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REDESAIN PONDOK PESANTREN ISLAMIC CENTRE BIN BAZ YOGYAKARTA 

DENGAN PENDEKATAN KONSEP EKOLOGIS 

 

Abstrak 

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pondok 

pesantren memiliki peranan penting dalam memberikan ilmu kepada anak-anak generasi 

muda, bukan sekadar ilmu eksak namun ilmu agama untuk membentuk akhlak berbudi luhur 

sebagai muslim muslimah. Berdasarkan peran penting tersebut, pemerintah tergerak untuk 

mengembangkan pondok pesantren agar santri lebih berkualitas melalui sistem pendidikan 

dan latihan kewirausahaan sebagai bagian dari kurikulum di pondok pesanren. Pondok 

Pesantren Islamic Center Bin Baz (ICBB) di Yogyakarta adalah salah satu pondok salafy 

yang mendapat kesempatan mengembangkan kurikulum kewirausahaan, sehingga perlu 

dilakukan redesain agar mampu menampung aktifitas pendidikan sekaligus pelatihan. Metode 

yang digunakan untuk redesain diawali dengan pengamatan dan mengevaluasi lingkungan 

fisik dan perilaku pengguna (santri, ustadz, pengelola serta tamu), sehingga teridentifikasi 

bagian pondok yang perlu dirubah total, diredesain, diperbaiki ataupun dipertahankan. Hasil 

pengamatan kualitatif ditindaklanjuti dengan proses desain. Zonasi masa bangunan berubah 

dipengaruhi oleh letak main entrance. Sementara itu main entrance yang ada, berubah fungsi 

menjadi side entrance. Penambahan tapak (tapak diperluas) untuk fasilitas BLK (Balai 

Latihan Kerja) pada sisi utara ICBB, berikut perumahan ustadz dan karyawan. BLK tidak 

sekedar untuk pendidikan dan latihan, namun diutamakan sebagai zona interaksi masyarakat 

dengan santri dan ustadz/guru, agar kehadiran pondok pesantren tidak eksklusif, seperti 

pendapat yang selama ini beredar. Pendekatan ekologis dipilih sebagai solusi desain, dengan 

alasan pemanfaatan lingkungan alam di sekitar tapak yang sangat baik, terdapat Sungai Opak, 

sungai bawah tanah (artesis), hutan/pohon rindang dan sawah. 

Kata Kunci: ekologi, kewirausahaan; pondok peantren; redesain; zona 

 

Abstract 

Islamic boarding schools are one of the oldest educational institutions in Indonesia. Islamic 

boarding schools have an important role in providing knowledge to the children of the 

younger generation, not just the exact science but the science of religion to form virtuous 

morals as Muslims. Based on this important role, the government was moved to develop 

Islamic boarding schools for students to be more qualified through an education and 

entrepreneurship training system as part of the curriculum in the Islamic boarding schools. 

The Bin Baz Islamic Center Boarding School (ICBB) in Yogyakarta is one of the salivary 

huts that has the opportunity to develop an entrepreneurial curriculum, so it needs to be 

redesigned to be able to accommodate educational activities as well as training. The method 

used for redesign begins with observing and evaluating the physical and behavioral 

environment of the user (student, teacher, manager and guest), so that the part of the hut that 

needs to be totally changed, is redesigned, repaired or maintained. Qualitative observations 

are followed up with the design process. The zoning of the building changes depending on 

the location of the main entrance. While the main entrance is there, the function changes to a 

side entrance. Additions to the site (expanded site) for the BLK (Job Training Center) 

function on the north side of the ICBB, along with housing for clerics and employees. BLK is 

not just for education and training, but is prioritized as a zone of community interaction with 

students and religious teachers, so that the presence of Islamic boarding schools is not 

exclusive, such as opinions that have been circulating. The ecological approach was chosen 

as a design solution, with the reason that the use of the natural environment around the site is 
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very good, there are Opak Rivers, underground rivers (arthesis), shady forests / trees and rice 

fields. 

 

Keywords: ecology; entrepreneurship; boarding school; redesign; zone 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Umum 

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pondok 

pesantren memiliki peranan penting dalam memberikan ilmu kepada anak-anak generasi 

muda, bukan sekadar ilmu eksak namun ilmu agama untuk membentuk akhlak berbudi luhur 

sebagai muslim muslimah (Muslimah, 2016). Metode pendidikan di pondok pesantren tidak 

berbeda dengan metode pendidikan di sekolah umum, yaitu sistem klasikal, hanya saja 

bidang studi ilmu agama Islam lebih dominan, di samping tambahan pelajaran hafalan Al 

Qur’an melalui metode halaqah.  

 Sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan 

mencanangkan program pengembangan kurikulum kewirausahaan, pondok pesantren 

dianjurkan untuk mengembangkan diri menjadi pondok pesantren yang dapat menghasilkan 

santri santri yang berkompeten di beberapa bidang wirausaha, selain memiliki ilmu agama 

yang tinggi. Bidang wirausaha yang dapat dikembangkan sesuai Permenaker nomor 8 tahun 

2017, diantaranya adalah otomotif, pertanian, peternakan, perikanan, tata busana, tata 

kecantikan, industri kreatif. 

1.2 Latar Belakang Khusus 

Pondok Pesantren Islamic Center Bin Baz (ICBB) Yogyakarta menjadi objek pilihan yang 

akan dilakukan perbaikan atau redesain, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis sendiri. Alasan dilakukan redesain adalah Pondok Pesantren ICBB memiliki 

kurikulum yang baik berdasar kurikulum Diknas dan Departemen Agama, sehingga 

dihasilkan santri-santri yang berprestasi tingkat Nasional dan Internasional.  

 Keberhasilan prestasi santri perlu didukung sarana prasarana yang memadai, agar 

prestasi santri dapat lebih meningkat. Saat ini kondisi fisik bangunan terutama penataan masa 

bangunan tidak efisien serta bentuk arsitektural yang tidak unity, tidak konsisten dan belum 

memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bangunan dan penggunanya.  

 Potensi alam yang ada di sekitar pondok, berupa Sungai Opak, hutan, sungai artesis, 

sawah, belum maksimal dimanfaatkan oleh pihak pondok. Di samping itu ada anggapan 

umum, bahwa pondok pesantren bersifat eksklusif dan tidak dapat menyatu dengan 
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masyarakat sekitar. Perlu adanya fasilitas yang dapat menyatukan antara pondok pesantren 

dan masyarakat sekitarnya, yaitu berupa Balai Latihan Kerja (Soebijoto, 2018). 

1.3 Permasalahan 

Bagaimana desain dan tata massa bangunan yang baik untuk Pondok Pesantren ICBB 

Yogyakarta serta mengembangkan fasilitas BLK komunitas yang sesuai dengan standar 

pemerintah melalui pendekatan konsep ekologis untuk mengoptimalkan lingkungan sekitar. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari redesain yang ini adalah: 

a. Menata ulang massa bangunan Ponpes ICBB Yogyakarta yang sesuai dengan 

kebutuhan civitas pesantren. 

b. Mengarahkan potensi civitas dan sumber daya alam sekitar untuk penyediaan fasilitas 

BLK komunitas. 

c. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi alam sekitar seperti persawahan, pepohonan, 

sungai, sumber air bawah tanah, dan air hujan. 

2. METODE PERANCANGAN 

Untuk mewujudkan bangunan Pondok Pesantren ICBB Yogyakarta dilakukan beberapa 

metode:  

a. Metode Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung penulisan konsep 

perancangan dengan melakukan observasi langsung ke Ponpes ICBB Yogyakarta, 

melakukan wawancara kepada pengelola dan santri, mengamati keadaan eksisting, 

dan melakukan studi literatur serta kasus yang sesuai dan mendukung tema yang 

diangkat oleh penulis. 

b. Metode Selektif 

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan seleksi terhadap fasilitas-fasilitas 

ataupun komponen-komponen yang akan dipertahankan dan digunakan pada redesain 

Ponpes ICBB Yogyakarta ini berdasarkan hasil dari analisis penulis. Serta fasilitas 

yang harus diperbaiki ataupun dihilangkan. 

c. Metode Analisis Konsep 

Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan permasalahan dan potensi dari 

Ponpes ICBB Yogyakarta baik sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya. 

Berdasarkan data-data yang telah didapatkan, kemudian diolah dan dianalisis untuk 

menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan mengetahui potensi yang 
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dapat dikembangkan. Kesimpulan dari hasil analisis tersebut akan melahirkan konsep 

perencanaan yang dipegang kuat untuk proses perancangan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Parameter Desain 

Setiap mendesain diperlukan batasan yang menjadi patokan dalam proses desain. Apalagi 

desain dalam kategori redesain, maka ada patokan/parameter desain terkait konsep yang 

dipertahankan dan konsep yang dikembangkan, seperti pada tabel 1 ini: 

 

Tabel 1. Parameter Desain 

No 
Keterangan/Unit/ 

Materi 

Konsep Lama yang 

dipertahankan 

Konsep Baru yang 

dikembangkan 

1. Jenis Ponpes Ponpes kategori Salaf dan 

Modern, yang 

menggabungkan pendidikan 

klasikal dengan penguasaan 

ilmu-ilmu agama sesuai 

kurikulum pesantren salaf di 

Arab Saudi (Madinah). 

