topografi, air tanah, vegetasi, iklim dan sebagainya. 

2. Intergrasi sistem dengan proses alam, meliputi cara penggunaan air, 

pengolahan dan pembuangan limbah cair, sitem pembuangan dari bangunan 

dan pelepasan panas dari bangunan dan sebagainya. 

3. Inergrasi peenggunaan sumber daya yang mencakuppenggunaan sumber daya 

alam yang berkelanjutan. 

Pendekataan ekologi pada rancangan arsitektur atau eko arsitektur bukan 

merupakan konsep rancangan bangunan hi-techyang spesifik, akan tetapi konsep 

rancangan bangunan yang menekankan pada suatu kesadaran dan keberanian 

sikap untuk memutuskan konsep rancangan bangunan yang menghargai 

pentingnya keberlangsungan ekosistem di alam. Pendekatan dan konsep 

rancangan arsitektur seperti ini dharapkan mampu melindungi alam ekosistem 

didalamnya dari kerusakan yang lebih parah, dan juga dapat menciptakan 

kenyamanan bagi penghuninya secara fisik, sosial dan ekonomi (G & CA, 2006). 

Arsitektur Ekologi dapat dimaknai dengan pembangunan lingkungan binaan 

sebagai kebutuhan hidup manusia dalam hubungan timbal balik dengan 
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lingkungan alamnya yang mempertimbangkan keberadaan kelestarian alam, 

disamping konsep-konsep bangunan arsitektur itu sendiri. Eko-arsitektur tidak 

menentukan apa yang seharusnya terjadi dalam arsitektur, karena tidak ada sifat 

khas yang mengikat sebagai standar atau ukuran baku. Namun mencakup 

keselarasan antara manusia dengan alam. Eko-arsitektur juga mengandung 

dimensi waktu, alam, sosio-kultural, ruang dan teknik bangunan. 

5. STUDI KOMPARASI 

5.1. BANGUNAN PONDOK PESANTREN 

A. Pondok Pesantren Assalam Solo 

Pondok Pesantren Modern Assalam, biasa disingkat PPMI Assalam adalah 

lembaga pendidikan Islam swasta yang didirikan oleh Yayasan Majlis Pengajian 

Islam Surakarta (MPI)  yang didirikan oleh bapak H. Abdullah Marzuki (alm) dan 

ibu H. Siti Aminah Abdullah. Pesantren ini terdiri dari pendidikan formal dan 

pendidikan non formal. Pendidikan formal berupa sekolah formal, sedangkan 

pendidikan non formal berupa Muhadloroh, Tazwidul Mufrodat, Muhadatsah, 

Halaqoh, kepemimpinan, olah raga dan ekstrakulikulerr lainnya. Berikut fasilitas 

yang ada di Pondok Pesantren Assalam(Admin, 2016): 

1. Masjid 

2. Asrama santri 

3. Ruang kelas  

4. Laboratorium bahasa Arab dan Inggris 

5. Laboratorium MIPA dan matematika 

6. Laboratorium komputer 

7. Laboratorium astronomi dan ilmu falak 

8. Observatorium  

9.  Perpustakaan  

10. Poliklinik  

11. Koperasi 

12. Warung internet 

13. Warung telekomunikasi 

14. ATM 
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15. Lapangan futsal, sepak bola, basket dan voli 

16. Laundry 

 

Masjid Pondok Pesantren Assalam. 

Sumber : http://wikimapia.org/11945129/id/Ponpes-Assalaam-Solo-Indonesia 

B. Pondok Pesantren Modern Selamat Kendal Jawa Tengah 

Pondok Pesantren Modern Selamat ini didirikan sejak tahun 1992 M oleh H. 

Slamet Soemadyo. Pondok pesantren ini merupakan lembaga pendidikan formal 

yang disertai pendidikan agama dengan tujuan untuk membentuk anak didik yang 

berakhlaqul karimah yang dapat hidup ditengah laju perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi. Di Pondok Pesantren ini memiliki sarana dan 

fasilitas sebagai berikut(Putrisari, 2015): 

1. Luas tanah kurang lebih 16 hektar 

2. Masjid  

3. Asrama putra dan putri 

4. Laboratorium 

5. Ruang makan 

6. Ruang kesehatan 

7. Taman  

8. Kolam renang 

9. Aula 

10. Lapangan olah raga seerti, sepak bola, volly ball, sepak takraw, futsal, bulu 

tangkis dan basket. 