Ponpes Wirausaha, yang 

memadukan unsur 

profesionalisme, kemandirian 

dan kepribadian Islam, untuk 

mencetak para anak muda 

menjadi kewirausahaan terbaik 

Indonesia. 

2. Jenis Peruntukan Pondok Putra. Pondok putra dengan 

penambahan fungsi BLK. 

3. Jenis Fungsi 

Bangunan / 

Fasilitas 

Kantor, masjid, asrama, 

kelas, perpustakaan, ruang 

laboratorium bahasa dan 

komputer, dapur, ruang 

makan, koperasi, ruang olah 

raga (terbuka), rumah ustadz, 

ruang serbaguna kapasitas 

200 orang, ruang kesehatan, 

kantin, organisasi santri. 

Ruang kelas dan praktek 

keterampilan BLK komunitas 

sesuai anjuran pemerintah dan 

kebutuhan ponpes (otomotif, 

pertanian, perikanan, IT dan 

gambar (arsitektur), ruang olah 

raga tertutup, tambahan 

fasilitas olah raga terbuka, 

ruang serbaguna kapasitas 800 

orang. 

4. Konsep Desain 

Bangunan 

Tidak ada. Konsep ekologis: koridor alami 

pada ecovillage, efisiensi 

energi, dengan penekanan pada 

sirkulasi udara, orientasi 

bangunan terhadap cahaya 

matahari dan tanggap iklim 

setempat, dan sumber air 
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No 
Keterangan/Unit/ 

Materi 

Konsep Lama yang 

dipertahankan 

Konsep Baru yang 

dikembangkan 

alami, dengan pemanfaatan 

potensi alam untuk kebutuhan 

aktivitas. 

5. Konsep Tata 

Massa 

Tidak ada Zonifikasi menyesuaikan hasil 

analisis penulis dan juga 

kebutuhan civitas Ponpes 

ICBB Yogyakarta. Tata massa 

mengikuti alur kebutuhan 

civitas Ponpes ICBB 

Yogyakarta. 

6. Arsitektur Tidak berkonsep arsitektur 

yang jelas pada penataan 

masa bangunan 

Arsitektur modern dengan 

penekanan optimalisasi lahan, 

sehingga bentuk sangat 

mengikuti efisiensi fungsi dan 

lahan yang tersedia. 

7. Tampilan 

Arsitektur 

Tidak berkonsep arsitektur 

yang jelas pada penampilan 

bangunan 

Arsitektur modern dengan 

penekanan arsitektur ekologis, 

terutana pada penampilan 

facade yang memperhatikan 

bentuk bukaan untuk cahaya 

dan udara, hubungan antar 

facade masa bangunan 

 

3.2 Gambaran Umum Lokasi 

Komplek Ponpes ICBB Pusat beralamatkan di Jl. Wonosari km. 10, Karanggayam, 

Sitimulyo, Piyungan, Bantul, D.I. Yogyakarta 55792. Luas komplek Ponpes ICBB Putra 

Yogyakarta kurang lebih 20.987 m2. Komplek Ponpes ICBB pusat pada bagian utaranya 

berbatasan dengan rumah warga dan persawahan, bagian selatan berbatasan dengan 

pemakaman, bagian timur berbatasan dengan persawahan dan Sungai Opak, dan bagian barat 

berbatasan dengan rumah warga dan juga SMA Negri 1 Piyungan Yogyakarta (Azhima, 

2018). 
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 Penyelesaian desain terhadap masalah yang diangkat meliputi tiga hal, yaitu: (1) 

penataan tata masa bangunan, (2) pengembangan tapak dan fasilitas BLK, dan (3) 

pemanfaatan potensi alam sekitar untuk aplikasi konsep ekologis. 

3.3 Penataan Masa Bangunan 

Penataan masa bangunan yang ideal hanya dapat dilakukan apabila mempertimbangkan aspek 

angin, topografi, aksesbilitas, sirkulasi di dalam tapak, kebisingan lingkungan, pergerakan 

matahari, view dan zonasi berdasarkan aktivitas (White, 1991). Aspek-aspek tersebut 

dianalisis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Bangunan privat (asrama) dipindah lokasi sebab 

ada pada zona bising maksimal 

 

 

 

 

 

 

Entrance awal berubah lokasi, sebab 

berada di persimpangan jalan (E1) 

dialihkan ke tengah (E2) 

 

 

 

 

 

 

Sungai artesis dan Sungai Opak sebagai sumber 

air bersih yang dimanfaatkan untuk kebutuhan 

konsumsi ponpes 

 

 

 

 

 

Sumber angin terbesar dari belakang 

tapak, sehingga open space mengarah 

ke belakang 

Gambar 1. Lokasi komplek Ponpes ICBB Pusat Yogyakarta (bergaris kuning) -kiri- dan 

tata massa –kanan- 
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View terbaik dari arah belakang tapak, sehingga 

perbanyak open space di belakang berupa taman 

atau jarak antar bangunan  

 

 

 

 

 

 

Memperhatikan posisi matahari di 

utara dan selatan, sehingga letak 

asrama dan bukaan facade berada pada 

kedua posisi tersebut 

Gambar 2. Proses analisis tapak untuk konsep penataan massa bangunan 

 

 Setelah dilakukanya analisis, maka hasilnya sebagaimana berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Pengembangan Tapak Untuk BLK 

Upaya pengembangan pondok pesantren memiliki BLK sangat diperlukan partisipasi 

masyarakat sekitar. Konsep partisipasi tergambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4. Konsep partisipasi civitas pesantren dan masyarakat dalam BLK komunitas 

Gambar 3. Situasi awal (kiri) dan situasi pengembangan (kanan) 
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 Letak BLK dalam tapak perlu dipikirkan agar keberlangsungan aktivitas di pondok 

yang bersifat privat (asrama dan hunian), publik dan semi publik tidak saling terganggu. BLK 

ditempatkan pada zona pengembangan, yaitu disisi utara tapak Ponpes ICBB, dimana area 

berupa lahan kosong dan sawah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 5. Zona letak BLK 

 Pertimbangan tata letak BLK menyatu dengan perumahan ustadz dan karyawan 

adalah faktor pengawasan dan kedekatan komunikasi dengan masyarakat. BLK tidak hanya 

digunakan oleh santri sebagai aktivitas kewirausahaan, namun digunakan pula oleh 

masyarakat, baik sebagai murid, guru/pelatih, maupun komunitas yang memanfaatkan hasil 

wirausaha sebagai produk yang dapat diperjualbelikan di luar pondok pesantren. Kegiatan 

yang kompleks di BLK menuntut adanya pengawasan dan komunikasi yang intensif antara 

pihak pondok dan masyarakat. Hunian ustadz dan BLK terpisah oleh penghalang, sehingga 

aktivitas di hunian yang bersifat privat masih dapat berlangsung tanpa terganggu dari 

aktivitas BLK. 

3.5 Pemanfaatan Potensi Alam Untuk Konsep Ekologis 

Bangunan yang menerapkan konsep ekologis haruslah mampu menangani permasalahan 

sirkulasi udara, pencahayaan alami, dan problematika yang lain (Heinz Frick, 2007). Penulis 

menganalisa bagaimana suatu bangunan agar mampu mengalirkan angin secara optimal 

sehingga sirkulasi udara menjadi baik adalah dengan massa bangunan tersebut memiliki 

coakan-coakan agar ketika angin berpapasan dengan massa bangunan tersebut tidak serta 

merta menabrak dan terpecah, namun agar angin dapat terus mengalir melewati massa 

bangunan menuju area di balik bangunan tersebut. Selain sebagai sarana pengalir angin, 

coakan tersebut dapat juga sebagai fungsi pengaliran cahaya ke dalam koridor yang ada di 

dalam bangunan. 

 Analisis terhadap aspek ekologis yang diaplikasikan dalam redesain Ponpes ICBB ini 

meliputi konsep facade masa bangunan, tampilan bangunan, dan utilitas sebagaimana berikut: 

Zona pengembangan 

untuk letak BLK dan 

hunian/perumahan 

ustadz dan karyawan 
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a. Konsep facade masa bangunan 

Massa bangunan yang sebelumnya padat diberi coakan-coakan dan juga pada lantai 

satu dijadikan terbuka keseluruhan adalah upaya untuk menerapkan konsep ekologis 

kepada massa bangunan. Karena dengan coakan-coakan tersebut sirkulasi udara akan 

berjalan dengan baik dan sinar matahari terbit yang datang dari arah Timur dapat 

menyinari sisi sebalik bangunan, sehingga pemanfaatan udara dan cahaya matahari 

dapat berjalan dengan optimal. Pemanfaatan udara dan cahaya yang optimal tidak 

hanya berpengaruh pada penggunaan listrik yang ringan, namun juga dapat 

bermanfaat untuk kesehatan. 