 

http://wikimapia.org/11945129/id/Ponpes-Assalaam-Solo-Indonesia
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Gambar 1. Suasana asrama santri Pondok Pesantren Selamat 

Sumber : http://ponpesmodernterbaik.blogspot.co.id/2015/11/pondok-pesantren-modern-terbaik-

di-jawa.html 

5.2. BANGUNAN EKOLOGI 

A. Green School Bali 

Green School Bali in berada di Desa Sibang Kaja yang berlokasi 30 km dari kota 

Denpasar. Merupakan sekolah unik yang digarap oleh John Hardy, desainer dan 

pengusaha perhiasan. Berdiri sejak 2008 silam dengan dua kurikulum ternamanya, 

Green Studies dan Creative Art(Wilda & Austin, 2010). John Hardy menjelaskan 

bahwa ide dasar pembangunan sekolah ini adalah untuk menerapkan ajaran 

Trihita Karana. Oleh karena itu, tidak ada bahan buatan pabrik atau zat kimia 

yang dipergunakan disekolah ini. Secara tipologi, sekolah ini melakukan inovasi 

dengan melepaskan fisik mereka dari bentuk-bentuk sekolah yang banyak dipakai. 

Image yang biasa kita temukan pada bangunan sekolah, tidak akan kita temukan 

dibangunan sekolah ini. Green School ini hanya menggunakan material bambu, 

alang-alang, rumput gajar, dan tanah liat di atasnya. Bisa dipastikan, semua 

material konstruksinya merupakan material alam dengan nilai lokal dan dapat 

didaurulang. Ini merupakan konsep desain ekologi terkait penyelamatan bumi 

tersebut (Wilda & Austin, 2010). 

 

Gambar 2. Green School Bali 

Sumber : (Wilda & Austin, 2010) 

http://ponpesmodernterbaik.blogspot.co.id/2015/11/pondok-pesantren-modern-terbaik-di-jawa.html
http://ponpesmodernterbaik.blogspot.co.id/2015/11/pondok-pesantren-modern-terbaik-di-jawa.html
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Green School adalah konsep pendidikan yang digambungkan dengan konsep 

lingkungan sehingga akan menciptakan lingkungan yang sehat. Konsep hijau pada 

sebuah sekolah bukan lagi sebuah tren, akan tetapi sebuah metode yang 

menyediakan gaya hidup sehat, suasana yang nyaman, dan produktif mempelajari 

lingkungan sembari menyelamatkan energi, sumber daya alam, dan biaya. Secara 

umum, selain sebagai inovasi dalam architecture, Green School Bali ini juga 

merupakan bangunan yang mengadopsi bentuk dan material kebudayaan lokal 

Bali sebagai inspirasi desain arsitekturalnya (Wilda & Austin, 2010). 

B. Eco-Pesantren Daarut Tauhid 

Ecopesantren ialah kepanjangan dari Ecological pesantren yang berarti pesantren 

yang dibangun berdasarkan atas prinsip ekologi, bahwa semua dirancang untuk 

menghormati alam sebagai tempat tinggal manusia.Konsep arsitektur lingkungan 

diawali dengan pengkondisian lahan, yakni dengan membuat hutan sebelum 

melakukan pembangunan fisik gedung. Diawali dengan menanam pohon 

eucalyptus atau pohon kayu putih. 

Memanfaatkan potensi lahan semaksimal mungkin untuk bangunan, misalnya 

view, pencahayaan dan penghawaan. Sehingga mengurangi penggunaan energi 

listrik yang tidak perlu.Material bangunan diutamakan menggunakan bahan-bahan 

yang bisa digunakan kembali (sustainable) yakni baja dan bamboo.Menggunakan 

barang bekas secara maksimal, penggunaan barang bekas dimaksudkan untuk 

menambah nilai dari keberadaan material tersebut sekaligus penerapan konsep 3R 

( reuse, reduce, recycle). Mengutamakan penggunaan bahan bahan yang 

sustainable. 

Penerapan konsep-konsep diatas dapat di temui pada setiap bangunan di Eco 

Pesantren seperti hunian, bangunan pesantren dan bangunan-bangunan lainnya. 

Bangunan-bangunan yang terdapat di Eco Pesantren di dominasi material 

bambu,seperti yang dijelaskan pada konsep desain Eco Pesantren,bambu memiliki 

kelebihan-kelebihan tersendiri sehingga dipilih sebagai material utama tak hanya 

sebagai ornament namun juga struktur. Bambu yang merupakan bahan alami yang 

mudah dijumpai di Indonesia, memiliki jenis yang beragam dan harga yang 

terjangkau. Tekhnologi pengolahan bambu pun semakin maju mampu bertahan 
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hingga 100 tahun tanpa ekspose matahari dan hujan sehingga bisa digunakan 

sebagai struktur.Salah satu proses pengawetan bambu yaitu memilih bambu yang 

baik kemudian dilubangi bagian  rosnya dengan tujuan agar obat pengawetnya 

bisa masuk ke dalam bambu, setelah itu direndam dengan borak selama 10 hari 

selanjutnya di keringkan. Selain itu yaitu dengan vernis. Agar warna bambu tidak 

mudah memudar.Bambu sangat rentan terhadap cuaca, bambu sebaiknya 

dihindarkan dari sinar matahari secara langsung, bambu sangat rentan terhadap 

airbaik secara langsung maupun melalui sesuatu yang bersifat lembab 

menghindarkan dari hujan dan interaksi dengan tanah secara langsung 

meghindarkannya dari kerapuhan. Menghindarkan bambu dari tanah juga 

pencegahan terhadap rayap karena bambu sangat mudah terkena rayap(Mahasiswa 

Teknik Arsitektur UMS, 2015). 

 
Gambar 3. Bangunan Eco-Pesantren yang terbuat dari bambu 

Sumber : Buku KKL mahasiswa teknik Arsitektur 

 

Gambar4. Bangunan sekolah Eco-Pesantren 

Sumber : Buku KKL mahasiswa teknik Arsitektur 2015 

C. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia 

Perpustakaan ini merupakan pengembangan dari perpustakaan pusat yang 

dibangun pada tahun 1986-1987, yang dibangun diarea seluas 3 hetare dengan 8 

lantai yang didanai oleh pemerintah dan industri dengan anggaran Rp 100 Miliar 

yang dirancang berdiri diatas bukit buatan yang terletak dipinggir 

danau.perpustakaan ini menganut konsep Eco-Buildingmulai dibangun pada tahun 

2009. Bahwa kebutuhan energi menggunakan sumber energi terbarukan yaitu 
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matahari. Dengan konsep semua kebutuhan didalam gedung tidak diperbolehkan 

menggunakan plastik dalam bentuk apapun dan bangunan ini bebas asap rokok, 

hemat listrik, air dan kertas. Berikut komponen Eko-Arsitektur yang diterapkan 

pada bangunan Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (Triana, 2014): 

1. Penggunaan bukit buatan pada atap bangunan berfungsi sebagai pendingin 

suhu didalam ruangan, sehingga dapat mereduksi fungsi alat pendingin. 

2. Pencahayaan alami yang dilakukan melalui jendela-jendela besar diseluruh 

ruangan sehingga penerangan pada siang hari dan sore hari memanfaatkan 

sinar matahari melalui solar cell 

3. Penggunaan sirkulasi yang maksimal melalui sistem void yang 

menghubungkan antar ruang satu dengan yang lain sehingga ruang terkesan 

saling menyambung 

4. Interior dan eksterior terbuat dari bahan alami yaitu bebatuan paliman palemo 

dan batu alam andesit karena curah hujan yang tingg sehingga pemilihan 

bahan eksterior batu paling cocok karena selain tahan air juga tidak mudah 

mengalami pelapukan. 

 

Gambar 5. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia 

Sumber : https://rarastrianaputri.wordpress.com/2014/11/11/bangunan-eko-arsitektur/ 

 

6. KESIMPULAN 

Redesain Pondok Putri Pesantren Islam Al Mukmin Ngruki Sukoharjo adalah 

mendesain kembali Pondok Pesantren tersebut (khusus santriwati) dengan 

pendekatan konsep ekologi arsitektur dengan pertimbangan ditemukan beberapa 

ketidaknyamanan termal maupun visual pada asrama santriwati dan kekurangan-

kekurangan lainnya yang telah dirangkum dalam EPH. Berikut adalah rangkuman 

https://rarastrianaputri.wordpress.com/2014/11/11/bangunan-eko-arsitektur/
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konsep perancangan Redesain Pondok Putri Pesantren Islam Al Mukmin Ngruki 

Sukoharjo: 

a. Konsep ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan huni bagi penghuni 

pesantren putri 

b. Penataan masa dibuat terpusat pada masjid dan bangunan lain mengelilingi 

c. Zonifikasi sangat diperhatikan dengan pertimbangan hijab, terutama asrama. 

d. Konsep ekologi yang digunakan adalah hemat energi, meminimalisir 

pembuangan limbah, pengolahan kembali sampah, dan vegetasi. 

e. Memperhatikan klimatologi dalam mendesain. 
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