 

Gambar 6. Konsep ekologis pencahayaan dan penghawaan pada bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tampak asrama dengan facade terbuka bentuk lubang/coakan 

 

b. Konsep tampilan bangunan 

Penggunaan material bata ekspos dan juga batu alam memberikan kesan alami dan 

asri. Letak pondok pesantren yang berada di sekitar bentang alam yang indah, 

persawahan, pepohonan, akan sangat menambah nilai kealamian lingkunganya ketika 

material yang digunakan pada tampilan arsitekturnya dapat mempresentasikan 

kealamian juga.  
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Untuk menambah kesan Islami, penulis akan menggunakan roaster Geometri Islam 

pada bagian depan bangunan terlebih yang menghadap ke Barat. Selain sebagai 

tampilan arsitektur, roaster tersebut dapat berfungsi sebagai shading terhadap cahaya 

matahari barat. 

Untuk interior asrama konsep yang diangkat adalah kesederhanaan, yaitu tanpa 

menggunakan material-material mewah, namun tetap mengutamakan kenyamanan dan 

penerapan konsep ekologis dalam hal pencahayaan dan penghawaan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 8. Tampak masjid dengan permainan Geometris Islam sebagai penghawaan 

alami dan shading 

 

c. Konsep utilitas 

Konsep utilitas yang penulis terapkan untuk konsep ekologis adalah dengan 

melakukan pemanfaatan air sungai, sungai bawah tanah (artesis), dan juga air hujan 

sebagai sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan air di Ponpes ICBB 

Yogyakarta. 

Penggunaan sumber-sumber air tersebut tidak serta merta langsung dapat digunakan, 

perlu penanganan terlebih dahulu agar air benar-benar dapat digunakan untuk 
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konsumsi. Air Sungai Opak dapat dimanfaatkan sebagai air pengisi kolam untuk 

workshop perikanan dan juga kebutuhan lainya. Air hujan dapat dijadikan air 

konsumsi dengan diolah terlebih dahulu. 

Selain konsep pemanfaatan sumber-sumber air yang ada, konsep yang penulis akan 

terapkan adalah konsep pengolahan limbah. Limbah yang masih dapat dimanfaatkan 

maka akan diolah dan kemudian dimanfaatkan lagi, sedangkan untuk limbah yang 

tidak dapat lagi dimanfaatkan, maka akan diolah sebelum dibuang agar tidak 

mencemari lingkungan sekitar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 9. Sistem pemanfaatan air hujan 

 
Gambar 10. Sistem pemanfaatan air hujan melalui bentuk atap 

Bentuk atap lengkung sengaja didesain untuk menampung 

air hujan, yang kemudian air hujan digunakan sebagai 

sumber air bersih. 
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Gambar 11. Pemanfaatan sungai artesis dengan menggunakan sumur artesis 

 

4. PENUTUP 

Setiap proses perencanaan perlu pemikiran matang, agar terwujud desain yang humanis, 

layak dan memenuhi syarat kenyamanan. Salah satu langkah untuk mewujudkannya adalah 

dengan melihat potensi lingkungan di sekitar tapak yang akan dibangun. Pondok Pesantren 

Islamic Center Bin Baz Yogyakarta dirancang untuk mewujudkan adanya pemanfaatan 

potensi alam berupa sungai artesis bawah tanah, hutan dan sawah, serta Sungai Opak. Di 

samping itu adanya daya dukung lingkungan sumber daya manusia yang mampu dilibatkan 

dalam proses pembelajaran keterampilan di Pondok Pesantren ICBB ini.  

Daya dukung lingkungan berupa alam dan manusia (penduduk setempat) yang turut 

serta menjadi dasar pertimbangan dalam proses perencanaan dan perancangan menjadikan 

Pondok Pesantren ICBB ini sebagai generator penggerak, baik bagi santri yang diharapkan 

lulus dengan kemampuan wirausaha dan bagi penduduk setempat yang memiliki tingkat 

kesejahteraan rendah dapat meningkat. Konsep ekologis yang diterapkan dalam perancangan 

Pondok Pesantren ICBB secara fisik menjadikan lingkungan pondok merupakan tempat 

tinggal yang sehat, baik bagi santri mapun ustadz dan keluarganya. Selain secara fisik, 

konsep ekologis memberikan penghematan dalam menejemen keuangan pondok. Konsep 

ekologis mewujudkan sinergitas antara pondok dan lingkungan sekitar. 
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